Nieuwsbrief januari 2013
Nieuwe bijeenkomsten
- 23 januari: Nieuwjaarsborrel
Graag heffen we op 23 januari met jullie het glas op het nieuwe jaar! We zullen terugblikken op 2012,
maar zeker ook vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Daarnaast is de borrel een goede gelegenheid om
een groot deel van de actieve leden van Hellingproef te ontmoeten. We zullen een aantal drankjes
voor onze rekening nemen, dus wees er op tijd bij! Graag zien we jullie op 23 januari in Lokaal negen
in Utrecht (Trans 7), vanaf 19:00. Aanmelden is niet nodig.
- 13 februari: Voedseltransitie, met Jaap Korteweg (de Vegetarische Slager)
‘Er moet een verschuiving in de consumptie plaatsvinden van dierlijke eiwitten naar duurzaam
geproduceerde dierlijke eiwitten en plantaardige eiwitten. Duurzaam geproduceerd, maar ook
geconsumeerd met respect voor mens, dier en milieu’, aldus voormalig minister Gerda Verburg
(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Ondanks deze woorden heeft de regering, ongeacht de
partijpolitieke samenstelling, zich terughoudend op het onderwerp opgesteld. Dat roept de vraag op:
dient de politiek zich met deze kwestie te bemoeien? En zo ja, welke beleidsgevolgen dient het te
hebben?
Vooraleer discussiëren we over het achterliggende vraagstuk van voedseltransitie, waaronder we de
verschuiving naar een dieet met (meer) plantaardige ingrediënten verstaan. Wat zijn de effecten van
de vleesproductie op het milieu en de mondiale voedselzekerheid? Maar vooral, wat zijn de opties
om de mondiale voedselproductie te verhogen? Moet gedacht worden aan intensivering en
schaalvergroting of juist het tegenovergestelde? Hoe zit het wat betreft dierenwelzijn, milieueffecten en wel of niet biologisch produceren? En natuurlijk de consumpiekant: zijn consumenten
überhaupt bereid minder vaak vlees en vis te eten?
Over deze vragen gaan we in discussie met Jaap Korteweg, biologisch akkerbouwer en oprichter van
de Vegetarische Slager. De Vegetarische Slager hoopt met de structuur, bite en smaak van hun
vleesvervangers zelfs de grootste vleeseters ervan te overtuigen dat ze niets missen als ze vaker
vleesvrij eten.
Aanmelden voor de bijeenkomst kan via hellingproef@groenlinks.nl. Na het debat houden we een
proeverij, waar je producten van de Vegetarische Slager kan proeven. Meld in je mailtje of je
deelneemt aan de proeverij (deelname is gratis!). Meer informatie volgt binnenkort op onze website.

Mededelingen
- Verslag bijeenkomst 'Ontwikkelingssamenwerking in fragiele staten'
Op 8 december 2012 discussieerden we met Bram van Ojik en Dik Bol (coördinator stedenband
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Haarlem - Mutare) over de ontwikkelingshulpproblematiek in fragiele staten. Na een korte
introductie over de relativiteit van het begrip 'fragiele staat' zette Van Ojik het Nederlandse
ontwikkelingsbeleid uiteen, uitte kritiek op aspecten daarvan en noemde potentiële
beleidsverbeteringen. Bol zette in zijn betoog vooral de kansen en bedreigingen uiteen die de
stedenband Haarlem - Mutare (Zimbabwe) in de praktijk ondervindt, waaronder het continu
veranderde Nederlandse beleid. Vervolgens werd over meerdere punten met de zaal gediscussieerd.
Een uitgebreid verslag is hier te vinden.
- Verslag wrap-up van de lezingenreeks 'waardevolle economie'
In november organiseerde Hellingproef samen met Bureau de Helling en de GroenLinks-Academie
een lezingenreeks over een waardevolle economie. Hierbij begonnen we met een analyse van wat er
mis is met het financiële stelsel en het bouwwerk Europa. Vervolgens gingen we kijken naar
alternatieven, zoals het richten op geluk in plaats van op de groei van het BNP. Daarna keken we naar
de moraliteit van de markt. We sloten de reeks af met een wrap-up waarin we alles nog eens samen
namen.
Een verslag van de lezingen vindt je hier. Een verslag van de wrap-upbijeenkomst vindt je hier.
Onze projectgroep 'Een waardevolle economie' is inmiddels ook druk in gesprek met een groot aantal
werkgroepen van GroenLinks. Doel hiervan is om in 2013 een aantal thema's op het gebied van
groene economie hoog op de agenda te zetten en ermee aan de slag te gaan. Gisteren was hierover
onder meer een overleg met Bram van Ojik, de werkgroep economie, het milieunetwerk, de
werkgroep landbouw, de werkgroep exact en Groen Onderneemt!.
- Vacature directeur Bureau de Helling
Bureau de Helling, het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, zoekt een directeur voor 24 uur per
week. Bekijk de vacature hier.
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