
Ons Geld, Vollgeld en Dinero Seguro
Wij zijn niet alleen. In diverse landen komt het gelddebat op gang. De
Zwitsers gaan stemmen of ze ‘Vollgeld’ willen. En in Spanje wordt gepleit
voor ‘Dinero Seguro’.

Na de zomer gaat dan eindelijk het WRR-rapport verschijnen (naar verluid).
Er is dan meer dan twee jaar aan gewerkt. Dit is het rapport dat de Tweede
Kamer wilde om ‘geldschepping’ te gaan begrijpen. Volgens toenmalig
minister Dijsselbloem geeft het antwoord op de vraag of de overheid de
geldpers in eigen hand moet nemen. Wij zien het met belangstelling
tegemoet.

Volreserve-geld
Intussen beginnen ook andere landen zich te roeren. De Zwitsers mogen
binnenkort naar de stembus om te kiezen voor ‘volreserve-geld’. Een plan om
banken te verbieden het geld van hun klanten voor zichzelf te gebruiken. In
plaats daarvan moeten ze het dan stallen bij de Zwitserse centrale bank.
Volgens de peilingen zijn de initiatiefnemers zeker niet kansloos. De banken
houden hun adem in. Het is toch ongehoord dat het volk zich nu met hun
zaken gaat bemoeien?

Over het Zwitserse Vollgeld initiatief hebben wij een stuk geschreven waarin
we het relateren aan onze eigen campagne. We richten de aandacht daarbij
ook op Spanje. Daar is een voormalige centralebankpresident op de
barricade geklommen. Hij wil af van de privileges die banken genieten, en
overstappen op Dinero Seguro: veilig geld. Mooi dat een centraal-bankier nu
hardop twijfelt over het gammele geldstelsel dat hij overeind moest houden.
Hij wil nu een structurele oplossing voor het bankgeldprobleem. Daartoe
moeten banken gewone ondernemingen worden, zonder steun van overheid
en centrale bank.

Privileges
De privileges van banken komen ook aan bod in onze bijdrage voor het
nieuwe boek van Ad Broere. Daarin leggen we kort uit wat er mis is met ons
geld, en hoe dat kan worden opgelost. De hoofdzaken zijn: afschaffing van
alle privileges van de banken en invoering van digitaal contant geld. Dan
wordt ons geld dienstbaar en veilig, en wordt kredietverlening een
onvervalste markt.

Bekijk online



Internationale beweging
Deze maand zijn wij gastheer voor groepen uit de hele wereld, om te spreken
over de geldhervorming. Uit de VS, Canada, Engeland, Duitsland,
Zwitserland, Zweden, Denemarken, Hongarije, Slowakije en nog veel meer
landen, komen mensen in ons kantoor bijeen. We gaan afstemmen om samen
te zorgen dat ons geld de wereld niet meer laat bloeden, maar laat bloeien.

Uw bijdrage is zeer welkom om ons te helpen deze mensen goed te
ontvangen, en er een nuttige bijeenkomst van te maken.

Ons Geld symposium
Op 7 juli bent u zelf weer aan de beurt. Dan willen wij met u in gesprek tijdens
het tweede ‘Ons Geld’ symposium. Dat zal plaatsvinden in de
stadsschouwburg van Utrecht. De voorbereidingen zijn in volle gang. We
blikken vooruit naar het WRR-rapport. En gaan in op het maatschappelijk
belang van een eerlijk geldsysteem, en de weg om daar te komen. Wij
kunnen uw steun en inbreng goed gebruiken, en hopen u dan te ontmoeten!

In een volgende nieuwsbrief meer over het symposium.

Zaterdag 7 juli 2018 - Save the date! Stadsschouwburg
Utrecht. Ons Geld Symposium.
Meer informatie volgt.

Evenementen

Wilt u uw e-mailadres wijzigen?
Dat kan. Via de link onderaan de nieuwsbrief kunt u uw huidige e-mailadres
uitschrijven. Via onze homepage onsgeld.nu kunt u zich vervolgens weer aanmelden
met uw nieuwe e-mailadres. Dank voor uw medewerking!

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

Steun onze activiteiten



♥ Steun Ons Geld

Deze email is verzonden naar {EMAIL}

U ontvangt deze email omdat u zich heeft aangemeld bij Ons Geld of getekend heeft
voor het Burgerinitiatief Ons Geld. Via onderstaande link kunt u zich uitschrijven.
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