Nieuwsbrief april 2012
Mededelingen
- Digitaal aanmelden als lid van Hellingproef
Vanaf heden is het mogelijk jezelf digitaal aan te melden als lid van Hellingproef. Als lid
ontvang je ieder kwartaal de Helling, het tijdschrift voor groene en linkse politiek van Bureau
de Helling. Daarnaast kun je met voorrang en korting deelnemen aan onze activiteiten. Het
lidmaatschap kost €20,- per jaar. Iedereen onder de 35 jaar kan lid worden.
Lid worden? Klik hier voor de instructies.
- Projectgroep: Een waardevolle economie
Naar aanleiding van de bijeenkomst met Bas Eickhout en Martijn van der Linden van 23
februari is er een projectgroep gestart om het debat over de GroenLinkse toekomst van
economie voort te zetten. Hoe kunnen we invulling geven aan een andere economie en hoe
maken we dat aantrekkelijk en verkoopbaar? Afgelopen donderdag is deze projectgroep voor
het eerst samen gekomen om hierover te brainstormen. Hieruit kwam naar voren dat
economie vaak te veel als doel op zichzelf wordt beschouwd, terwijl het in de ogen van de
projectgroep eerder een middel is om maatschappelijke doelen te bereiken. Ontwikkeling reikt
verder dan economische groei in de enge zin, zoals dat nu vaak naar voren komt in het
maatschappelijke debat. De projectgroep zal een visie ontwikkelen op de elementen die
onderdeel zouden moeten vormen van een meer waardevolle economie en de manier waarop
zo'n economie vormgegeven kan worden.
Wil jij ook meedenken over dit thema? Stuur dan een mail naar hellingproef@groenlinks.nl.
- Verslag Rechtvaardigheidscongres
Op 17 maart 2012 organiseerde Hellingproef in samenwerking met het JongWBS (PvdA) en
de JongTeldersstichting (VVD) een congres over rechtvaardigheid. De dag begon met een
algemene inleiding door politiek filosofen Marcel Wissenburg en Roland Pierik. Vervolgens
gingen de deelnemers uiteen in drie subgroepen om te discussiëren over de thema's zorg,
burgergeld en Responsibility to Protect (R2P). Een uitgebreid verslag van het congres is te
vinden op onze website.

Nieuwe bijeenkomsten
- 26 april: Hellingproef promoveert
Op donderdag 26 april houden we een bijeenkomst waarin we gebruikmaken van de kennis
van onze leden!
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We hebben drie promovendi gevraagd om hun onderzoek en de implicaties daarvan voor het
beleid (of de organisatie) van GroenLinks te presenteren. Daarna kunnen we gezamenlijk
reflecteren op de (politieke en maatschappelijke) implicaties van het onderzoek. We nodigen
nadrukkelijk ook niet-promovendi uit om te komen luisteren naar de presentatie van deze
onderzoeken!
- Iris Korthagen promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en doet onderzoek naar
de invloed van de media op de politiek. Worden politieke standpunten beïnvloed door
mediahypes?
- Kimo van Dijk doet onderzoek naar fosforzekerheid. Daarbij kijkt hij naar de totale transitie
naar een meer duurzame landbouw, maar voornamelijk vanuit natuurwetenschappelijk
perspectief.
- Noortje Thijssen werkt aan een proefschrift over de jaren '60 en onderzoekt hoe dit
decennium wordt herinnerd door hedendaagse politici en commentatoren, alsmede de manier
waarop zij de jaren '60 claimen in de politieke strijd.
De bijeenkomst vindt plaats op het Landelijk Bureau van GroenLinks in Utrecht (Oudegracht
312) vanaf 19:30. Meld je aan via hellingproef@groenlinks.nl.
- 23 mei: De energievoorziening van de toekomst
Op woensdag 23 mei organiseren we een bijeenkomst over de energievoorziening van de
toekomst. Hoe komt het dat de noodzakelijke energietransitie naar een duurzame economie
nog steeds niet gemaakt wordt. Is het vooral politieke onwil of is er meer aan de hand? Wat
zouden wij hier aan kunnen doen. Meer informatie volgt.
- 14 juni: Pensioenen en AOW
Op donderdag 14 juni debatteren we over het pensioenstelsel. Hier is veel over te doen, maar
er lijkt geen definitieve oplossing voor te komen. Hoe komt dit? Is dat wel mogelijk? En wat
zijn eigenlijk de problemen met het huidige stelsel? Een verder invulling hiervan zal nog
volgen.
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