GroenLinks en Die Grünen samenwerkingsconferentie
26 mei van 10.00 tot 15.30 in Leer (Duitsland)
De grootste politieke uitdagingen zijn grensoverschrijdende uitdagingen. Van de
wereldwijde energietransitie tot de vervuiling van de Eems, van de globale
opkomst van extreemrechts tot de stoptrein naar Leer. Om belangrijke politieke
resultaten te halen zul je soms in internationaal verband moeten samenwerken.
GroenLinks is als internationaal georiënteerde partij als geen ander in staat om
deze samenwerking op te pakken. Maar hoe kunnen we onze
grensoverschrijdende idealen vorm geven als we onze eigen buren over de grens
niet kennen?
GroenLinks heeft in het noorden van Nederland een lange traditie wanneer het
gaat om samenwerking met onze Duitse zusterpartij: Die Grünen. Om deze
traditie voor te zetten en om een sterk Duits/Nederlands politiek netwerk in onze
regio te creëren waarmee we mooie resultaten kunnen halen organiseren we een
samenwerkingsconferentie. Deze conferentie wordt georganiseerd door
GroenLinks provincie Groningen en Die Grünen uit Niedersachsen. Wij nodigen
alle actieve GroenLinksleden uit Noord-Nederland die geïnteresseerd zijn in
Duits/Nederlandse samenwerking uit om zich voor deze conferentie aan te
melden. Deze conferentie is erg geschikt voor GroenLinksleden die een politieke
functie in regionaal verband vervullen (statenleden en gemeenteraadsleden). De
conferentie zal op 26 mei van 10.00 tot 15.30 gehouden worden in Leer
(Duitsland) in de Lutherkirchgemeinde aan de Patersgang, er zullen geen
deelnemerskosten zijn. Er wordt tijdens de conferentie voor koffie, thee en
vegetarische lunch gezorgd.
Wilt u zich aanmelden voor deze conferentie? Mail dan naar
r.m.lanting@gmail.com en vermeld je naam, achternaam en functie binnen
GroenLinks.

Programma:
10.00 – 10.45
Dagopening
10.45 – 11.45
Keuze uit twee deelsessies: Energietransitie of regionale economie. Onder
begeleiding van Duitse en Nederlandse regionale politici worden de
mogelijkheden verkend om op deze thema’s tot regionale samenwerking te
komen.
11.45 – 12.00
Plenaire terugkoppeling
12.00 – 13.00
Vegetarische lunch
13.00 – 13.15
Start tweede gedeelte
13.15 – 14.15
Keuze uit twee deelsessies: Mobiliteit of milieu en landbouw. Onder begeleiding
van Duitse en Nederlandse regionale politici worden de mogelijkheden verkend
om op deze thema’s tot regionale samenwerking te komen.
14.15 – 14.30
Plenaire terugkoppeling
14.30 – 15.00
Organiseren follow-up. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om concrete
vervolgstappen te organiseren op basis van de discussies in de workshops.
15.00 - 15.30
Afsluiting
15.30
Drankje na afloop

