
De datum is bekend!
 

Op 16 maart, vanaf 15:15 uur, wordt ons geldstelsel
besproken in de Tweede Kamer.

U kunt erbij zijn
Het debat is openbaar. U kunt erbij zijn. Op de website van de Tweede Kamer staat
alles daarover uitgelegd. Wij zien natuurlijk graag dat de publieke tribune helemaal
vol zit. Dan zien minister en Kamerleden dat het ons ernst is.
 
Er is drie uur gereserveerd voor dit debat. Minister Dijsselbloem zal aanwezig zijn.
‘Ons Geld’ zal de Kamer 5 minuten toespreken, waarna deze met de minister in
debat gaat. Wij zijn benieuwd wat de Kamerleden gaan zeggen. De minister laat in
zijn kabinetsreactie doorschemeren dat hij graag op de oude voet doorgaat.
Onhoudbare schulden, instabiliteit, stuurloosheid en de immoraliteit van ons
geldstelsel zijn kennelijk niet genoeg om de minister te motiveren de geldpers bij
de banken weg te halen, en deze dienstbaar te maken aan de maatschappij. Het is
nu aan de Kamer om hem op andere gedachten te brengen.

U kunt daarbij helpen, bijvoorbeeld door uw mening
te geven aan uw favoriete Kamerlid. Kamerleden zijn
makkelijk bereikbaar via email, en zeggen graag te
horen wat er leeft in de samenleving. U kunt daarbij
verwijzen naar de website van het burgerinitiatief of
naar de korte introductie op de website van de
Volkskrant.

Veel Kamerleden hebben ook een twitteraccount,
waarmee u uw gedachten met hen delen kunt. Vraag
bijvoorbeeld of ze het debat zullen bijwonen, of om
ons uitlegfilmpje eens te bekijken.

Laat weten wat u vindt

Democratie op de proef gesteld
In ‘Dit kan niet waar zijn’ beschrijft Joris Luyendijk hoe ongezond de financiële
wereld in elkaar zit, en hoe gevaarlijk dat is. Wij leven op een financiële tijdbom. In
2008 zijn wij ternauwernood ontsnapt aan de totale implosie van ons geldstelsel.
Sindsdien is er weinig gedaan om deze bom onschadelijk te maken. Hij tikt
onverminderd voort.
 
Dat het bankwezen uit zichzelf zal bijtrekken gelooft Luyendijk niet. De politiek zal
dat moeten doen. Daarin verschilt een democratie van dictatuur schrijft Luyendijk,
die als journalist onder dictatoriale regimes heeft geleefd. “Het Westen heeft een
regeervorm die zich aan de eigen haren uit het moeras kan trekken”.
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Woensdag 16 maart gaan wij dat testen!

Uw steun
Wij zijn trots op u als achterban. Met uw steun heeft u dit burgerinitiatief mogelijk
gemaakt. Onze grote dank daarvoor!
 
Geboycot werden we door krantredacties, en goed betaalde lobbyisten werden
tegen ons op pad gestuurd. Maar ondertussen dwongen wij respect af. De discussie
over ons geldstelsel is in gang gezet. Komend Kamerdebat is een mijlpaal, maar
geen eindpunt. Ons werk is pas gedaan als ons geldstelsel stabiel en veilig is, en
maatschappelijk verantwoord wordt beheerd. Daarvoor is nog een lange weg te
gaan. Met uw steun durven wij het aan!

Bent u onder de indruk wat wij met vrijwilligers
tot nu toe voor elkaar hebben gekregen? Steun
ons dan nu met een donatie om onze
slagkracht verder te vergroten.

Doneer

Deze email is verzonden naar {EMAIL}.
U ontvangt deze email omdat u getekend heeft voor het Burgerinitiatief Ons Geld.

U kunt hier een adreswijziging doorgeven.
 

Klik hier om u uit te schrijven voor verdere updates van
Stichting Ons Geld en Burgerinitiatief Ons Geld


