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13/11 Extremismen op hun retour?

De aanslagen in Parijs maakten meer dan 450
slachtoffers waarvan 130 doden. De dodelijke
slachtoffers hadden hun herkomst uit alle hoeken
van de wereld. Het verdriet en de afkeuring was
algemeen. 13/11/2015 wordt na Charlie Hebdo
een zoveelste merkteken van onze hedendaagse
geschiedenis. Een aanval van dergelijke omvang in
het centrum van het rijke westen doet het ergste
vermoeden.
Met hun aanvallen willen terroristen verschillende
doelen bereiken. Ze willen duidelijk wraak nemen.
Wraak op een in hun ogen perverse samenleving.
Wraak ook op Westerse mogendheden die in het
Midden Oosten oorlog voeren. Ze willen ook het
oorlogsterrein verplaatsen naar het grondgebied
van de vijand. Maar bovenal willen ze de Westerse
samenleving met daarin miljoenen moslims definitief
polariseren. Een definitieve scheidingslijn teweegbrengen tussen moslims en anderen zodat hun
project meer aanhangers krijgt. Ze achten hun kans
groot dat grote groepen moslims die reeds te maken
krijgen met islamofobie, racisme en discriminatie aan
hun kant te krijgen als de islam nog meer geviseerd
wordt als vijandig met Westerse waarden.

Sociale media nemen het voortouw
Op de sociale media zien we vanaf de dag volgend
op 13/11 massaal facebook-profielen verschijnen
met de Franse vlag. Een voorzet van de facebookontwikkelaars die snel anticipeerden op het
onmiddellijke gevoel van solidariteit.Vrij vlug werd
deze solidariteit echter uitgebreid naar andere
landen waar het terrorisme toeslaat. De dag
ervoor had IS nog in Beiroet 43 mensen gedood
en meer dan 200 gewond. Ook Irak, Rusland,
Mali, Nigeria, Palestina worden in de solidariteit
betrokken.
De grondtoon wordt hoe langer hoe meer:
“Die zogenaamde clash der beschavingen is
volksbedrog. Er is geen oorlog tussen christenen
en moslims. Er is geen oorlog tussen atheïsten
en gelovigen. Wij zien in het Midden-Oosten ook
verlichte democraten en we zien in het Westen
ook obscurantistische oorlogsstokers. We zien
tussen moslims ook onschuldige burgers en bij
atheïsten ook moordzuchtige gekken. We zien hier
ook achterlijkheid en ginder ook beschaving. De
scheidslijn is niet wij-zij. Daar gaan wij resoluut
tegenin.”				(verder p 2)

De analyse gaat ook dieper
en kijkt naar het vroegere en
hedendaagse kolonialisme. Het
bericht dat voormalige Franse
kolonies nu, vijftig jaar na hun
onafhankelijkheid, nog steeds
‘schulden’ betalen voor het
toenmalig stelen van Franse
eigendom, wordt breed gedeeld.
De verwijzingen naar Gaza en wat
Israël, zonder afkeuring van het
Westen daar uitricht, zijn legio.
Ook het bericht van het Vlaams
Vredesinstituut over de uitvoercijfers van wapens wordt veel
opgepikt: In totaal beloopt de
Belgische wapenexport jaarlijks
zowat een miljard euro, waarvan
Wallonië twee derde op zich
neemt.
Saoedi-Arabië blijft niet langer
onder de radar. Integendeel. Dr
Marc Van Ranst bindt de kat de
bel aan: “Saudi-Arabië wil het
Wahabisme/Salafisme, de zeer
fundamentalistische tak van de
soennitische islam, promoten.
De Saudi-Arabische elite
financierde daarom de meest
fundamentalistische terroristische
groeperingen in het MiddenOosten en daarbuiten. Alhoewel
de huidige officiële lijn van de
Saudi’s is dat ze IS veroordelen,
is het bijzonder waarschijnlijk
dat er nog altijd cash en wapens
naar salafistische terroristen
lekken. Indien we de strijd
tegen deze terroristen serieus
willen nemen, dan dringt zich
de vraag op of we ons kunnen
permitteren om wapens te blijven
leveren aan Saudi-Arabië.” Hij
herinnert zich de krantenkop
(in mei 2015) waar Bart De
Wever lyrisch toejuicht dat de
Saudi’s aan het Delwaidedok een
afvalfabriek van 3,7 miljard euro
gaan bouwen die dagelijks vier
schepen vol met industrieel afval
uit Saudi-Arabië zal omzetten
tot ammoniak en ureum. Daarop
vraagt Groen de opschorting
van de handelsrelaties en het
stoppen van de wapenexport
naar de oliestaat. SP-a vindt
het onverantwoord dat België

vriendschappelijke relaties
onderhoudt met landen die
het wahabisme, een radicale
islamstroming, aanhangen en de
verspreiding ervan wereldwijd
financieren. De nefaste rol van het
olierijk wordt in uitzonderlijke
eenstemmigheid door Dyab
Abou Jahjah en prof Vermeersch
aangeklaagd. De PVDA stelt ‘Waar
wachten we dan nog op om de
zuurstof van IS af te snijden? Dat
kan door de geldtoevoer en de
wapentoevoer door te knippen,
en de banden men Saudi-Arabië
te stoppen. Zolang we dat niet
doen blijft de schizofrene situatie
voortduren.’
Kritische commentaren van o.a.
David Van Reybrouck (volgens
eigen zeggen door miljoenen
gelezen), Ian Buruma, Jan
Vandemoortele, Rudi Vranckx,
Rik Coolsaet, Olivier Roy worden
meer dan ooit gelezen.

Moslims spreken zich
uit en middenveld
reageert
Na de aanslagen tegen Charlie
Hebdo was de teneur in de
media: “de islam is incompatibel
met onze westerse waarden.
Zie maar, de westerse moslims
spreken zich niet uit”. Deze keer
hadden de media hun huiswerk
beter gemaakt. In januari waren
ze nog voorbijgegaan aan de 140
moslimgeleerden uit de hele
wereld die hun afkeur voor de
aanslagen hadden uitgedrukt.
Vandaag vinden we de massale
reacties van moslims wel terug
in de media. Zoals de honderden
moslims die in Rome, Milaan en
Genua opstapten uit protest
tegen de recente terreurdaden
in naam van de islam. Ook
moskeeën in Nederland, België,
Italië, Frankrijk spreken zich uit.
In België krijgt een brief van het
Platform van Vlaamse imams,
UMIVO (Unie van moskeeën
en islamitische verenigingen in
Oost-Vlaanderen), LMIOPA (Liga

van moskeeën en islamitische
organisaties in provincie
Antwerpen),VGM (Vereniging
van Gentse moskeeën), Thinkout,
Unie van Turkse verenigingen en
de Turkse unie van België veel
aandacht.
Samen met Hart Boven
Hard mobiliseert het brede
middenveld tegen de aanslagen
en tegen de polarisatie van onze
samenleving onder de hashtag
#samentegendehaat. Op 14
plaatsen tegelijk kwam Hart
Boven Hard - in samenwerking
met vele andere organisaties op 22 november samen voor
de slachtoffers in Parijs, Garissa,
Gaza, Ankara, Borno, Bamako
en over de hele wereld. Overal
werd dezelfde tekst voorgelezen.
Daarin werd opgeroepen
om nog meer en nog harder
verbindend te blijven denken,
ook in onze Belgische steden.
Onveiligheid bestrijd je niet
door bevolkingsgroepen te
stigmatiseren en mensen tegen
elkaar op te zetten. Dat is net
het spoor dat de terroristen
trekken: haat, angst en verwarring
zaaien; tweedracht aanjagen om
alles in een kolk van geweld te
storten. Geweld begint waar
mensen zich tegen elkaar laten
uitspelen en onschuldigen met
de vinger worden gewezen. …
De brutale aanslagen vragen
om een bezonnen reactie.
In onze hoofdsteden horen
we deze dagen de roep van
de oorlog. “Oorlog”, “totale
oorlog”, “bombardementen”,
“troepen op straat”, zo titelen
krantenkoppen en verkondigen
presidenten en ministers. Maar
het verstand zegt ons: oorlog
komt als een boemerang terug.
De oorlogssituatie in het
Midden-Oosten is al jaren oud.
De invasie in Irak door de VS en
hun bondgenoten heeft de doos
van Pandora geopend. Zonder
die invasie was er geen sprake
geweest van
vredesnieuws p.2
IS.
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Vandaag, twaalf jaar later, beseffen
we: wat in Parijs is gebeurd, is
een onrechtstreeks gevolg van
de oorlogsretoriek van Bush in
september 2001. Oorlog om
olie, IS-terrorisme: alle geweld is
laakbaar.

Vluchtelingen en
terreur.
Even zag het ernaar uit dat de
vluchtelingen het gelag zouden
gaan betalen voor de aanslagen.
De aanslagen kwamen in een
periode dat de vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten
nog in volle gang was. In een
aantal media, oude en nieuwe,
kregen kortzichtige commentaren
een forum. Alle mensen uit het
Midden-Oosten werden plotseling
over dezelfde kam geschoren.
De meer dan 3000 verdronken
asielzoekers dit jaar zijn evenveel
bewijzen van de druk die oorlog
op mensen uitoefent.
De strategie van IS leek even
te lukken: de politie vond een
Syrisch paspoort in de buurt van
één van de daders. Koert Debeuf
(woont in Caïro en volgt de
regio voor de Europese Liberale
Fractie) reageerde onmiddellijk en
vroeg zich af ‘waarom brengt een
zelfmoordterrorist zijn paspoort
mee naar de aanslag en laat hij dat
paspoort vallen net voordat hij
zichzelf opblaast? Immers, indien
hij het niet had laten vallen, dan
was het mee opgeblazen. Waarom
is dit een Syrisch paspoort?
En waarom is de eigenaar van
dit paspoort als vluchteling
geregistreerd in Griekenland?’ Hij
gaf meteen ook het antwoord:
“‘Mijn stelling is heel eenvoudig:
als de Franse politie een Syrisch
paspoort kan vinden, dan is dat
omdat IS wil dat dit paspoort
gevonden wordt. IS wil dat wij,
Europeanen, schrik krijgen van
vluchtelingen en onze grenzen
sluiten. IS wil dat wij de schuld
leggen bij
vredesnieuws p.3
de islam en
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IS de oorlog verklaren. Waarom?
IS is in Syrië en in Irak terrein
aan het verliezen. … IS verliest
niet alleen grond. Ze verliezen
ook aantrekkingskracht. Er
zijn wellicht meer mensen die
IS willen verlaten dan nieuwe
foreign fighters die IS komen
vervoegen. Dit zijn voor IS twee
levensbedreigende trends.
Bovendien zag IS dat ook
hun ideologisch verhaal werd
ondermijnd door Europa. Een
aantrekkelijk Europa is overigens
het tegenovergestelde beeld dat
IS van Europa wil creëren: een
decadent, atheïstisch, islamofoob
continent van kruisvaarders die
de islam willen kapot maken. …
En toen kwamen de beelden
uit de voetbalstadia met de
boodschap: Refugees welcome.
Het effect dat deze beelden had
in de Arabische wereld is moeilijk
te overschatten. Plots bleek
Europe veel minder vijandig dan
zovelen altijd hadden gedacht.
En plots klonk het verhaal van IS
wel heel erg hol. Waarom zouden
we een of andere apocalyptische
oorlog voeren tegen het Westen,
wanneer ze een miljoen vluchtelingen willen opvangen, ongeacht
hun religie?
Dat kon IS niet laten gebeuren.
Open, tolerante samenlevingen
zijn hun grootste vijand. IS wordt
alleen groter als de vijand - de
rest van de wereld, eigenlijk agressiever wordt in woorden en
daden.”

Overheden slaan bal
mis.
In tegenstelling met de eerder
bezonnen reactie van burgers en
middenveld, sloegen de Westerse
overheden de oorlogstrom.
De Franse president Hollande
spreekt van een terroristisch
leger dat de oorlog verklaarde
aan Frankrijk. Premier Rutte van
Nederland heeft het over de val
van Europa door de instroom
van vluchtelingen zoals het ook

Rome vergaan is. Onze minister
van Binnenlandse Zaken scheert
alle inwoners van Molenbeek over
dezelfde kam als hij het heeft over
“de boel opkuisen”.
David van Reybrouck was
ongemeen scherp tegen Hollande.
“Zonder Bush’ idiote invasie van
Irak was er nooit sprake geweest
van IS. Met miljoenen hebben we
er toen tegen betoogd in 2003, ik
ook, het protest was wereldwijd.
En we hadden verdomme gewoon
gelijk. Niet dat we twaalf jaar ver
in de toekomst konden kijken,
zo helderziend waren we niet.
Maar nu beseffen we het wel: wat
vrijdagnacht in Parijs is gebeurd
is een onrechtstreeks gevolg
van de oorlogsretoriek die uw
collega Bush in september 2001
gehanteerd heeft. En wat doet
u vervolgens? Hoe reageert
u minder dan 24 uur na de
aanslagen? Door exacte dezelfde
terminologie te hanteren als
uw Amerikaanse ambtsgenoot
destijds! Door godallemachtig uit
hetzelfde vaatje te gaan tappen! “
De reactie op Jambon is even ad
rem. Duizenden Molenbekenaars
hielden op 18 november een
wake ter ere van de slachtoffers
van de terreurdaden vrijdag in
Parijs en wereldwijd.
Rutger Bergman van De
Correspondent reageert op
Rutte aldus: “Ik heb de cijfers
even opgezocht. De Nederlandse
Immigratie- en naturalisatiedienst
verwacht dit jaar 58 duizend
asielzoekers, en volgend jaar ook.
Samen beslaat dit ongeveer 0,7
procent van de Nederlandse
bevolking - evenveel als de
gemeente Ede. En de kosten?
Voor dit jaar worden ze begroot
De Volkskrant zette deze cijfers
vanochtend nog eens helder op
een rijtje. op 1,3 miljard. Dat is 0,2
procent van onze economie. En
o ja, er staan meer dan 100.000
woningen langdurig leeg in
Nederland.”
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ProMobiel
Klein-Brabant-Vaartland
Op dinsdag 24 november ‘15 was
verkeersplatform ProMobielKBV
te gast bij het kabinet van
federaal mobiliteitsminister mevr.
GALANT (samen met werkgroep
“Haal De Lijn over de Brug).
Bedoeling was om het uitgebreid
interregiodossier “geknelde
knooppunten” toe te lichten,
specifiek op het vlak van NMBS &
INFRABEL.
Het dossier “geknelde
knooppunten” is zeer complex
en streeft naar multimodale
knooppunten voor het openbaar
vervoer in de zeer brede regio
(trein – tram – bus – fietspunt).
Zeer binnenkort volgt er ook
hierover een gesprek met het
kabinet van Vlaams minister
voor mobiliteit Ben Weyts.De
ontvangst op het kabinet Galant
was alvast zeer positief en men
wil bepaalde zaken effectief
onderzoeken, o.a. naar potentieel
toe en van daar uit dit mogelijks
inpassen in het toekomstig
investeringsplan.De werkgroep
stelde tijdens een ludieke actie
in september ook vast dat de
sluiting van de stations zeer slecht
valt bij de pendelaars; dit werd
eveneens medegedeeld op het
kabinet.

ProMobiel – Trage
Wegen

Er werden onder impuls van
ProMobiel – Trage Wegen, 2
nieuwe wegen geopend in
Bornem.
Met name in Branst & Weert.
Op de “Dag van de trage weg” op
18/10 waren er dan ook enorm
veel wandelaars om hiermee
kennis te maken en te genieten
van de omkadering.
Elke maand wordt er op een Trage
weg in Klein-Brabant / Vaartland

gewandeld, met het oog op
optimalisatie van verwaarloosde
of afgesloten wegen.

ProMobiel – Autodelen
De werkgroep ProMobielautodelen heeft door
goede contacten met de
gemeentebesturen, ‘autodelen’ op
de kaart kunnen zetten.
Het resultaat is alvast dat de
gemeente Bornem zelf voorziet
in een ‘autodeelwagen’ en dat de
gemeente Puurs een dergelijk
initiatief gaat onderzoeken.

ProMobiel – bereikbaarheid bedrijven

De werkgroep “bereikbaarheid
bedrijven” heeft bereidheid
gevonden bij de gemeentebesturen, dat zij initiatieven
ondersteunen om samen te
werken met iedereen om
de bereikbaarheid van de
bedrijven te optimaliseren met
verschillende systemen. Dit wordt
momenteel voorbereid en ACV
Klein-Brabant/Vaartland zal met
alle collega’s trachten contact
te nemen om voor dit initiatief
vooral ook de werknemers te
sensibiliseren. Het dossier werd
ook elektronisch overgemaakt
aan het kabinet van Vlaams
mobiliteitsminister Ben Weyts.

Vredesnieuws
vind je op www.vredesnieuws.be
en nu ook op facebook (https://
www.facebook.com/vredesnieuws).
Like it en je blijft op de hoogte van
allerhande initiatieven in KleinBrabant - Willebroek.
Als je zeker wil zijn dat je dit
Vredesnieuws ook in de toekomst
in je postbus of emailbox wil
krijgen, stort dan minstens 4 Euro
op rek 401-2016201-74 van het
Vredesnieuws

Schrijfkernen van
Amnesty International.
Puurs
Vedett (kantine evenementenhal)
Elke derde woensdag van de
maand van 19 tot 21u
Lippelo
Café De Wandeling
Elke derde donderdag
van de maand van 20.30
tot 22u
Blaasveld
Parochiecentrum
Elke eerste donderdag van de
maand van 20 tot 21u
Willebroek
Wereldwinkel
Elke derde zaterdag van de maand
van 13 tot 16u
Boom
Elke tweede dinsdag van de maand
behalve juli en augustus
Tussen 19 en 20 u
Leopoldstraat 25, Boom

HET GAAT NIET OM DE AARDE
MAAR OM DE MENSHEID.

Belgisch surrealisme

macht van het volk weg te
nemen. Normaal zijn de
klimaattoppen het enige moment
Het Belgisch surrealisme is van
een ondenkbaar niveau. Terwijl de waarop gewone mensen hun
stem kunnen laten horen door
wereld overtuigd is dat we alle
zeilen moeten bijzetten om niet in massale mobilisaties. Het risico
dat de bedrijfslobby’s een
klimaatchaos te verzeilen, spelen
doorslaggevende invloed krijgen
de Belgische regeringen het klaar
in de klimaatgesprekken is
om mekaar de zwarte piet door
groot. De fossiele-energiesector
te spelen en in plaats van samen
bijvoorbeeld investeert zo massaal
de opportuniteiten op te nemen,
in politiek lobbywerk, dat er voor
toch te blijven fixeren op kosten.
elk Amerikaans parlementslid er
Maar het loopt al langer fout.
minimum drie tot maximum acht
Op de klimaattoppen van
voltijdse lobbyisten zijn.
Kopenhagen (2009) en Cancún
Klein vindt dat de massale
(2010) zijn er ook afspraken
aanwezigheid van de georganiseergemaakt voor klimaatfinanciering
de burger op dergelijke manifesvoor de kortere termijn. België
taties een wezenlijk en onmisbaar
zegde daarin 150 miljoen euro
deel is van het beslissingsproces.
toe, telkens 50 miljoen per jaar.
Als dat niet kan dan moet de top
België gaf in 2010 42 miljoen, in
naar een ander moment of plaats
2011 24,4 miljoen en in 2012
verschoven worden.
26,2 miljoen. In 2013 maakte
Ook in België wordt deze
België 33,1 miljoen over.Voor
gedachtengang aangehouden
2014 kreeg ons land een blaam
door groepen als “van angst naar
op de conferentie in Lima omdat
verzet”.
we nagenoeg het enige rijke land
waren dat nog geen bijdrage had
toegezegd voor dat jaar.
Niet de aarde maar de

Van angst naar verzet
Deze vlucht voor verantwoordelijkheid kan moeilijk toegeschreven worden aan de Belgische
publieke opinie, of toch minstens
de geïnformeerde burger. Met
10.000 stonden ze klaar om te
vertrekken naar Parijs. Terroristen
en de Franse regering beslisten
er anders over. Ook de Belgische
regering deed nog een duit in het
zakje en moest de alternatieve
manifestatie verhuizen naar 6/12
in Oostende.
Volgens Naomi Klein volgt dit
het schema dat ze beschreef in
haar boek De Shockdoctrine. De
elite maakt gebruik van crisissen
vredesnieuws p.5
om telkens
4e trimester 2015 nog meer

mensheid

Kumi Naidoo (Greenpeace)
in MO*: ‘De klimaattop dient
niet om de planeet te redden,
maar om de mensheid te laten
overleven. Uiteindelijk gaat het
immers om het overleven van
de mensheid.Vaak denkt men
dat de klimaattop of mondiale
klimaatafspraken nodig zijn
om de planeet te redden. Dat
klopt niet. De aarde zal niet
verdwijnen door de opwarming,
maar ze wordt wel een plek die
voor mensen onleefbaar wordt.
De aarde onderhandelt niet,
maar ze reageert wel. En als we
doorgaan op het pad dat we nu
bewandelen, zal de mensheid
verdwijnen -waarna de planeet
haar natuurlijke evenwicht wel zal

herstellen.’
En nog: ‘De atmosfeer bevat nu
al meer dan 400 koolstofdeeltjes
per miljoen, terwijl de wetenschap
ons al lang verteld heeft dat 350
de grens was als we het veilig
wilden houden. Die grens zijn we
twee jaar geleden al overgestoken.
Wie niet eens wil proberen
om de opwarming tot 1,5°C
te beperken, die zegt eigenlijk
hardop dat de bevolkingen van
die eilandstaten en laaggelegen
kuststreken afgeschreven worden.’
Volgens het Intergouvernementeel
Klimaatpanel van de VN (IPCC)
is de kostprijs van klimaatmaatregelen om de opwarming
onder de 2°C te houden en de
emissies met 80 tot 95 procent te
reduceren, slechts 0,06% van het
globale bbp, uitgespreid over de
hele eeuw, op een economische
groei van 1,5 tot 3 procent. Een
peulschil in vergelijking met de
baten die eraan verbonden zijn en
in vergelijking met het redden van
de banken.
Deze kost zal echter gigantisch
stijgen naarmate we langer
wachten. Nu al kosten de
maatregelen om de gevolgen van
de opwarming aan te pakken
(adaptatie) 150 miljard dollar per
jaar tegen 2025 en 200 tot 500
miljard per jaar tegen 2050.
Met een opwarming van 4 tot
6 °C kunnen adaptatiekosten
oplopen tot 1000 miljard of
oneindig veel meer.
Ontwikkelingslanden vragen dat
50 procent van de 100 miljard
klimaatfinanciering naar adaptatie
zou gaan want zij voelen nu al de
nood. Momenteel is 77 procent
van de 62 miljard dollar die
er al beloofd is, bestemd voor
het afremmen van de uitstoot
(mitigatie) en slechts 16 procent
voor adaptatie.

TIMBUKTU

3 Getallen
Bij de klimaatdiscussie gaat het
om 3 belangrijke getallen. Eerst
en vooral de 2°C. Erboven
ontwikkelen zich allerhande
onvoorspelbare nefaste
onomkeerbare processen.
Zoals de permafrost in Siberië
die gaat smelten. In deze
permafrost (permanent bevroren
oppervlakte) zit onnoemelijk veel
methaangas. Methaangas is nog
veel erger voor de opwarming
dan CO2. Boven de 2°C gaat deze
smelten en komt het methaangas
vrij, met nog sterkere opwarming
voor gevolg.
Het tweede getal definieert het
maximaal aantal gigaton CO2 dat
ons onder de 2°C moet houden:
565 gigaton. De gekende reserves
aan olie in de grond zijn goed
voor 2795 gigaton of 5 keer meer.
Dus als derde: 80% van deze
reserves moeten in de grond
blijven als we ons klimaat en de
wereld willen redden.
We weten dat van de 10
grootste bedrijven in de wereld
er 8 oliemaatschappijen zijn.
Hun balanswaarde is nauw
verbonden met hun oliereserves.
Zonder beleid staan we dus
voor de keuze: ofwel een
gigantisch klimaatdrama omdat
de opwarming niet wordt
gestopt onder druk van deze
oliemaatschappijen. Ofwel een
gigantische financiële crisis omdat
gaat blijken dat de waarde van de
grootste bedrijven berust op een
luchtbel - een oliebel namelijk.
Het wordt dus tijd voor een echt
beleid.
Volg de klimaattop: http://www.
mo.be/dossiers/parijs-2015
http://www.11.be/onze-thema-s/
item/klimaattop-parijs-2015
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BREICAFé

Timbuktu

Abderrahmane Sissako

DO 10 DEC OM 20.15 U
TICKETS: € 4 | € 3 (-26/55+)
SCHOUWBURG - BOOM
I.S.M. NOORD-ZUIDRAAD
MET FAIRTRADE BAR!

VIVA-breicafé streeft naar
een groepswerking die
gebaseerd is op flexibiliteit en
laagdrempeligheid en aansluit bij
de behoeften van de hedendaagse,
geëngageerde vrouw.
We willen een losse groep
vormen van geïnteresseerden
in werken met draad (breien,
haken en andere technieken). We
vertrekken vanuit de leefwereld
van vrouwen, hun interesses en
belangen maar ook mannen zijn
zeker welkom. Deel uitmaken
van een groep moet inspirerend,
uitdagend, prikkelend en bovenal
leuk en gezellig zijn.
We willen mensen samen
brengen en verenigen. We
hechten veel waarde aan de
gemeenschapsvormende functie.
We onderschrijven het belang
van het versterken van de sociale
cohesie, met het oog op een
democratische, solidaire, open en
cultureel diverse samenleving.
Wij komen elke 3de maandag
van de maand samen in café
Komen kijken kost 3 EUR. Graag
Coolhem te Kalfort (achteraan
laten weten vooraf of u komt.
in een zaaltje). Dit van 19u tot
en met 22u. Meer informatie?
TIMBUKTU
Contacteer Brigitte Verbruggen:
do 10 dec 20:15
b.verbruggen@skynet.be of GSM:
CC De Steiger ,H.Spillemaeckersstr 0499/987
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Met ‘Timbuktu’ van
Abderrahmane Sissako nam
Mauretanië voor de allereerste
keer deel aan de Oscarrace
voor beste buitenlandse film.
Abderrahmane Sissako ’s
gepassioneerde en prachtige
film Timbuktu is een schreeuw
uit het hart, met zorg en gratie
vastgelegd. Het is een portret van
de West-Afrikaanse staat Mali,
het land van zijn jeugd , en in het
bijzonder van de stad Timbuktu,
wiens rijke en humane tradities
worden vertrapt door fanatieke
jihadisten, vaak van buiten het
land. Het verhaal draait om de
dood van een koe, liefkozend
genoemd “GPS ” – een passend
symbool voor een land dat zijn
weg heeft verloren. Sissako’s
portret van Mali is met veel
emotie opgebouwd, balancerend
tussen hoop en wanhoop.
Bovendien is het een profetische
film geworden.

VIER MEE ONZE
VERSCHILLEN
OP HET FESTIVAL
VAN DE GELIJKHEID

Al twee jaar warmt Curieus de
winter op met haar Festival van
de Gelijkheid.
Op 9, 10 en 11 december 2015
strijken we opnieuw neer in de
Gentse Vooruit voor de derde
editie.

Kom naar het Festival van de
Gelijkheid, waar iederéén welkom
is en hokjes niet bestaan. Drie
dagen lang palmen we de Vooruit
en omstreken in met debatten,
boeiende babbels, expo, literatuur,
performance, docu, dans, muziek,
boekenmarkt, boekenruil ... Drie
dagen en nachten lang streven
we naar gelijkheid, vrijheid en
verbondenheid. Die rode draad
vind je in alle vormen terug op
ons Festival.
Ga in debat over het
basisinkomen met Philippe Van
Parys, of over vluchtelingen met
Hendrik Vos. Laat je gloednieuwe
roman signeren door Connie
Palmen.Verdwaal door 7 decennia
geschiedenis met fotograaf Wolf
Suschitzky. En word opstandig
bij beelden van armoede door
kinderogen of één van onze
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documentaires. Krijg kippenvel
bij het breekbare optreden van
Tutti Fratelli. Droom weg tijdens
de getuigenis van Mathias Sercu.
Laat je ontroeren door de chemie
tussen Ish Ait Hamou en Saskia
De Coster. En mijmer weg bij het
verzachtende pleidooi van Paul
Verhaeghe en Dirk De Wachter.
Vier mee onze verschillen. En fuif
wat kleur in de nacht. Want ook
in ‘t donker zijn we allemaal gelijk.
http://www.festivalgelijkheid.be

Vrede
Tweemaandelijks tijdschrift met
achtergrondinformatie rond het
wereldgebeuren.
Het november-december nummer
begint met een analyse van de
aanslagen in Parijs en betrekt de
regio’s. waar dergelijke aanslagen
schering en inslag zijn.
Een andere reflectie gaat over Ken
Saro-Wiwa, die 20 jaar geleden in
Nigeria werd opgehangen door
de militaire dictatuur omdat hij
met zijn volk, de Ogonis, in verzet
ging tegen de olie-exploitatie met
nefaste sociale, economische en
milieuimpact.
Alhoewel België door het parlement
de opdracht kreeg om te streven
naar een kernwapenvrije wereld,
stemmen onze vertegenwoordigers
in de VN nog steeds tegen mogelijke
stappen.
In Portugal, Italië, Griekenland en
Spanje zien we een tegenbeweging
ontstaan tegen het neoliberale
Europa. En nog veel meer.
“MO*”,

mondiaal magazine
MO* is sinds vorig jaar vooral
actief op het wereldwijde web. Elke
3 maanden wordt dit aangevuld
met een dik gedrukt magazine.
Ook deze keer is het Vredesnieuws
drukklaar voor MO verschijnt.
Je kan natuurlijk ook terecht op
de website met bijdragen over
de klimaattop, de toenadering
tussen EU en olielobby, de
armoedebestrijding
in
arme
landen, de vluchtelingencrisis, de
werking van de geheime diensten,
de
presidentsverkiezingen
in
Argentinië, de band tussen klimaat
en eetpatronen, de landbouw in
Afrika, terroristische aanslagen
in Afrika, de invloed van scheepen luchtvaart op het klimaat, de
sociale (on)zekerheid in de wereld,
religie en het conflict in Oekraïne,
en zoveel meer.
Op de hoogte blijven via een
gratis nieuwsbrief kan: http://www.
mo.be/nieuwsbrief

Hart Boven Hard
organiseert Hartslag3

Vlaamse trefdag Hart boven Hard
zaterdag 12 december 2015 vanaf
9u30
Stadscampus Universiteit
Antwerpen, aula Rector Dhanis
Heb je ook maar weinig op met
het beleid van deze regeringen?
Weet je ook dat er alternatieven
zijn, veel alternatieven, klaar en
beschikbaar? En dat we met velen,
in grote verscheidenheid, elke
dag werken aan die alternatieven,
zonder veel steun van de
overheid? En je wil die stroom
mee versterken?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) goed en betaalbaar wonen,
(2) werkbaar werk voor
iedereen,
(3) een nieuwe benadering
van de zorg en welzijn,
(4) met zijn allen mobiel,
(5) samenleven in (super)
diversiteit,
(6) een ander economisch
model,
(7) kunst in de samenleving, en
(8) de uitdagingen voor
klimaat en milieu, en
(9) oorlog, vrede en
internationale handel.

Na de middag beraden we ons
Hartslag 3 wil je inspireren
vooral over uitdagingen die we als
en stimuleren! Met inzichten,
burgers en middenveld, steunend
alternatieven en ideeën uit ons
op onze eigen kracht, al dan niet
rijke middenveld nemen we een
met overheidssteun, zelf mee
aanloop naar de nieuwe Grote
kunnen of willen aanpakken:
Parade van zondag 20 maart 2016. • (1) de vluchtelingen opvangen,
’s Morgens werken we, na
• (2) een solidaire economie
een opwarmer van Eric
opbouwen,
Corijn, in negen thematische
• (3) het sociaal verzet
workshops rond evenveel grote
voortzetten,
maatschappelijke kwesties.
• (4) de lokale en regionale
voorzieningen veilig stellen,
Waar liggen de knelpunten?
• (5) met jongeren bouwen aan
Waar loopt het beleid mis? Welke
de toekomst,
alternatieven willen we steunen?
• (6) het onderwijs herdenken,
Met de insteek van academici
• (7) justitie en veiligheid
en experts uit het middenveld
garanderen,
werken we rond
• (8) met academici in het
verzet.

En we sluiten af met een column
door Bie Vancraeynest, een
bomenverhaal door Wouter
Deprez, en een envoi door
Wouter Hillaert.
Het volledige programma vind je
op http://www.hartbovenhard.be.
We organiseren Hartslag 3
in de Universiteit Antwerpen,
aula Rector Dhanis, Kleine
Kauwenberg 14 (ongeveer 15
minuten lopen van het station
Antwerpen Centraal).
Schrijf nu in op
http://www.hartbovenhard.be.
Kies je workshops, reserveer
je broodje en meld ons of
je een beroep doet op de
kinderanimatie.
Je betaalt een vrije bijdrage voor
de kosten.

vredesnieuws p.8
4e trimester 2015

70 jaar
Hiroshima
en Nagasaki
Op 6 augustus 1945 omstreeks
8.15 u. vloog een Amerikaanse
bommenwerper boven Hiroshima
en liet er voor het eerst in de
geschiedenis een kernwapen
vallen. Drie dagen later droppen
de Amerikanen een tweede
atoombom, dit keer boven de
stad Nagasaki. Beide steden
werden met de grond gelijk
gemaakt. De gevolgen waren
verbijsterend desastreus. In
Hiroshima lieten 140.000 mensen
het leven, in Nagasaki 70.000.
De explosie van een kernwapen
heeft onmiddellijke gevolgen:
hittestraling van ongeveer 4000
°C, een enorme vernietigende
drukgolf en fall-out (radioactieve
regen). Tot op heden zijn Nagasaki
en Hiroshima de enige twee
steden die blootgesteld werden
aan de enorme vernietigingskracht
van dit massavernietigingswapen.
In samenwerking met het
In Flanders Fields Museum
en Burgemeesters voor de
Vrede, stelt de gemeentelijke
cultuurdienst heel de maand
december een beklijvende
fototentoonstelling op over
Hiroshima.
Gratis te bezichtigen op deze
momenten:
maandag tot donderdag: van
9.00u. tot 12.00u. en van 13.30u.
tot 17.00u.
dinsdag: tot 19.00u.
vrijdag van 9.00u. tot 12.30u.
zaterdag en zondag: 14.00u. tot
17.00u.
In samenwerking met het In
Flanders Fields Museum en
Burgemeesters voor de Vrede.

Waarom lokaal mondiaal
beleid? Debat over de zin
en onzin van gemeentelijke
ontwikkelingssamenwerking
MET MUZIKAAL INTERMEZZO
Peter Verlinden (VRT)
Bogdan Vanden Berghe (11.11.11)
Lily Deforce (Fairtrade Belgium)
Björn Macauter (Ondernemers voor ondernemers)
Sandra Galbusera (Plan België)
Arsène Attidokpo (Togo Debout vzw)
Marina De Bie (schepen Internationale Samenleving Mechelen)
Alexander De Croo (videoboodschap van vicepremier en minister van
Ontwikkelingssamenwerking)
Woensdag 9 december 2015, 20u
Auditorium Cultuurcentrum Mechelen (Minderbroedersgang 5)
Gratis (met gratis drankje nadien)
Inschrijven via Vormingplus Regio Mechelen
W www.vormingplus-regiomechelen.be T 015 43 21 20
woensdag, 9 december, 2015 - 20:00
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 2800, Mechelen, België

Openingsuren
Wereldwinkels
Breendonk: za 10-12			
zo 10-12

Bornem:

(tel 889 53 92)		
wo 13.30-16.30
za 9.30-12
13.30-16.30

Willebroek: di 10-12 14-17
wo 10-12 14-17
vr 10-12 14-17
za 10-16

Puurs:

wo 14-16
do 10-12.30 en 18-20
Vr 10-12.30
za 10-12.30 en 14-17
St.Amands di 10-12
wo 14-17
za 10-12 14-17
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vredesnieuws
inhoudstafel
13/11 extremismen op hun retour?		

Dit blad heeft als ambitie een forum te zijn voor de talrijke
verenigingen, organisaties en bewegingen
van Klein-Brabant en Willebroek die actief zijn rond
thema’s als milieu, mensenrechten, arbeidersbeweging,
vrede, rechtvaardige wereldhandel,
ontwikkelingssamenwerking, antiracisme, vluchtelingen,
duurzame ontwikkeling, vredesbeweging, vierde wereld, …
We denken bijvoorbeeld aan Amnesty International,
Hart Boven Hard, transitiegroepen, Lets,
Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
fairtradegroepen, AZG, Hand in Hand, Argos,
Wereldwinkels, 11.11.11-comité’s, Christelijke basisbeweging, vakbonden, ATD-Vierde Wereld, Broederlijk Delen,
Simmerdown, Wrak, De Schakel, Natuurpunt, …
Je kan ons ook bereiken op internet
(www.vredesnieuws.be)
Als je nog niet geabonneerd bent en je wil zeker zijn dat
je dit Vredesnieuws ook in de toekomst nog krijgt, of je
vindt dat er sowieso wat tegengewicht moet zijn voor de
commerciële media? Stort dan minstens 4 Euro
op rek 401-2016201-74
van het Vredesnieuws

http://www.vredesnieuws.be
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Datum

waar?

Wat en wie?

5-6/12/2015

CC Kollebloem

Cadeaudagen Wereldwinkel Puurs

Polyvalente zaal 10-18u
6/12/2015

Oostende 12u

Klimaatmanifestatie

9/12/2015

Cultuurcentrum

Zin en onzin van gemeentelijke

Mechelen 20u

ontwikkelingssamenwerking

9-11/12/2015

Gent-Vooruit

Festival van de gelijkheid

10/12/2015

Boom CC De Steiger 20u Film Tumbuktu

1-31/12/2015

Boom CC De Steiger

tentoonstelling 70 jaar Hiroshima-Nagasaki

Bericht aan de abonnees: heb je liever dit vredesnieuws in de vorm van een pdf-file in je email-postbus?
Stuur een berichtje naar vredesnieuws@pandora.be met vermelding: vredesnieuws.pdf graag.

