Nieuwsbrief augustus 2012
De zomervakantie zit erop en de campagne is in volle gang. Ook aan Hellingproef zullen de
verkiezingen niet ongemerkt voorbij gaan. In samenwerking met het Jong WBS (PvdA) en de
Jongteldersstichting (VVD) organiseren wij op 5 september een inhoudelijk debat tussen de
auteurs van verschillende verkiezingsprogramma's. Verderop lees je hierover meer. Daarnaast
organiseert onze projectgroep 'Een waardevolle economie' samen met Bureau de Helling een
lezingenreeks over een duurzame economie.
- Mededeling bestuur
We hebben helaas afscheid moeten nemen van Marie-Christine van der Gronde (algemeen
bestuurslid) en Imre Tijsse Klasen (penningmeester). We willen ze hartelijk bedanken voor
hun inzet de afgelopen tijd en betreuren hun vertrek. Er is inmiddels een nieuw gezicht in het
bestuur verschenen: Renske van Geffen. Zij zal onze nieuwe penningmeester worden. Wij
wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe functie!
- Oproep klankbordgroep
Een nieuw jaar betekent nieuwe uitdagingen. Wil jij meedenken over de koers van
Hellingproef? Heb jij een duidelijke mening over de huidige gang van zaken of hoe het beter
zou kunnen? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. Deze groep mensen komt eens in de
paar maanden bij elkaar om het bestuur te adviseren. Onze eerstvolgende bijeenkomst is op 30
augustus. Geïnteresseerd? Meld je aan via hellingproef@groenlinks.nl. Geef in je mail aan
wat achtergrond is en waarom je in de klankbordgroep wil.
- 5 september: verkiezingsdebat met inhoud
Ben je de verkiezingsdebatten op tv zat? Gaat het je niet om wie er het beste scoort met de
snelste oneliner? Wil je kijken naar de inhoud en tegelijk een kijkje in de keuken hoe een
politiek programma tot stand komt? Kom dan naar het verkiezingsdebat met inhoud!
Tijdens de verkiezingen bestrijden politieke partijen elkaars standpunten. Maar wie zitten er
achter die standpunten? Over de schrijvers van verkiezingsprogramma’s hoor je weinig. Maar
achter de schermen spelen ze een belangrijke rol. Zij formuleren de standpunten waartussen
jullie straks een keuze moeten maken en wat er straks in het regeerakkoord komt te staan.
Drie ‘jong’ wetenschappelijk bureaus laten de mensen achter de verkiezingsprogramma’s met
elkaar en met jou in debat gaan! Over de inhoudelijke verschillen, maar ook over de invloed
van de media, het Centraal Planbureau en de politieke leiding van de partijen. Dit
verkiezingsdebat met inhoud wordt georganiseerd door Hellingproef in samenwerking met de
JongTeldersstichting (VVD) en het Jong WBS (PvdA).
Naast de VVD, PvdA en GroenLinks zijn ook het CDA, de SP, D66 en de ChristenUnie
aanwezig. Voor GroenLinks zal Bart Eigeman deelnemen aan het debat. Het debat vindt
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plaats in Café Walden (Domplein 16) te Utrecht. Je hoeft je niet aan te melden voor de
bijeenkomst, maar dat mag wel om ons een indicatie van het aantal bezoekers te geven:
hellingproef@groenlinks.nl.
- Lezingenreeks: Een 'waardevolle economie'
Na de succesvolle lezingenreeks over het gedachtegoed van GroenLinks en de succesvolle
bijeenkomst van Hellingproef over een waardevolle economie bleek dat er grote behoefte is
verder te denken over de (groene) economie van de toekomst. Bureau de Helling organiseert
daarom samen met de projectgroep 'Een waardevolle economie' van Hellingproef en de
GroenLinks-academie een lezingenreeks over dit onderwerp. Terwijl conventioneel denkende
economen en politici een weg terugzoeken uit de crisis, bekijken wij hoe het anders en beter
kan. In vijf lezingen geven verschillende experts hun visie op de oorzaken van de crisis, de
dieperliggende problemen en de mogelijke oplossingen. Het programma ziet er voorlopig als
volgt uit:
- 29 oktober: Een duurzaam financieel stelsel (spreker: Peter Blom - onder voorbehoud)
- 5 november: Echte Europese solidariteit (spreker: Alfred Kleinknecht)
- 12 november: Een economie zonder groei (spreker: Rens van Tilburg)
- 19 november: De morele grenzen van de markt (spreker: Herman Meijer)
- 26 november: Het GroenLinkse antwoord op de crisis (spreker: Jolande Sap)
- 3 december: Wrap-up. Op weg naar een waardevolle economie (onder voorbehoud)
Kijk voor meer informatie op de site van de Helling: http://bureaudehelling.nl/agenda/eenduurzaam-financieel-stelsel
En houd voor de aanmelding de site van de GroenLinks academie in de
gaten: http://academie.groenlinks.nl/node/86103
- Ontwikkelingssamenwerking en fragile states
Ontwikkelingssamenwerking is een hot topic, ook nu weer in verkiezingstijd. Een van de
punten die daarbij altijd weer naar boven komen is: wat gebeurt er eigenlijk met ons geld? Als
het gaat om landen die alle hulp kunnen gebruiken maar waarvan het bestuur bekend staat als
corrupt, hoe weten we dan dat het geld terecht komt bij de mensen die het nodig hebben?
Onze komende bijeenkomst gaat over het vraagstuk van ontwikkelingshulp in relatie tot
zogenaamde 'fragile states', die gekenmerkt worden door zwakke regeringen die de macht niet
volledig in handen hebben. Meer informatie over deze bijeenkomst (inclusief de datum) volgt.
- De morele dilemma's bij het eten van dieren
René Vonk, voorzitter van Hellingproef, heeft een artikel geschreven waarin hij aandacht
vraagt voor de ethische dilemma's bij het eten van vlees. Hoeveel dierenleed staan wij toe
voor een paar seconden genot? Lees het artikel hier.
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