Nieuwsbrief maart 2012
Mededelingen
- Bestuursverandering
Het bestuur van Hellingproef is sinds vorige week uitgebreid met een vierde bestuurslid:
Marie-Christine van der Gronde.
- Verslag van de bijeenkomst: een economie zonder groei
Is een economie zonder groei mogelijk? Wat is de positie van GroenLinks in deze brede
discussie, die het gehele economische stelsel ter discussie stelt? Afgelopen maand
discussieerden wij hierover met econoom Martijn van der Linden en Europarlementariër Bas
Eickhout. Een verslag van de bijeenkomst is hier te vinden.
- Projectgroep: Een economie zonder groei.
Naar aanleiding van de bijeenkomst van 23 februari starten we een projectgroep om het debat
over een economie zonder groei voort te zetten. Hoe kunnen we invulling geven aan een
andere economie en hoe kunnen maken we dat aantrekkelijk en verkoopbaar? Er hebben zich
inmiddels al een aantal mensen aangemeld. Wil jij ook meedenken over dit thema? Stuur dan
een mail naar hellingproef@groenlinks.nl. De eerste bijeenkomst van de projectgroep zal
waarschijnlijk eind maart plaatsvinden.

Nieuwe bijeenkomsten
- 17 maart: Rechtvaardigheidscongres: meld je aan voor het thema zorg!
Op zaterdag 17 maart organiseren we samen met de JongTeldersstichting (VVD) en het Jong
WBS (PvdA) een congres met als thema rechtvaardigheid. Hoogleraar Politieke Theorie aan
de Radboud Universiteit Nijmegen Marcel Wissenburg en universitair hoofddocent
rechtstheorie aan de Universiteit van Amsterdam Roland Pierik zullen deze dag inleiden.
Vervolgens gaan we in verschillende groepen uiteen, die ieder over één van de volgende
thema's gaan discussiëren: internationale rechtvaardigheid, burgergeld en zorg.
Voor het thema zorg zoeken we nog mensen die hier graag over mee willen discussiëren. Wat
is rechtvaardig in de zorg? Moeten we wel alle zorgkosten blijven betalen? Lijkt het je
interessant om hierover te discussiëren met jongeren van andere politieke partijen? Meld je
dan aan via hellingproef@groenlinks.nl. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis voor
Democratie en Rechtsstaat (Prodemos) in Den Haag. Meer informatie vind je op onze hier.
- 26 april: Bijeenkomst voor promovendi
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) gevolgen van het onderzoek.
- 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 en zal meer vertellen over de sociale,
economische en politieke aspecten aan het duurzamer maken van de landbouw.
- 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. 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 moet deze georganiseerd worden? Welke vormen van energie zijn hier het
meest geschikt voor? Een verder invulling zal nog volgen.
- 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.
- In september volgt weer een promovendi-bijeenkomst. De precieze datum volgt.
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