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Hartelijke groet,

Marianne Thieme

|

Beste nieuwsbrieflezer,  

Man man man, wat een week! Eerst Prinsjesdag en daaropvolgend de
Algemene Politieke Beschouwingen.

Op Prinsjesdag droeg ik een prachtige hoed met daarop de tekst ‘Man man
man...’ en bovenop het mannelijke seksesymbool geborduurd om de scheve
man-vrouwverhouding in de Haagse politiek aan de orde te stellen. Er zouden
meer vrouwen een politieke functie moeten bekleden!

De Troonrede neemt een voorschot op een zeer onzekere toekomst op kosten
van toekomstige generaties. Een feestbegroting die meer gericht is op de
komende verkiezingen dan op een duurzame toekomst. Echte waarden zoals
zorg voor elkaar, onderwijs en een leefbare aarde moeten het ontgelden, vooral
geld telt. Het enige klimaat dat het kabinet lijkt te boeien, is het
ondernemersklimaat.

Meer over Prinsjesdag en mijn inbreng bij de Algemene Politieke
Beschouwingen lees je in deze nieuwsbrief!
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Prinsjesdagstatement: '"Meer vrouwen in de politiek!"

Marianne Thieme maakte op Prinsjesdag een statement tegen de scheve
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man-vrouwverhouding in de Haagse politiek. Ze droeg een hoge
herenhoed met de tekst ‘Man man man…’ op de band om de hoed.
Volgend jaar, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, viert Nederland het
100-jarig jubileum van het vrouwelijk kiesrecht. Van de zittende partijen,
heeft alleen de Partij voor de Dieren het plan deze verkiezingen in te gaan
met een vrouwelijke lijsttrekker. Lees verder

Algemene Politieke Beschouwingen

Marianne Thieme pleit in de Tweede Kamer, tijdens de Algemene Politieke
Beschouwingen, voor het veranderen van het vastgelopen economische
systeem in een economie die niet langer blindstaart op geld, maar op
waarden die het leven echt de moeite waard maken: zoals de bestrijding
van armoede en onrecht, voor veiligheid en de leefbaarheid van de aarde.
Ook benadrukt Thieme dat we moeten stoppen met vrijhandelsverdragen
als TTIP en CETA, de wapenhandel en dat er werk gemaakt moet worden
van klimaatverandering. Allemaal fundamentele keuzes die schitteren door
afwezigheid in de miljoenennota. Lees of kijk verder

Aftrap lezingentournee Engelen en Thieme in Nijmegen

Op 29 september vindt in Nijmegen het startschot van een reeks lezingen
van Ewald Engelen en Marianne Thieme plaats. In lijn met hun boek ‘De
kanarie in de kolenmijn’ zullen hoogleraar financiële geografie Engelen en
onze fractievoorzitter Marianne Thieme door het hele land spreken over de
onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Na iedere
lezing vindt er een signeersessie plaats. Wil je een lezing bijwonen? Houd
onze website in de gaten voor alle data en locaties. Lees verder

Bloederig stierenevenement 'Toro de la Vega' geschrapt

Het Spaanse stierenevenement Toro de la Vega, waarbij een stier door
honderden mensen met speren wordt opgejaagd en doodgestoken, gaat
dit jaar niet door. De Nederlandse en Spaanse Partij voor de Dieren
namen afgelopen jaar het voortouw tijdens een massale demonstratie in
Madrid tegen de jaarlijkse stierenafslachting. Zo’n honderdduizend
mensen waren aanwezig bij dat protest. Onlangs reisde Hazekamp
opnieuw af naar Madrid, waar ook dit jaar honderdduizend mensen
verwacht worden voor een massaal protest tegen stierenvechten. Lees
verder

Maak dolfijnenslachting breekpunt tijdens handelsmissie Japan
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Het kabinet zou Japan tijdens de handelsmissie in oktober moeten
aanspreken op de walvis- en dolfijnslachtingen en hier ook een breekpunt
bij de onderhandelingen rond het vrijhandelsverdrag met Japan van
maken. Marianne Thieme heeft hierover Kamervragen gesteld. Japan
heeft dit jaar al 333 walvissen gedood, waarvan er 200 zwanger waren. De
controversiële dolfijnslachtingen die jaarlijks in Taiji plaatsvinden zijn
onlangs weer begonnen. Thieme: “Handelsbelangen mogen nooit boven
normen en waarden staan.” Lees verder

Terugblik Natuurwerkdag Daarle

Begin september ging de Partij voor de Dieren met natuurliefhebbers aan
de slag in haar natuurgebieden in Daarle (Overijssel). De partij kocht de
natuurgebieden in 2013 vrij toen de gebieden in de uitverkoop werden
gezet vanwege natuurbezuinigingen. Door de maatschappelijke onrust die
door onze actie is ontstaan is de verkoop van natuur door de
staatssecretaris stopgezet. Het PvdD bos is een rustplek voor dieren en
een plek waar natuurlijke processen hun gang kunnen gaan. Tijdens de
Natuurwerkdagen worden met deelnemers van de crowdfundingsactie
kleine werkzaamheden uitgevoerd om de biodiversiteit in het gebied te
bevorderen. Bekijk hier het filmpje van de Natuurwerkdag!
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