Nieuwsbrief november 2012
Nieuwe bijeenkomsten
- 8 december: Ontwikkelingssamenwerking in fragiele staten, met Bram van Ojik
NB: Dit betreft de bijeenkomst die oorspronkelijk op 11 oktober gepland stond. Omdat Bram
van Ojik enkele dagen daarvoor fractievoorzitter werd, is de bijeenkomst verplaatst naar
zaterdag 8 december.
Ontwikkelingshulp ligt onder vuur, zowel van buitenaf vanwege gedwongen bezuinigingen
als van binnenuit vanwege inefficiëntie en gebrek aan transparantie. Deze problematiek is
extra prangend bij de landen die tegenwoordig vaak worden omschreven als 'fragiele
staten'. Dit zijn landen die niet alleen gekenmerkt worden door armoede, maar ook door (de
naweeën van) een gewelddadig conflict, een zwakke overheid en vaak corrupt bestuur
(bijvoorbeeld de Democratische Republiek Congo, Somalië en Soedan). Hierover gaan we in
debat met Bram van Ojik, de fractievoorzitter van GroenLinks. Hij is jarenlang op dit terrein
actief geweest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast is het de ideale kans om
onze nieuwe fractievoorzitter te ontmoeten! Meer informatie over deze activiteit vind je
hier.
De bijeenkomst start om 13:00 op het Landelijk Bureau van GroenLinks in Utrecht.
Aanmelden kan via hellingproef@groenlinks.nl.
- 11 december: Politiek diner met Ineke van Gent
Op 11 december gaat Hellingproef uit eten met niemand minder dan Ineke van Gent! Over
14 jaar Kamerlidmaatschap, haar drijfveren en wat haar bewoog recent te pleiten voor een
fusie met de PvdA. Meer informatie vind je hier.
Deelname aan de avond kost 15 euro voor leden en 20 euro voor niet-leden. Dit is voor een
driegangendiner inclusief een welkomstdrankje. Het diner zal starten om 18:00 in eetcafé
Otje (Nobelstraat 283, Utrecht). Aanmelden voor het politiek diner kan via
hellingproef@groenlinks.nl. Let op: er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers, dus
meld je snel aan! Leden krijgen hierbij voorrang op niet-leden.
- Nieuwjaarsborrel
In januari zal er weer een nieuwjaarsborrel plaatsvinden. Dit keer samen met Jong WBS
(PvdA) en de JongTeldersstichting (VVD). Later hierover meer.
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Mededelingen
- Online lid worden van Hellingproef
Als je jonger dan 35 jaar bent, kun je lid worden van Hellingproef. Als lid ontvang je De
Helling, het tijdschrift voor groene en linkse politiek van Bureau de Helling. Daarnaast kun je
met korting en voorrang deelnemen aan onze activiteiten. Het lidmaatschap kost 20 euro
per jaar.
Het is voortaan mogelijk om je online via "Mijn GroenLinks" aan te melden als lid. Vul
daarvoor dit formulier in.
- Lezingenreeks "Waardevolle economie"
De lezingenreeks over een waardevolle economie wordt druk bezocht. De interessante
lezingen zorgen voor veel discussie en reflectie. In deze nieuwsbrief een beknopte
samenvatting van de tot dusver gehouden lezingen.
- Prof. Ewald Engelen (UvA) vertelde ons over de waardeloze economie. Hij stelde dat de
financiële sector helemaal de weg is kwijtgeraakt en met veel te grote bedragen gokt. De
winst is hierbij voor de banken, maar de schuld voor de burgers. Engelen vond dan ook dat
we dit veel te lang hebben laten gebeuren.
- Prof. dr. Alfred Kleinknecht (TU Delft) haakte hierop in en ging verder door de financiële
crisis aan te wijzen als één van de redenen van de huidige eurocrisis. Dit was volgens hem
echter niet de enige oorzaak. Een fundamenteel probleem is volgens hem dat de noordelijke
landen te veel exporteren naar de zuidelijke landen, omdat zij een betere
concurrentiepositie hebben. Doordat de zuidelijke landen hun munt niet kunnen
afwaarderen blijft deze scheve concurrentiepositie bestaan. Het zuiden heeft daardoor een
chronisch importoverschot en het noorden een exportoverschot. Volgens Kleinknecht
moeten we veel meer uit Zuid-Europa consumeren.
- Dr. Rens van Tilburg (columnist de Volkskrant) vertelde vervolgens over de alternatieven
voor een economie gericht op groei. Hij haalde verschillende voorbeelden aan waarin
bijvoorbeeld ook ecologie wordt meegenomen. Uiteindelijk kwam hij uit op geluk als nieuw
doel voor de overheid. De wetenschap op dit terrein is immers ver gevorderd en het is een
doel waar eigenlijk niemand tegen kan zijn. De discussies die je krijgt zullen veel rijker zijn
dan als ze uitsluitend over economische groei gaan.
Er volgen nog lezingen van Herman Meijer, Jesse Klaver en een wrap-up. Uitgebreide
verslagen van de lezingen zijn te vinden op de website van Bureau de Helling.
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