
Pleidooi voor 'de virtuele euro'
Tevreden kijken we terug op een geslaagd symposium. Ook zien we
vooruit naar een debat over de virtuele euro.

Kamervragen over 'de virtuele euro'
De SP wil meer weten over de virtuele euro en heeft daarover Kamervragen
gesteld. De Kamervragen volgden kort na het Ons Geld symposium in
Amsterdam. Op dit symposium kwam de virtuele euro aan de orde. Geschetst
werd hoe de virtuele euro bankgeld kan vervangen, en ons geld ‘schuldvrij’
kan maken. Dit in lijn met burgerinitiatief Ons Geld, waarin we pleitten voor
schuldvrije geldschepping door de overheid, in de vorm van digitaal chartaal
geld. Renske Leijten van de SP werkte mee aan het symposium. Ons Geld is
blij met haar Kamervragen. Het is belangrijk dat de politiek zich gaat
bemoeien met de inrichting van ons toekomstige geldstelsel. Lees meer...
 

De Ons Geld-oplossing in het kort (Nederlands)
The virtuele euro (Engels) 
Deleverage without a crunch (Engels)

Geslaagd Ons Geld symposium
Blij en tevreden kijken we terug naar het Ons Geld symposium op 18 juni in

Bekijk online



Amsterdam. Met ruim 600 bezoekers en vooruitstrevende inhoud was het een
zeer succesvolle dag. Kon je er niet bij zijn of wilde je het nogmaals zien, kijk
dan op de website van Ons Geld. We hebben een symposiumpagina
ingericht waarop je het gehele symposium terug kan kijken.

Oproep: Ons Geld mini-symposia
Naar aanleiding van het symposium in Amsterdam kregen we veelvuldig het
verzoek om ook bijeenkomsten elders in het land te organiseren. Graag
komen we daaraan tegemoet en vragen daarvoor jullie hulp:
 
Weet je een locatie waar we gratis of tegen lage kosten een (grote) groep
mensen bij elkaar kunnen brengen? En ben je bereid te helpen in de
voorbereiding? Neem dan contact op met onze coördinator f.z@onsgeld.nu.

 

Uitknijpen of gezond maken?
Vice president van de Europese Centrale Bank, Vitor Constãncio, richtte zich
onlangs tot het grote publiek. Er is wat hulp nodig voor de Europese banken.
Deze willen van hun dubieuze debiteuren af. Niemand wil hun afdankers
echter hebben. Terecht, denk je dan. Maar Vitor ziet dat anders: de markt
werkt niet. Lees meer...

 Hieronder de maandelijkse leestips van Ons Geld teamlid Niels Verduijn.
 

NRC: Wereldeconomie groeit op vulkaan
FTM: Ons Geld presenteert oplossing voor feodaal systeem

Donderdag 20 juli, 19u - 23u Stadstuin, Utrecht
Ons Systeem, aanmelden via facebook.

Evenementen

Het geldstelsel gaat iedereen aan.
Steun ons en kom op voor een geldstelsel dat werkt voor iedereen!



♥ Steun Ons Geld

Deze email is verzonden naar {EMAIL}

U ontvangt deze email omdat u zich heeft geregistreerd bij Ons Geld, getekend heeft
voor het Burgerinitiatief Ons Geld, of het bordspel Money Maker heeft aangekocht. 

We kunnen handmatige verzoeken tot uitschrijving niet verwerken. Gebruik daarvoor
onderstaande link.
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