Bekijk online

Ons Geld Symposium in Amsterdam (er zijn nog
kaarten)
Zondagochtend 18 juni (10:00 - 12:30 uur) is het Ons Geld
symposium over nut en noodzaak van geldhervorming in
Amsterdam. Marianne Thieme (Partij voor de Dieren), Paul
Tang (Partij van de Arbeid), Renske Leijten (Socialistische
Partij), Antoinette Hertsenberg (AVROTROS) én Ons Geld
bespreken hoe het verder moet met ons geldstelstelsel. U
kunt er nog bij zijn!
Theatermaker George van Houts leidt het debat, Hoogleraar Klaas
van Egmond (Sustainable Finance Lab, Universiteit Utrecht) en Ons
Geld-activisten (Luuk de Waal Malefijt, Edgar Wortmann en
Jacqueline Haarsma) doen verslag van het monetaire actiefront. Is
er verband tussen geld en milieuproblemen? Wat leren kinderen
over geld, en wat vinden wij van de virtuele euro? Op
zondagochtend gaan we het bespreken. Het programma vindt u
hier.
Aansluitend (om 14:00 uur) kunt u ‘Door de Bank Genomen' van
theatergroep De Verleiders (weer) bezoeken, ook in DeLaMar.*
Dankzij de vrijgevigheid van DeLaMar komt de opbrengst van het symposium
vrijwel geheel ten goede aan Stichting Ons Geld. Komt u ook? Dit symposium is
een aanrader voor eenieder die geldhervorming mee wil maken.

Bestel uw kaart €20*

* Kaarten voor 'Door de Bank Genomen' dienen apart besteld te worden.

Renske Leijten
Renske Leijten is Tweede Kamerlid voor de SP en
woordvoerder financiën, Europa en de euro.
Onlangs bekritiseerde Leijten het beleid van de
ECB:
"De ECB koopt obligaties op van bedrijven als
Achmea, Gasunie, Heineken en Shell. Dat is je
reinste subsidie aan multinationals, die het geld
helemaal niet nodig hebben en bovendien niet
investeren! Het is echt niet uit te leggen dat de
Eurofielen jarenlang riepen dat er snoeihard
bezuinigd moest worden en dat er nu tientallen
miljarden per maand aan winstmakende en
vervuilende bedrijven wordt gegeven."

Antoinette Hertsenberg
Als presentator en programmamaakster voor
AVROTROS heeft Antoinette Hertsenberg met
haar programma Radar uitgebreid aandacht
besteed aan geldschepping, banken en
schulden.
Met diverse korte filmpjes heeft zij complexe
materie toegankelijk gemaakt.

Paul Tang
Als delegatieleider van de PvdA in het Europees
Parlement houdt Paul Tang zich bezig met het
economisch en monetair beleid, financiële
regelgeving, belastingontwijking, budget,
energie en innovatie.
In 2015 stelde Tang kritische vragen aan Mario
Draghi omtrent de effectiviteit van het ECB
beleid.

Marianne Thieme
Marianne Thieme is partijleider en voorzitter van
de Tweede Kamerfractie van de PvdD. In het
partijprogramma staat:
"Commerciële banken hebben te veel macht
over het creëren van geld en ze houden de
schuldeneconomie in stand. Er moet worden
onderzocht hoe een nieuw democratisch,
transparant systeem van geldcreatie kan worden
ingevoerd."

Evenementen
Donderdag 15 juni, 19u - 23u, de Stadstuin
Utrecht
Maandelijkse meetup van Ons Systeem, een
platform waar Ons Geld-liefhebbers zélf acties
kunnen organiseren. Graag aanmelden via
facebook.
Zondag 18 juni, 10u - 12u35
DeLaMar Amsterdam
Symposium Ons Geld, een informatief
programma over de stand van zaken omtrent
geldhervorming. Kaarten.
Zondag 18 juni, 14u - 16u DeLaMar Amsterdam
Theatervoorstelling Door de bank genomen
van De Verleiders. Kaarten
Vrijdag 23 juni, 15u - 17u Haagse Hogeschool
Conferentie: Een houdbare stedelijke economie
in Den Haag. Met o.a. Luuk de Waal Malefijt.
Donderdag 29 juni, 19u - 22u, de Stadstuin
Utrecht
Money Maker speelavond. Graag aanmelden
via facebook of stuur een mail naar
hello@moneymaker.games.
Donderdag 29 juni, 19u - 21u, Brussel
Debat: Can we democtratize money? Met o.a.
Edgar Wortmann.

Het geldstelsel gaat iedereen aan.
Steun ons en daarmee uzelf, de samenleving als geheel
en de volgende generaties!

♥ Steun Ons Geld
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