Nieuwsbrief September 2011
De vakantie is weer voorbij en het normale leven is weer begonnen. Ook het politieke reces is
voorbij en volgende week is de opening van het parlementaire jaar met Prinsjesdag en de algemene
beschouwingen. Hellingproef begint ook weer te draaien en we streven er naar om weer iedere
maand één activiteit te organiseren. In oktober beginnen we hiermee en nemen we het
migratiestandpunt van GroenLinks onder de loep.
Buiten het organiseren van bijeenkomsten gaan we ook verder met het uitbouwen van onze
organisatie. Zo hebben we bijvoorbeeld contact gehad met andere JongWB’s om een basis te leggen
voor toekomstige gezamenlijke activiteiten. Maar omdat we uiteindelijk een netwerk van studenten
en pas-afgestudeerden binnen GroenLinks willen zijn voor jullie, willen we graag weten wie jullie
zijn! Hiertoe willen we jullie vragen een korte vragenlijst in te vullen.
Het belooft een bruisend jaar te worden voor Hellingproef!
Migratie
Op 6 oktober vindt de eerste bijeenkomst van Hellingproef na de zomervakantie plaats. We gaan het
migratiestandpunt van GroenLinks onder de loep nemen. Is het standpunt van GroenLinks nog een
actueel standpunt of moet deze aangescherpt worden? Is het genoeg om te stellen dat mensen
binnen mogen komen als ze maar integreren of moeten we ook andere eisen stellen? Hans Crebas
gaat zich buigen over de vraag hoe mensen met verschillende opvattingen met elkaar samen kunnen
leven.
De aanmelding voor deze avond is geopend. Meld je snel aan door een e-mail te sturen naar
jongwb@groenlinks.nl, want het aantal plaatsen is beperkt. Ter voorbereiding op een inhoudelijke
discussie sturen we je enkele stukken met verschillende invalshoeken.
Een duurzame economie
In november wordt er een bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘De duurzame economie’.
Sinds de economische crisis in 2008 lijkt er weinig veranderd te zijn aan onze economie. Nog
steeds is het veelgehoorde geluid dat er groei nodig is voor stabiliteit, terwijl anderen menen dat de
huidige groei van de economie niet vol te houden is; de aarde is immers eindig. Is er een economie
mogelijk die gebaseerd is op andere principes en hoe zou die er dan uit zien? Is het bijvoorbeeld
mogelijk om het menselijke welzijn centraal te stellen? Over deze en andere vragen gaan we ons op
10 november buigen. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, heeft hier vanuit Brussel
zijn eigen kijk op en zal de inleiding van de avond verzorgen. Binnenkort zal de aanmelding voor
deze activiteit worden geopend.
Vragenlijst
Om een beeld te krijgen van onze doelgroep en om deze - indien nodig - te verbreden, zouden we je
- als geïnteresseerde in het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks - willen vragen een
vragenlijst in te vullen. Dit is echter zeker niet verplicht, maar een groot aantal reacties zal ons
verder kunnen helpen bij het organiseren van inhoudelijke activiteiten in de toekomst. Niet alleen
kunnen we onderwerpen uitkiezen die aansluiten bij de interesses van onze doelgroep, daarnaast zal
er in de toekomst ook zeker gebruik gemaakt worden van de aanwezige kennis en ervaring van onze
doelgroep. Eén van de ambities van het jong wetenschappelijk bureau is om een podium te bieden
aan het aanwezige talent, en een inhoudelijke kweekvijver te creëren voor GroenLinks Kort
samengevat zijn de doelen van deze vragenlijst:
1. Inzicht krijgen in de doelgroep van het jong wetenschappelijk bureau
2. In kaart brengen wie geïnteresseerd is in actieve inbreng in de vorm van bijvoorbeeld blogs op de
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nieuwe website van het wetenschappelijk bureau
De vragenlijst vind je hier.
JongWB’s
Naast Groenlinks hebben ook de PvdA en de VVD een jongWB: respectievelijk het JongWBS en de
Jonge Teldersstichting. Om een basis te leggen voor toekomstige gezamenlijke activiteiten zijn de
besturen van de jongWB’s om de tafel gaan zitten. In het voorjaar van 2012 zal een activiteit
worden georganiseerd waarbij jongeren van de drie jongWB’s kennis kunnen maken met elkaars
grondbeginselen en zich samen inhoudelijk kunnen verdiepen in verschillende thema’s. Meer
informatie hierover volgt in volgende nieuwsbrieven.

2

