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De toekomst zal groen zijn...
Jef Peeters
... of ze zal niet zijn! Dat is en blijft één van de belangrijkste uitdagingen waar we met onze samenleving voor
staan. Dat is onze vaste overtuiging. Zoals ook Manu Claeys in dit nummer overtuigend betoogt, is groen
geen modernere versie van de sociaal-democratie, maar wel een eigenstandige politieke ideologie met
toekomst. Juist omdat de groene partij Agalev bij de jongste verkiezingen zwaar werd onderuit gehaald blijft
het uitbouwen en verspreiden van het groene gedachtegoed meer dan ooit nodig. En daar proberen we met
Oikos al 7 jaar aan bij te dragen. Met vallen en opstaan, en wellicht niet altijd bevredigend in de vertaling naar
een breder publiek. Maar dat betekent allerminst dat we vandaag - nu het moeilijker wordt - op de redactie het
licht maar moeten uitdoen. Het is de vaste wil van de Oikosredactie om ermee door te gaan. Maar dat brengt
vandaag heel concrete zorgen mee.
Tot nu toe kreeg Oikos materiële ondersteuning van Agalev, zowel financieel als op vlak van
personeel voor administratie en redactiesecretariaat. De redactie kon daarbij in alle onafhankelijkheid haar
werk doen. Naast het redactionele werk werden er ook voordrachten en colloquia georganiseerd in
samenwerking met Ploeg, de vormingsdienst van Agalev. Zo wilden we het blad verbinden met discussie met
een ruimer publiek. Oikos probeerde op die manier een vrijplaats te zijn voor groen denken zonder druk van
een directe partijpolitieke agenda. De vergroening van de samenleving is immers een cultureelmaatschappelijke opgave die de mogelijkheden van een politieke partij ver overschrijdt. Oikos wil daarom een
forum blijven bieden voor allerlei vormen van groene beweging in onze samenleving. En via het lidmaatschap
van de vzw Culturele en Literaire Tijdschriften (CeLT) werken we aan een aanwezigheidspolitiek in de
samenleving via boekhandels, beurzen, advertenties e.d.
Als redactie appreciëren wij ten zeerste de loyaliteit van Agalev tegenover groengeoriënteerde
analyses en ideeënontwikkeling. Maar, zoals je reeds in de media kon vernemen, Agalev zit nu zonder de
inkomsten uit de aanwezigheid in het federale parlement. Dat betekent helaas dat Oikos het voortaan zonder
de materiële steun uit het verleden zal moeten zien te rooien. Dat betekent onder meer: een autonoom statuut
aannemen om op zoek te kunnen gaan naar andere financieringsbronnen, groei van het aantal betalende
abonnees en ... meer vrijwilligerswerk.
Daarom volgende oproep naar onze lezers, en naar al wie het groene gedachtegoed genegen is:
HELP ONS!
Met ideeën, mond-aan-mond reclame, een financiële bijdrage,
maar het kan ook actiever want we smijten de redactie open.
Vrijwilligers gevraagd voor:
-

redactiewerk: thema's aandragen, contacten leggen, schrijven, interviewen, recenseren, corrigeren,
eindredactie...
illustratie en lay-out
administratie en verzending
promotie en abonnementenwerving
website
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Financiële steun gevraagd:
giften om op korte termijn te kunnen overleven
abonnees aandragen
een steunabonnement nemen
ideeën voor sponsoring
groene advertenties
Het zal je ondertussen wel duidelijk geworden zijn waarom dit nummer van Oikos wat dunner uitgevallen is
dan normaal. Ondanks de financiële vraagtekens van het moment stonden wij er als redactie op om de
continuïteit van Oikos te verzekeren. En juist de politieke situatie waar de Groenen in verkeren maakt analyse
meer dan noodzakelijk. Dat krijgt nu prioriteit, waardoor andere vaste rubrieken voor dit nummer even in de
schuif blijven. Cultuur laten we echter niet volledig los, want als extraatje krijg je de Wilfried Bervoetslezing
van Maarten Hajer 'De weerbare samenleving. Cultuurpolitiek als uitdaging voor progressieven' meegestuurd.
We hopen om er met nummer 27 opnieuw volledig te kunnen staan. En misschien zien we elkaar wel op het
Oikos-seminarie 'Wie is er weg van de stad?' op 22 augustus in Nieuwpoort (aankondiging in dit nummer).
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