Nieuwsbrief april 2013
- Nieuwe bijeenkomst 7 mei: Oog om oog: Hoe zwaar willen we straffen?
Strafmaten zijn de afgelopen jaren veelvuldig onderwerp van controverse geweest, in de vorm van
publieke verontwaardiging over te lichte straffen, politieke oproepen tot strenger straffen (en
minimumstraffen), het voorstel van staatssecretaris Teeven slachtoffers de gelegenheid te geven een
strafwens te uiten, en protesten van rechters en rechtsgeleerden hiertegen. In het dagelijks leven is
er veel frustratie over de hoogte van boetes, in het bijzonder voor verkeersovertredingen.
Ben jij ook benieuwd hoe dit perceptieverschil te verklaren valt, en meer in het algemeen, hoe
strafmaten bepaald worden en of de verhoudingen tussen verschillende strafmaten voor
verschillende misdrijven of overtredingen overeenkomen met de opvatting van het publiek over de
relatieve zwaarte van de desbetreffende misdrijven of overtredingen? Kom dan naar onze
bijeenkomst op 7 mei!
De bijeenkomst begint met een kort interactief deel gevolgd door twee lezingen. De eerste spreker
zal zijn Peter van Dijk, beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, die het
vraagstuk van strafmaten in de (GroenLinkse) politieke context zal plaatsen. Je kunt je aanmelden
door een e-mail naar hellingproef@groenlinks.nl te sturen. Deelname is gratis.
- Verslag bijeenkomst voedseltransitie
We gingen in debat met Armanda van de vegetarische slager en enkele leden van de boerengroep
Wageningen. Het was een inspirerende avond. We begonnen met een enthousiast verhaal van de de
vegetarische slager over de voedseltransitie naar een meer plantaardig dieet. Zij zijn er in geslaagd
om vegetarische producten net zo te laten smaken als écht vlees, waardoor het aantrekkelijker is
voor flexitariërs. Daarna werden hier echter kanttekeningen geplaatst bij leden van de boerengroep,
die het perspectief van de boer belichtten. Hoe moet een boer zijn geld verdienen die afhankelijk is
van het houden van vee? Verder lezen? Klik hier.
- Projectgroep waardevolle economie
De projectgroep is momenteel bezig met een groot project over de financiële sector. Hellingproef
heeft het initiatief genomen om samen met een groot aantal werkgroepen van GroenLinks samen te
werken op het gebied van de groene economie. We zijn momenteel bezig met drie speerpunten:
voedsel, doe-het-zelvers en de financiële sector. Wij dragen het meest bij aan de financiële sector.
We hebben nu de standpunten van GroenLinks geïnventariseerd en gaan in samenspraak met
experts en de fractie kijken wat hier nog aan verbeterd kan worden en hoe we er een wervend
GroenLinks verhaal van kunnen maken.
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- Artikel: Het communistisch planbureau
De CPB-cijfers zijn onafhankelijk en objectief. Toch? Nee. De rol van het CPB als 'onafhankelijke
scheidsrechter' kent een aantal fundamentele problemen en het instituut zou dus niet zo'n grote rol
in het politieke debat moeten krijgen. Verder lezen? Klik hier.
Ook een interessant artikel geschreven? Stuur een mail naar hellingproef@groenlinks.nl.
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