
23 MAART 20.00 - 22.00 UUR
HAAGSE HOGESCHOOL, DEN HAAG
KORTE LEZING MET DEBAT
(met aandacht voor Haagse Urgenda/Klimaatcoalitie)

Organisatie: het Haags Milieucentrum

Gespreksleider: dr. Marius de Geus (Universiteit Leiden)

Plaats: Haagse Hogeschool, Johan Westerdijkplein 75 (station Holland 

Spoor – linksom door de tunnel naar de achterzijde van het station)

Zaal open: 19.30 (wees op tijd) – toegang gratis

Aanmelden: Lennart.vanderLinde@haagsmilieucentrum.nl

24 MAART 15.00-16.00 UUR
UNIVERSITEIT LEIDEN, LEIDEN
LANGE LEZING MET DISCUSSIE (na 16.00 uur)

Gespreksleider: dr. Marius de Geus (Instituut Politieke Wetenschappen)

Plaats: FSW gebouw, Zaal IA 41, Wassenaarseweg 52, Leiden

Toegang: Gratis (aanmelden niet nodig)

23 en 24 maart a.s. komt dr.ir. Peter Tom Jones, milieu onderzoeker aan 

de KU Leuven, naar Nederland om lezingen te geven over rechtvaardige 

duurzaamheid op basis van zijn net verschenen boek Terra Reversa: de 

transitie naar rechtvaardige duurzaamheid (Jones/De Meyere, Uitgeverij 

Jan van Arkel/EPO). Tom Jones spreekt op uitnodiging van het Ministe-

rie van VROM, de Erasmus Universiteit, het Haags Milieucentrum en de 

Universiteit Leiden vier keer over de dreigende klimaatverandering, het 

te voeren transitiebeleid en het bevorderen van duurzame levensstijlen.

In Terra Reversa beargumenteert hij dat:

•  wij het milieu met 90% minder moeten belasten, willen we overleven,

•  groene technologie alleen volstrekt onvoldoende is om die 90% te halen 

en dat een Green New Deal XL slechts een eerste stap kan zijn  •  een 

verandering op systeemnivo nodig is, d.w.z. met een andere economie 

en een ander beleid  •  wij niet alleen slimmer moeten produceren, maar 

ook anders, beter en minder  •  dat de overheid moet afstappen van louter 

het bevorderen van duurzame productie, en in plaats daarvan een groene 

levensstijl moet aanmoedigen  •  dat het maatschappelijk middenveld een 

cruciale rol moet spelen om de overheid tot deze verandering te bewegen.

Het overheidsbeleid moet het Engelse programma van de 4 E’s omarmen: 

encourage, enable, engage, exemplify, om in een gecoördineerd geheel 

de echte groene levensstijl te bereiken.
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Algemene orgainsatie: 

Uitgeverij Jan van Arkel, 

Grifthoek 151, 3511 JK Utrecht, 

tel 030 2731 840, 

info@janvanarkel.nl.

Alles over Terra reversa op www.hitte.nu

TOM JONES ON TOUR
OVER  RECHTVAARDIGE 
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