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Echo’s voor een ander Europa
De Europese Unie heeft vele gezichten. Waar het vroeger
een wervend vredesproject was, is het nu een gewone
realiteit. Maar feit en fictie lopen wel eens door elkaar. Bij
velen heeft de EU een saai of zelf ronduit slecht imago. Dat
komt door de soms gebrekkige werking van de EU, op zijn
beurt een gevolg van de manier waarop de lidstaten de EU
vorm hebben gegeven.
De EU zou nochtans het beste antwoord kunnen zijn op de
huidige globalisering. Dat bewijst de EU nu reeds met het
klimaatbeleid, waarmee ze landen en regio’s op het goede
spoor zet. Maar de EU zoals ze nu is, is nog lang niet de EU
die we nodig hebben.
Europarlementslid Bart Staes, Groen! en de Europese Groenen organiseren daarom De Avonden. In een reeks boeiende
gesprekken gaan we met een aantal uitgelezen gasten in op
de uitdagingen voor de Europese Unie en gaan we op zoek
naar groene antwoorden. De Avonden dus, als de perfecte
opmaat voor de Europese Verkiezingen van 2009.
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Leuven Provinciehuis | dinsdag 15 april 2008

Richting rechtvaardige voeding
Leuven Provinciehuis | dinsdag 13 mei 2008

Meer buitenland in binnenlandse politiek
Antwerpen Chapo | dinsdag 10 juni 2008

De toekomst op het juiste spoor
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De sociale sleutel op de deur
Gent | dinsdag 4 maart 2008
De EU investeert enorm in de uitbouw van een economische
binnenmarkt, maar minder in de opbouw van een sterke sociale ruimte. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid
van verschillende lidstaten. Sommigen proberen een sterkere
sociale en fiscale politiek te voorkomen.
Nochtans verwachten veel burgers een sterkere sociale reflex
van de EU. Terecht. Er dreigt immers sociale achteruitgang, als
de economische en monetaire politiek niet of onvoldoende in
evenwicht wordt gehouden door een sociale en fiscale politiek.
Een krachtiger socialer antwoord van de EU zou het vertrouwen van de burgers ook kunnen vergroten.
Over dit steeds meer actuele onderwerp voeren we het gesprek
met Jean Lambert, Europarlementslid van de Britse Groenen,
Sofie Put van ACW en Tinne Van der Straeten, federaal Kamerlid voor Groen!.

Dinsdag 4 maart 2008 • 19u30–22u
Zebrastraat, Zebrastraat 32/001, 9000 Gent • www.zebrastraat.be

Lang leve de energierevolutie
Leuven | dinsdag 15 april 2008
Energie wordt almaar belangrijker en een cruciaal dossier
in de toekomst. Dat zeggen de Groenen al jaren, en door de
stijgende olieprijzen en het groeiend besef van de klimaatuitdaging lijkt ondertussen iedereen ervan overtuigd. De EU kan
en moet een voortrekkersrol spelen in de energierevolutie.
De EU moet dus voluit gaan voor energiebesparing en hernieuwbare energie. Als we de ecologische kaart trekken, kunnen we een klimaatchaos voorkomen én de innovatieve en
duurzame economie versterken. Op die manier draagt de EU
ook bij tot een meer veilige en rechtvaardige wereld.
We gaan in debat met Claude Turmes, Europarlementslid van
de Luxemburgse Groenen, een vertegenwoordiger van Electrabel en Eloi Glorieux, Vlaams parlementslid voor Groen!.

15 april 2008 • 19u30–22u • Provinciehuis Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3000 Leuven • www.vlaamsbrabant.be/provinciehuis
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Richting rechtvaardige voeding
Leuven | dinsdag 13 mei 2008
In de naoorlogse periode is de uitbouw van het Europees
landbouwbeleid een van de meest opvallende verwezenlijkingen. Maar noch voor de boeren, noch voor het milieu en
noch voor de Derde Wereld bleek het een erg duurzame weg.
Daarom is er dringend nood aan een richtingverandering.
De EU moet meer richting een landbouw- en voedselsysteem
dat de aarde niet uitput, dat een duurzame toekomst aan de
boeren garandeert en dat geen beslag legt op vruchtbare
gronden in het Zuiden. Gezond en lekker voedsel dat eerlijk
geproduceerd wordt is het duurzame alternatief voor smakeloze eenheidsworst.
We praten erover met Hannes Lorenzen, landbouwspecialist
van de Groenen in het Europees Parlement, Dirk Barrez, journalist en auteur van ‘Koe 80 heeft een probleem’ en Vera Dua
Vlaams parlementslid voor Groen!.

13 mei 2008 • 19u30–22u • Provinciehuis Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3000 Leuven • www.vlaamsbrabant.be/provinciehuis
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Meer buitenland in binnenlandse politiek
Antwerpen | dinsdag 10 juni 2008
Hoe evolueert de politiek in een wereld waar er eigenlijk
geen ‘buitenland’ meer bestaat? Kan de EU een sterke speler
worden, naast de VS en opkomende machten als China? Zijn
de lidstaten bereid werk te maken van een gemeenschappelijk buitenlands beleid, of kiezen ze liever voor de ‘nationale’
belangen?
Kan de EU een civiele politieke rol spelen in de conflictzones
in de wereld, zoals in het Midden-Oosten? En kan de EU haar
rol als vredesmacht versterken zonder een klassieke militaire
supermacht te worden? Welke keuzes moeten er met andere
woorden gemaakt worden binnen de EU?
Op al deze vragen zoeken we antwoorden met Joost Lagendijk, Europarlementslid GroenLinks, Sven Biscop, EGMONTInstituut en Wouter De Vriendt, federaal Kamerlid voor
Groen!.

Dinsdag 10 juni 2008 • 19u30–22u
Chapo, Statiestraat 146, 2600 Berchem
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De toekomst op het juiste spoor
Antwerpen | dinsdag 16 september 2008
Het aantal verplaatsingen voor personen- en vrachtvervoer blijft
toenemen. Dat zorgt voor een stijgende uitstoot van broeikasgassen, meer verkeersonveiligheid en steeds minder kostbare ruimte. Zijn er manieren om het goederenvervoer anders te
organiseren of sturen we nog meer grote vrachtwagens op de
weg?
Kunnen personen op een comfortabele en duurzame manier
reizen zonder dat er nog meer files komen? Of we het huidige
en toekomstige verkeer in goede banen kunnen leiden hangt
af van soms moeilijke politieke keuzes die nu gemaakt moeten worden. Maar keuzes moeten we maken.
We spreken erover met Michael Cramer, Europarlementslid
van de Duitse Groenen, Aat Peterse van de Europese Federatie
Transport & Environment en Rudi Daems, Vlaams parlementslid voor Groen!.

Dinsdag 16 september 2008 • 19u30–22u
Chapo, Statiestraat 146, 2600 Berchem
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Ecologische rechtvaardigheid
in een kwetsbare wereld
Gent | dinsdag 14 oktober 2008
Een minderheid van de wereldbevolking legt beslag op een
groot deel van de draagkracht van de aarde. Dat is onrechtvaardig, vooral omdat de aarde groot genoeg is om iedereen
een waardig leven te garanderen, nu en in de toekomst. De
manier waarop we bijv. de wereldhandel organiseren versterkt vaak nog de onrechtvaardige verhoudingen.
Ondanks de vele mooie beloften is ontwikkelingssamenwerking voor veel landen nooit een echte prioriteit (geweest).
De EU zou een voortrekker moeten worden voor een andere
globalisering, een mondiale sterke speler die kiest voor een
politiek van ‘preventieve gerechtigheid’.
We leggen deze kwestie voor aan Caroline Lucas, Europarlementslid van de Britse Groenen, Jos Geysels, voorzitter
van 11.11.11 en Wouter De Vriendt, federaal Kamerlid voor
Groen!.

Dinsdag 14 oktober 2008 • 19u30–22u
Studentenhuis De Therminal, Hoveniersberg 24, 9000 Gent
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Een EU waar Europa recht op heeft
brussel | dinsdag 9 december 2008
Vandaag twijfelen veel burgers of de EU wel voldoende antwoorden biedt op de reële vragen waar ze dag na dag mee
worden geconfronteerd. Er is dus meer dan ooit nood aan een
sterke en geloofwaardige politieke structuur die op een bovennationaal niveau werkt. De huidige EU beantwoordt nog
te weinig aan wat Europa nu nodig heeft.
Nochtans zijn de uitdagingen immens voor een toekomstgerichte EU. Het moet terug het vertrouwen van haar burgers
winnen, en een Europese Unie worden waar de Europeanen
recht op hebben. Welke richting moet de EU dus uit, en wat is
de inzet van de Europese verkiezingen van 2009?
Als volwaardige afsluiter van De Avonden hebben we Dany
Cohn-Bendit – fractievoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement – uitgenodigd, samen met Bart Staes, Europarlementslid voor Groen!.

Dinsdag 9 december 2008 • 19u30–22u
BTC, Hoogstraat 147, 1000 Brussel • www.btcctb.org

Info
Elke debatavond start om 19.30 uur. We sluiten het gesprek af
rond 21.30 uur en presenteren achteraf nog een drankje.
Simultane vertaling
Als er anderstalige sprekers zijn, wordt er steeds simultane
vertaling naar het Nederlands voorzien.
Inschrijven
Iedereen is steeds welkom, maar inschrijven is handig (via de
speciale webpagina www.groen.be/avonden). Op die manier
kunnen we steeds voldoende materiaal zoals infomappen en
vertaaltoestellen voorzien.
Meer info
Op de speciale webpagina www.groen.be/avonden vind je ook
alle informatie, zoals achtergrondteksten, info over de sprekers
en verslagen van De Avonden. Voor meer info kun je ook nog
terecht bij Jan Mertens op het nummer 02 219 19 19.

www.groen.be/avonden

v.u.: Bart Staes, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

