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Verslag - bijeenkomst migratie
Op 6 oktober jl. gaf Hans Crebas een inkijkje in zijn proefschrift dat hij op dit moment aan het
schrijven is, en vertelde hij over zijn ervaringen met de donkere kanten van migratie. Tijd dat
er meer ruimte komt binnen een partij zoals GroenLinks voor deze verhalen, aldus Crebas die
vele jaren heeft gewerkt in het vluchtelingenwerk.
De discussie over het onderwerp migratie kwam goed op gang door de prikkelende
stellingname van Crebas en de kennis en ervaring met vluchtelingenwerk en migratie onder de
deelnemers in de zaal. Een bericht van Crebas over de bijeenkomst is te downloaden onderaan
deze pagina.
Bijeenkomst 10 november a.s.
De huidige crisis toont opnieuw aan dat het huidige economische systeem niet werkt. Er is
constante groei nodig om het systeem draaiende te houden, terwijl de hulpbronnen van de
aarde op raken en er bij afwezigheid van groei enorme ellende ontstaat. Het draagvlak voor
dit economisch model neemt ook af getuige de steeds groter wordende Occupy-beweging. Er
lijkt echter nog geen reëel alternatief voor handen te zijn.
Hellingproef vraagt zich af of er een economie mogelijk is die niet gebaseerd is op groei,
maar bijvoorbeeld het welzijn van alle mensen centraal stelt. We zijn op een punt gekomen
waarop meer welvaart niet noodzakelijk leidt tot meer welzijn en waar de spanningen in de
samenleving door toenemende ongelijkheid toe nemen.
Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, zal deze avond komen spreken over een
groene toekomst en we zullen aan de hand van een deel van het boek "Prosperity without
growth" kijken hoe een andere samenleving vorm gegeven zou kunnen worden. Kijk hiervoor
ook op: http://bit.ly/ofKdjq
Wil je meedenken over de nieuwe economie? Kom dan naar onze bijeenkomst op 10
november a.s. Meld je aan door een mail te sturen naar jongwb@groenlinks.nl
Inloop vanaf 19:30 uur, bijeenkomst van 20:00 uur tot 22:00 uur
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