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CRISIS  CAFÉ
DE  DUURZAME  DAALDER



 

Op 2 april 2009 probeert de G-20 - de groep 

van 20 economisch grootste landen ter wereld 

- met nieuwe, vooral korte termijn oplossingen 

te komen voor de financiële crisis. Nederland is 

geen lid, maar mag wel meepraten. Maar wat zou 

Balkenende voor de lange termijn aan verande-

ringen moeten bepleiten?

Volgens velen - de vakbond FNV en Stichting Na-

tuur & Milieu, maar ook het VN Milieu Program-

ma (UNEP) gesteund door Minister Cramer van 

VROM - is de tijd rijp voor een ‘Green New Deal’ 

waarmee niet alleen de financiële crisis, maar 

ook de klimaatcrisis en de wereldwijde armoede 

effectief te lijf worden gegaan. 

Op dit moment steken overheden honderden mil-

jarden euro’s belastinggeld in de zwaar getroffen 

private sector, om het financiële stelsel overeind 

te houden. Zelfs de auto-industrie krijgt veel geld 

om het hoofd boven water te houden. Tegelijk 

zijn er signalen dat investeringsinitiatieven gericht 

op duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld windpar-

ken, nu juist steeds minder geld kunnen vinden. 

Ook kapitaalstromen richting ontwikkelingslanden 

zullen naar verwachting fors verminderen.  

Van een ‘Green New Deal’ lijkt nog niet veel 

terecht te komen.

Hoe kan Nederland voorkomen dat kapitaal 

alleen voor de financiële kant van de crisis 

wordt ingezet? Kunnen we nog meer schulden 

aangaan om een ‘Green New Deal’ van de grond 

te krijgen? Wat kan Nederland doen voor de 

versterking van de rol van ‘natuurlijk kapitaal’ 

voor wereldwijde duurzame ontwikkeling? En hoe 

kunnen ecologische en maatschappelijke priori-

teiten in balans worden gebracht met die van de 

financiële sector? Wordt het niet hoog tijd dat de 

Nederlandse regering een coherent voorstel voor 

een ‘Green New Deal’ in de Europese Unie en bij 

andere internationale fora op tafel legt? 

Praat, drink en denk mee in ons crisis café 

‘De Duurzame Daalder’ met:

Voor meer informatie,  
check: www.bothends.org

For further information,  
please see: www.bothends.org

Panel (uitgenodigd): 

• Wouter Bos, Minister van Financiën

• Ad van Wijk, Econcern NV

• Agnes Jongerius, vakbond FNV

•  Marleen Janssen Groesbeek,  

Het Financieele Dagblad

•  Kavaljit Singh, Public Interest Research 

Centre, India

CRISIS  CAFÉ
DE  DUURZAME  DAALDER

Woensdag 25 maart 2009 
17.30 - 19.30 uur
Het Nutshuis,  
Riviervismarkt 5, Den Haag
(voor routebeschrijving zie:  
www.nutshuis.nl)

Wednesday March 25, 2009 
17.30 - 19.30 uur
Het Nutshuis,  
Riviervismarkt 5, Den Haag
(for directions, see:  
www.nutshuis.nl)

On April 2, 2009 the G-20 - the 20 countries with 

the largest national economies in the world - will 

be meeting to discuss new, (mostly) short term 

solutions for the financial crisis. The Netherlands 

is not a member country, but will be allowed 

to sit in. But which long term changes should 

Balkenende be advocating?

According to several organisations - the Dutch 

trade union FNV and Stichting Natuur & Milieu 

(The Netherlands Society for Nature and Environ-

ment), but also the UN Environment Programme 

(UNEP) supported by the Dutch Minister of the 

Environment and Spatial Planning Ms. Jacqueline 

Cramer - the time is ripe for a ‘Green New Deal’, 

which will not only effectively tackle the finan-

cial crisis, but also the climate crisis and world 

poverty. 

At the moment, governments are pumping 

hundreds of billions of euros of tax payers’ money 

into the heavily affected private sector, to keep 

the financial system afloat. Even the automotive 

industry is receiving money to keep their heads 

above water. Meanwhile, there are signs that 

investment initiatives aimed at sustainable devel-

opment, such as wind farms, are receiving less 

and less money. Even capital flows to developing 

countries are expected to be drastically reduced. 

A ‘Green New Deal’ doesn’t seem quite on the 

cards yet. 

How can the Netherlands prevent capital from 

only being used for the financial side of the crisis? 

Should we get ourselves even deeper into debt 

to get a ‘Green New Deal’ off the ground? What 

can the Netherlands do to strengthen the role of 

‘natural capital’ for global sustainable develop-

ment? And how can ecological and societal priori-

ties be brought into balance with those of the 

financial sector? Isn’t it high time for the Dutch 

government to come up with a coherent proposal 

for a ‘Green New Deal’ in the European Union 

and at other international forums?

Talk, drink and share your ideas in our crisis 

café ‘De Duurzame Daalder’ with:

Panel (invited): 

• Wouter Bos, Minister of Finance

• Ad van Wijk, Econcern NV

• Agnes Jongerius, trade union FNV

•  Marleen Janssen Groesbeek,  

Het Financieele Dagblad

•  Kavaljit Singh, Public Interest Research 

Centre, India

CRISIS  CAFÉ
DE  DUURZAME  DAALDER



Nederland kan er toch weinig aan doen dat de gletsjers in de Andes verdwijnen? Boeren in Afrika 

hebben te kampen met verwoestijning, daar kunnen wij als klein landje toch geen invloed op 

uitoefenen? Both ENDS denkt van wel. Via het organiseren van politieke cafés proberen wij de 

discussie aan te jagen over de vraag hoe Nederland haar beleid zo kan inrichten dat het bijdraagt 

aan mondiale duurzaamheid. Praktijkervaringen van vertegenwoordigers van ontwikkelingslanden 

vormen de basis van het debat. Graag nodigen we u uit om een van onze cafés te bezoeken:

25/3:  Crisis Café ‘De Duurzame Daalder’ - over de financiële crisis en een Green New Deal

27/5:  Café ‘Mijn Natje en Mijn Droogje’ - over verwoestijning en duurzaam landgebruik

30/9:  Café ‘Het Veilige Haventje’ - over mondiale infrastructuurplannen (voorlopig)

25/11:  Café ‘De Koude Kikker’ - over klimaatverandering (voorlopig)

What can the Netherlands do about disappearing glaciers in the Andes? As a small country, how 

much help can we be to farmers in Africa who are facing desertification?  Both ENDS thinks that 

we can do a lot. By organising political cafes, we are trying to stimulate the discussion about how 

the Netherlands can change its policies in order to contribute to global sustainability. Case studies 

by representatives from developing countries will form the basis of the debate. We’d like to invite 

you to attend one of our cafes:

25/3:  Crisis Café ‘De Duurzame Daalder’ - on the financial crisis and the Green New Deal 

27/5: Café ‘Mijn Natje en Mijn Droogje’ - on desertification and sustainable land use 

30/9: Café ‘Het Veilige Haventje’ - on global infrastructure plans (provisional) 

25/11: Café ‘De Koude Kikker’ - on climate change (provisional)

Politieke Cafés 2009 • Political Cafes 2009

Both ENDS
Nieuwe Keizersgracht 45
1018 VC  Amsterdam
The Netherlands
www.bothends.org


