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EBF Conference
3 Organisatie: argument feitelijk
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ter Mart Beune van de EBF Conference op de

aantijging van de Groninger PVV dat hun

openingsspreker op 29 september, deAmeri-

kaanse ex-vicepresident en milieugoeroe Al

Gore, van belastingcenten is betaald. Giste-

ren sprak de partij zich fel uit tegen de komst

van de ’klimaatjomanda’ naar het jaarlijkse

congres van economie- enbedrijfskundestu-

denten van de Groninger Rijksuniversiteit.

PVV-fractieleider Ton van Kesteren ergert

zich allereerst aan de ’klimaathype’ waar Go-

re volgens hem deel van uitmaakt: De bevol-

kingwordt gebrainwashedmet eeneenzijdig

geluid over duurzaamheid. Iedereenmag zijn

eigen mening verkondigen. Alleen Al Gore

krijgt daarvoor wel een podium en veel an-

dersdenkende wetenschappers, waarvan er

ook genoeg, zijn niet".

Daarbij vindt hij Al Gore naar Groningen

halen geldsmijterij. "Als iets het label duur-

zaam krijgt, komen er tegenwoordig direct

enorme subsidiestromen vrij. Mensen zoals

hij maken daar jacht op en profiteren ervan.

En dat in economisch slechte tijden en ten

koste van mensen die de broekriem moeten

aanhalen. Indirect betalen de Groningers nu

mee aan dit bezoek."

Beune ontkracht dat: "Er is alleen subsidie

gebruikt voor de reguliere onderdelen van

het congres. Daar staat Al Gore los van. Daar-

voor hebben we externe partijen als sponsor

gezocht. "

In april van dit jaar werd een lezing van

cultuurhistoricus en columnist Thomas von

der Dunk in het provinciehuis van Noord-

Holland inHaarlemgeschrapt na protest van

de PVV. In zijn lezing wilde Vonde PVV. In zijn lezing wilde Von

der Dunk onder meer kritiek

uiten op de PVV. In zijn ogen is ook het nieu-

we verzet tegen een spreker onderdeel van

een poging tot permanente censuur. "Ik weet

niet of ik om die mafkezen moet lachen of

huilen", zegt de columnist. "Met zo’n vals ar-

gumentmaken ze zichzelf volstrekt belache-

lijk. Maar het is wel weer een pogingen om

iedereen die het niet met hen eens is de

mond te snoeren. Alleen wat Wilders zegt is

waar. En als iemandmet een vingertje terug-

wijst, ben je aan het demoniseren."

Lokale politici distantieerden zich giste-

ren via sociaal medium Twitter van het

standpunt van de PVV. PVV Groningen is van
mening dat Al Gore niet naar Groningen mag
komen. Tsja… #vrijheid? #meningsuiting?
Even normaal doen?, vond statenlid van D66

voor de provincie Groningen TIM ZWERT-

BROEK.

De belastingebetaler betaalt helaas ook mee
aan de prietpraat en haatzaaierij van al die
PVV-volksvertegenwoordigers #welkomalgo-

re, stelde PvdA-raadslid ROELAND V D

SCHAAF.

Ook VVD-fractievoorzitter in de Groningse

raad JOOST VAN KEULEN mengde

zich in de strijd: PVV in # PSGr laat zich
van zijn domste kant zien. Vrijheid van
meningsuiting geldt wel voor
Grote Blonde Leider, maar
niet voor Al Gore…

@ diane.romashuk@dvhn.nl
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