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In gesprek met Europarlementariërs

Over integratie, emancipatie en participatie in Europa

Sander Terphuis Petra Vosters JudithSargentini 
PvdA  50PLUS Groen Links

Op dinsdagavond 22 april hebben we een maand voor de Europese verkiezingen gepraat 
en gegeten met Europarlementariërs. Dat was een goede gelegenheid om de kandidaat 
Europarlementariërs persoonlijk te leren kennen. 43% van de Nederlanders wil net als 
Wilders minder Marokkanen in Nederland bleek die dag uit een opiniepeiling van Maurice 
de Hondt. Wat is hier aan de hand en hoe gaan we hier mee om?  Hoe denken kandidaat 
Europarlementariërs over de vragen die ons bezig houden en wat hebben wij te maken 
met het Europees parlement? Een flitspresentatie van de politici en een snel stoelenspel 
waarbij iedereen direct met de kandidaat parlementariërs kon praten, braken het ijs. Bijna 
vijftig aanwezigen gingen op een vrolijke manier aan de slag met de onderwerpen die voor 
veel discussie zorgen: Europa, emancipatie en integratie. Hoe zorg je dat op zich goede 
maatregelen ook worden gehandhaafd? Europees papier is geduldig. De temperatuur liep 
flink op toen Groen Links de SP verweet niet mee te werken aan emanciperende 
voorstellen, terwijl de SP vond dat werkgevers daarbij te veel te vertellen hadden.

Onze medespelers en gesprekspartners waren Petra Vosters van de 50PLUS lijst, 
Marieke van Doorn namens D66, Gabriëlla Molica SP,  Nejra Kalkan PvdA. Joanne van 
der Schee - vd Kamp Lijst ChristenUnie-SGP moest op het laatste moment door 
persoonlijke omstandigheden verstek laten gaan. Judith Sargentini van GroenLinks kwam 
wat later door een lijsttrekkersdebat elders.

Aanwezig waren ook SP’ers uit Mariahoeve, een vertegenwoordiger van Groen Links uit 
die wijk, enkele actieve PvdA’ers en kaderleden van D’66. Deze keer waren we te gast bij 
Yasmin op de Brouwersgracht. Het Diamantcollege was dubbel geboekt en wij moesten 
eenmalig uitwijken. De meeste mensen wisten dat bijtijds, een enkeling kwam later binnen 
omdat zij eerst naar Mariahoeve was gegaan.

Gabriëlla Molica SP  Marieke van Doorn D'66  Nejra Kalkan PvdA



Het programma:

18:00   Welkom bij Winwide door Marianne Beelaerts
  Flitspresentaties door Petra Vosters  50PLUS lijst, Marieke van Doorn D66, 
  Gabriëlla Molica SP,  Nejra Kalkan PvdA, Sander Terphuis Winwide
  en PvdA (afwezig door privé omstandigheden: Joanne van der Schee
  Lijst ChristenUnie-SGP)

18.15     Een snel stoelenspel  en buffet met kringgesprek rond een kandidaat 
  Europarlementariër

19.15  Eurowolk gemaakt door Eveline Goesten samen met de aanwezigen
 
19.50  Flitspresentatie door Judith Sargentini Europarlementariër,GroenLinks

20.00  Opiniepeiling. Enquête onder de deelnemers. 
  Europarlementariërs reageren op de antwoorden

20.30  Contactadvertenties spel: Land zoekt Land
  Elke tafel is een land dat een ander land zoekt. De overige aanwezigen 
  raden om welke landen het gaat.

21.00             Mededelingen
  - In Combinacion, samenwerking ontvangst buitenlandse gasten
  - Volgende keer:  vrijdag  6 juni Diamantcollege Wereldgodsdiensten en
  Filosofische stromingen: Christendom

21.10  Over de streep
  Stellingen – Interactieve discussie over Europa en emancipatie

21.45  Afronding  door Marianne Beelaerts en Netwerken tot 22.00 uur

Het programma stond onder leiding van Winwide Marianne Beelaerts met medewerking 
van: • Eveline Goesten en Brahim Fattah van ProDemos - Huis voor democratie en
 rechtsstaat (Eurowolk, contactadvertentiespel, opiniepeiling, over de streep) 
 • Resto VanHarte (buffet)
 • Yasmin (zaal en faciliteiten)
 • Ontvangst: Winwide Admin team, gastheer Willem de Muralt.


