4e Conferentie van Tilburg

Routeplan voor een
eerlijke economie
Werkconferentie over de realisatie van een Fair & Green Deal
Universiteit van Tilburg, 3 februari 2011, 10:00–18:00
Werk mee aan een routeplan voor de Fair & Green Deal,
via debatten, voordrachten en workshops.

Met ondermeer:
– Leida Rijnhout (ANPED)
– Klaas van Egmond (Universiteit
Utrecht)
– Esther-Mirjam Sent (Radboud
Universiteit)
– Arnold Heertje (Universiteit van
Amsterdam)

–
–
–
–

René Grotenhuis (CORDAID)
Peter Tom Jones (KU Leuven)
Hans Berkhuizen (Milieudefensie)
Lou Keune (Platform DSE)

www.alliantiefairgreendeal.org

“Elke beweging begint met een verhaal”,
zei David Korten tijdens de 3e conferentie van Tilburg in januari 2010. Zo is eind
2009 ook de Fair & Green Deal ontstaan.
Deze bevat het verhaal van de urgentie
van en het verlangen naar een eerlijke
en groene economie die recht doet
aan mensen en de aarde en een echt
antwoord biedt op de crises van klimaat,
voedsel, armoede en ongelijkheid én de
crisis van geld en economie.
Maar bij een verhaal kan het niet blijven.
De Fair & Green Deal bevat dan ook
diverse aanzetten voor concrete oplossingen. En uiteindelijk gaat het om de
uitvoering. Daarom wordt tijdens de
conferentie op 3 februari gesproken over
een routeplan voor de realisatie van het
faire en groene alternatief.

De conferentie wordt georganiseerd
door het Platform Duurzame en Solidaire
Economie in samenwerking met de
Alliantie Fair & Green Deal
Kijk voor het programma en voor
inschrijving op www.platformdse.org
De kosten van deelname zijn  100 voor
medewerkers van organisaties,  50
voor particulieren en  15 voor mensen
met een smalle beurs. Dit kan worden
overgemaakt op giro 5782448 t.n.v.
Stichting Oikos, Utrecht, o.v.v. ‘FGD
03022011’. Na betaling ontvangt u
een bevestiging van deelname.
Contact
> Algemene informatie:
Christiaan Hogenhuis
(tel 030–2361500)
> Persinformatie:
Kees Hudig (tel 020–4689611)
> Per email: info@platformdse.org

www.alliantiefairgreendeal.org

Ontwerp & layout In Ontwerp bv, Assen

Tijdens de conferentie werken aanwezigen
in het middagprogramma in werkgroepen
aan een stappenplan voor de uitvoering
van diverse concrete elementen van de
Fair & Green Deal: duurzame investeringen, groene belastingen, mondiale
herverdeling, conﬂictpreventie,
duurzame landbouw en voedsel, groen
energiebeleid, betrokken burgers, eerlijk
economisch rekenwerk en onderwijs.

Deze conferentie wordt ﬁnancieel mede mogelijk gemaakt door Oxfam Novib en Kerk en Wereld.

Op 3 februari vindt in Tilburg de werkconferentie over de realisatie van een
Fair & Green Deal plaats. Dit is de vierde
grote conferentie over een duurzame en
solidaire economie. Deze conferenties
brengen mensen en organisaties bijeen
die ijveren voor een structurele omslag
in de economie en de politiek.
Een omslag die bereikt dat we ermee
stoppen de aarde uit te putten en zorgen
voor een eerlijke verdeling, zowel lokaal
als wereldwijd.

