De zin en onzin van duurzaamheid
Dag allen!
In februari staat er een onderwerp op de agenda dat we allemaal kennen, maar dat
tegelijkertijd ongrijpbaar blijft: Duurzaamheid. Datgene waar je moeder je op weesom je
onder de douche vandaan te krijgen, of wanneer ze je met fiets en al de regen instuurde om de
auto te laten staan. Studeren onder het witte licht van de spaarlamp, je aardappelschillen
scheiden van je yoghurtpak – it’s all for the bigger thing. En terwijl wij vragend boven onze
vuilnisbakken hangen, buigt de VN zich over de verdeling van uitstootrechten en de vraag
hoe het verder moet. Want inderdaad – hoe moet het verder?
Op 12 februari organiseert studentengenootschap Kairos een kritische avond over
duurzaamheid. Over wat het is, waarom het belangrijk is, maar vooral om een onderscheid te
maken tussen de zin en onzin van duurzaamheid. We worden platgebombardeerd met
keurmerken en ecologische wetmatigheden, maar in hoeverre is dat terecht? Is bio
bijvoorbeeld altijd beter?
Met grote trots kondigen we de sprekers voor deze avond aan:
De energie en klimaat onderzoeksgroep van de Groene Amsterdammer zal komen spreken
over de Europese markt voor CO2-quota’s!
Bertus Buizer, een expert op het gebied van duurzame landbouw, zal ons vertellen dat
biologische productie goed te combineren is met voldoende voedselvoorziening.
Meld je aan via studentengenootschapkairos@gmail.com en ontvang de reader met docu’s,
artikelen en introductie over dit onderwerp. Niet verplicht om vooraf te lezen, wél interessant.
Donderdagavond 12 februari
Deuren open: 19:30 uur; Aanvang 20.00 uur
CREA, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
Toegang: gratis

Uiteraard is er weer ruimte voor discussie en kritiek! De meningen lopen immers goed uiteen
over dit onderwerp. Kom luisteren, je kennis over dit onderwerp bijschaven én de kritische
kant van dit vraagstuk tot je nemen. En uiteraard, wees welkom op de borrel erna!
We zien er naar uit!
Tot dan!
Hartelijke groeten,
Bestuur Kairos 2014-2015
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