
Ons Geld gaat internationaal
Of we het nu willen of niet. De gulden is niet meer onze munt. Den Haag
heeft nog maar weinig te zeggen over het geldstelsel. Daarom richten wij
ons nu ook op Europa. De omstandigheden zijn gunstig. Europa nodigt
ons namelijk uit om onze visie te geven op de toekomst van de euro.

Afgelopen mei publiceerde de Europese Commissie haar visie voor de
Economische en Monetaire Unie (EMU). Zeg maar: de toekomst van de euro.
De Europese Commissie wil dat we de spaarpotten gaan vullen om de
volgende crisis door te komen. Tegelijkertijd nodigt de Commissie iedereen
uit om mee te denken over hoe het nu verder moet met de kwakkelende Unie
en haar schuldbeladen euro.
 
Brief voor de Europese Commissie
Daar zijn wij natuurlijk op ingegaan. Zie onze brief aan de Europese
Commissie. Naar onze mening moet Europa zich niet alleen voorbereiden op
de volgende crisis. Ze moet het geldstelsel zodanig inrichten dat financiële
verliezen niet meer leiden tot monetaire crises. Daarvoor hebben we een idee
aangedragen. Hetzelfde idee waar we de Tweede Kamer in 2015 op hebben
geattendeerd: de mogelijkheid om het schuldgeld van de banken te
vervangen door schuldvrij overheidsgeld.

Dit keer hebben we in het Engels geschreven en in woorden die financiële
insiders begrijpen. Dat blijkt aan te spreken. Zo is de Ons Geld visie
verplichte kost geworden voor economiestudenten in Utrecht. Ook werden we
meermaals uitgenodigd voor overleg en presentaties in Brussel. In Nederland
wordt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) steeds
enthousiaster over het onderzoek naar ons geldstelsel. Herhaaldelijk heeft de
WRR ons uitgenodigd om hun onderzoek te voeden.

Nu is de Europese Unie aan de beurt. En daarvoor hebben wij uw steun
nodig.

Laat uw mening horen!
Laat zien dat de toekomst van de euro u niet onverschillig is. Wat kiest u? Een
verdeeld Europa dat haar oren laat hangen naar de dictaten van het
grootkapitaal. Of kiest u voor een rechtvaardig Europa met een stabiel
geldstelsel dat werkt voor iedereen. Help mee:

Retweet onze tweet.
Verwijs naar onze brief via de website van de Europese Commissie.

Steun ons!
Lobbyen in Europa kost geld. Dat geeft bedrijven een voordeel. Bij de ECB

Bekijk online



bijvoorbeeld zitten banken en beleggers met overmacht aan tafel. Voor de
burger is er nauwelijks plaats. Ons Geld wil dat veranderen. Onze visie is
baanbrekend, de presentatie moet professioneler. Help ons stappen te zetten
naar een democratisch, stabiel en eerlijk geldsysteem. Doneer vandaag nog.

Vrijdag 27 oktober, 14u15 - 23u Haagse Hogeschool,
Den Haag. Symposium "Maakt het uit welke bank?"
Aanmelden via website.
 
Zaterdag 7 juli 2018, Save the date!, Stadsschouwburg
Utrecht. Ons Geld Symposium.
Meer informatie in een volgende nieuwsbrief.

Evenementen

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

Steun onze internationale activiteiten

♥ 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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