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VREDES
NIEUWS
RIO+20: STAP TER PLAATSE?
De Opvolgconferentie voor de milieutop van
1992 in het Braziliaanse Rio De Janeiro dreigt
een maat voor niets te worden. Of erger. Het
ontwerpdocument zet in op een “groene economie”.
Maar meer economie dan groen. Het document
tracht een platform te bieden voor winstgevende
exploratie van het natuurlijk kapitaal. Niet
verrassend als je weet dat de pen waarmee het
rapport geschreven werd, vastgehouden werd door
een topeconoom van Deutsche Bank.
Het verzet van NGO’s en een aantal derde
wereldlanden is groot. Belangrijke tenoren
verwijten UNEP (de milieuorganisatie van de VN)
een gebrek aan visie. De inzet is groot. De wereld
staat op een kruispunt met belangrijke keuzes en
de nood dringt. Volgens het middenveld is het
overduidelijk dat de financiële crisis, de groeiende
ongelijkheden, het manke voedselsysteem, de
wereldwijde klimaatverandering en de krimpende
natuurlijke rijkdommen een andere benadering van
de economische ontwikkeling vereisen.Voor Attac
ligt de voornaamste uitdaging in de armoede uit

te roeien. En dan gaat het niet over voortdurende
groei, maar over een eerlijke verdeling van de
rijkdom die binnen de grenzen van het systeem
‘aarde’ kan worden verworven. In een wereld
waar 1% van de bevolking 50% van de rijkdom van
de planeet controleert, zal het uitroeien van de
armoede niet mogelijk zijn, noch het herstel van de
harmonie met de natuur.
Een aantal middenveldorganisaties met o.a.
Greenpeace, het Forum van Braziliaanse ngo’s en
sociale bewegingen voor milieu en ontwikkeling
(FBOMS), de Internationale Vakbondsfederatie
(ITUC) en Oxfam roepen de regeringen op om in
Rio te zorgen voor 10 dringende veranderingen:
1-het eens te worden over een aantal globale
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, om
armoede uit te roeien, ongelijkheid te verminderen,
rechtvaardigheid en mensenrechten te realiseren
zonder de grenzen van onze natuurlijke rijkdom te
overschrijden;
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SIMMERDOWN
FEEST VOOR VOEDSELZEKERHEID
Het voorjaar van 2012 was wat
betreft het weer nog geen voltreffer,
maar met de zesde editie van het
Puurse Simmerdown wereldfestival
wordt de zomer dat ongetwijfeld
wel.Vrijdag vindt er niet langer een
zwoele party plaats, zodat al het
heerlijks wordt voorbehouden voor
zaterdag 7 juli.Vanaf 14u kan jong
en oud opnieuw komen genieten
van (h)eerlijk eten, lekkere cocktails,
oogstrelende animatie en klinkende
muziek.

Samenwerking met
Bevrijde Wereld

Simmerdown kiest er dit jaar
opnieuw voor om een project
te steunen van Bevrijde wereld.
Samen met zes Boliviaanse
partnerorganisaties werkt Bevrijde
Wereld aan voedselzekerheid
in de arme hooglanden van
Centraal-Bolivia, in de regio Potosi,
Cochabamba en Chuquisaca. Het
programma mikt op de versterking
van de aanwezige boeren- en
boerinnenorganisaties, zodat de
organisaties zelf kunnen wegen
op het beleid. Ook werken ze
met de boeren aan een betere
voedselsituatie, bijvoorbeeld door de
aanleg van kleine irrigatiesystemen
die de landbouwproductie sterk
verbeteren.

Kinderdorp doet mee
Dat dit project zoveel mogelijk in

de kijker wordt gezet bewijst het
kinderdorp ook dit jaar weer.
Kinderen zullen de kans krijgen om
de Boliviaanse boeren te helpen om
voldoende en gevarieerd voedsel te
kweken.Via allerlei leuke spelen zoals
zakspringen, een regenpijp knutselen,
bellen blazen of een autobandenrace
zullen ze samen een reuze
voedingsdriehoek zo goed mogelijk
moeten zien te vullen.

Met animatie

Terwijl de jongsten zich uitleven
in het kinderdorp kan jong en
oud verder genieten van een
gevarieerd aanbod aan animatie.
Voorlopig kunnen we de Ethiopische
straattheater act Yaredvip
reeds aankondigen, elastische en
beweeglijke acrobatie ten top.
Ook Hoetchatchov, een theateract
die zowel voor de jongeren als
de ouderen geschikt is, brengt
een wervelend circusspektakel.
Het verhaal van de Russische
papa Krzystov en zoon Ivànovitch
zit verweven in een hilarische
circustheatervoorstelling met
jonglerie, acrobatiek, clownerie, dans,
muziek, en heel veel zotte animaties.
Een heel nieuwe vorm van graffiti
is Tapeart. Deze kunstvorm,
overgewaaid uit Amsterdam, maakt
met gekleurde tape een heel nieuw
soort kleurrijke beeldende kunst. Een
Simmerdown zonder de gezellige
vuurdecoratie van Ron Jaluai is

bijna ondenkbaar, vandaar wordt er
’s avonds opnieuw voor een vurige
gezelligheid gezorgd.

En muziek

Het kleurrijke pallet aan muziek op
Simmerdown bestaat onder andere
uit Los Del Trè. Deze drie heren
brengen u met hun drie gitaren
een Spaanse en Zuid-Amerikaanse
wervelwind van ritme en klank. Het
zomerse Simmerdown publiek kan
ongetwijfeld hun temperamentvolle
repertoire bekoren. Ook de zuiderse
sensatie Maguaré brengt vast en
zeker ieders ritmegevoel tot leven.
Deze Colombiaanse groep legt de
focus op cumbia, porro, gaita en
andere afro-Colombiaanse ritmes.
De percussionisten, blazers, zangeres,
pianist en nog meer muzikanten
trakteren u met hun verrassende
instrumenten op hemelse klanken.
Iets helemaal anders brengt Panache
Culture, een band die dub, roots,
ragga, en maghreb vrolijk mixt.
Onder ander op Couleur Café gaven
ze reeds het beste van zichzelf, wat
ze met hun tribute to Bob Marley op
Simmerdown ongetwijfeld ook zullen
doen.

Wereldbuffet

Tussen al dit moois door kan je
naar gewoonte smullen van het
wereldbuffet. We bieden dit culinaire buffet
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11€ (volwassene) of 7 € (jongeren
onder 14 jaar). Inschrijven kan via
de website www.simmerdown.
be of door voorverkoop in de
wereldwinkel van Puurs. Opgepast:
inschrijven is noodzakelijk! Op het
terrein worden opnieuw ook enkele
lekker eetstandjes voorzien.

Fairtrade cocktailbar

Je kan ook genieten van (h)eerlijke
dranken in onze befaamde fairtrade
cocktailbar.

Genieten van het exotische
feestgedruis en een duit in het
zakje doen voor het goede doel.
Simmerdown – want muziek kan
mensen bewegen!
(Wil je meewerken? Stuur een
mailtje naar info@simmerdown.
be)

Vluchtelingenwerk
wil gastvrije gemeenten
WAAROM EEN
GASTVRIJE
GEMEENTE?

Beeld je eens in: je moet vluchten.
Je komt terecht in een land
waarvan je de taal niet spreekt.
Je vindt je de weg niet, letterlijk
en figuurlijk. Maar gelukkig is er
gastvrijheid...
Een gastvrije gemeente helpt
vluchtelingen en laat hen niet
aan hun lot over. Een gastvrije
gemeente brengt hen in
contact met de mensen van
hier. Zo bouwen ze een sociaal
netwerk op en geraken ze snel
geïntegreerd.

WAT IS EEN
GASTVRIJE
GEMEENTE?

Openingsuren
Wereldwinkels
Breendonk: wo 14-16

do 14-15		
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 10-12 14-17
Puurs:
wo 14-16
do 9.30-12
za 9.30-12 14-17
zo 9.30-12
St.Amands di 10-12
wo 14-17
za 10-12 14-17

Een gastvrije gemeente is...
- Een gemeente die asielzoekers
en vluchtelingen warm onthaalt.
Ze zijn nieuw in de gemeente.
Ze spreken de taal nog niet
goed en vinden figuurlijk maar
vaak ook letterlijk de weg niet.
Een integratieambtenaar kan
vluchtelingen wegwijs maken in de
gemeente.
- Een gemeente waar
enthousiaste vrijwilligers
asielzoekers en vluchtelingen
een warm welkom geven. Deze
vluchtelingen moeten vaak alleen
hun leven opnieuw opbouwen
en nieuwe vrienden zijn dan
een grote hulp. Waar mogelijk
ondersteunt een gemeente deze
vrijwilligersgroepen logistiek of
financieel.
- Een gemeente die opvang voor
asielzoekers organiseert tijdens
hun asielprocedure. Momenteel

slaagt de federale overheid
er moeilijk in om voldoende
opvangplaatsen te organiseren.
Gemeenten kunnen daarbij
helpen. Het OCMW van de
gemeente kan hiervoor subsidies
krijgen van de federale overheid.
- Een gemeente die vluchtelingen
helpt om een woning te vinden.
Als een asielzoeker erkend
wordt als vluchteling start zijn
nieuwe leven in de gemeente.
Een betaalbare woning vinden is
niet altijd evident. Gemeenten
kunnen dan helpen. Zo kunnen
gemeenten voldoende sociale
woningen aanbieden. Of de
huurwaarborg voorschieten.
Daarmee helpen ze trouwens ook
andere inwoners in moeilijkheden.
- Een gemeente die haar inwoners
vraagt gastvrij te zijn voor
asielzoekers en vluchtelingen.
Door te vertellen dat mensen
niet vluchten uit vrije wil, maar
voor oorlog, geweld en vervolging.
De gemeente kan infoavonden
organiseren, aandacht besteden
aan asielzoekers en vluchtelingen
vluchtelingen en asielzoekers in
de gemeentelijke infokrant,...
- Een gemeente waar ook scholen,
bedrijven, jeugdbewegingen
en andere organisaties zich
inzetten voor asielzoekers
en vluchtelingen. Zo kunnen
gemeenten scholen aanmoedigen
om bijles Nederlands te
geven. Bedrijven stimuleren
om hun vacatures open te
stellen voor vluchtelingen. En
jeugdbewegingen aanzetten om
vluchtelingenkinderen mee te
laten spelen.
Stem zelf: je gemeente gastvrij:
http://www.gastvrijegemeente.be

“MO*”,
mondiaal magazine
Het juninummer van MO* heeft
het over de agenda van Rio+20. De
redactie werpt een kritische blik op
de voorgestelde groene economie.
Paul Magnette is minister van
ontwikkelingssamenwerking. Een
interview.
Tine Danckaers ging op bezoek
bij de transitmigranten tussen De
Panne en Calais.
De VN-conferentie voor Handel en
Ontwikkeling (Unctad) is één van de
meest kritische organisaties binnen
de VN. Ook in haar oplossingen
voor de financiële crisis heeft ze
wat te vertellen.
Roemenië en Bulgarije zijn
de grootse “leveranciers” van
vrouwen die in de West-Europese
seksindustrie werken.
Mashid
Mohadjerin ging op zoek naar de
gezichten achter het verhaal.
En nog veel meer.

Vrede
Tweemaandelijks tijdschrift met
achtergrondinformatie rond het
wereldgebeuren.
In het mei-juninummer brengt Ludo
De Brabander een analyse van de
Navo. Volgens hem kampt de Navo
met een gebrek aan vijanden en
middelen.
In een interview met Ruddy Doom,
professor en politicoloog, wordt
dieper ingegaan op het R2Pconcept (Responsability to Protect)
als kader voor interventies in Libië
en misschien Syrië.
Dirk
Adriaenssens
(Brussells
Tribunal) is één van de auteurs van
een dossier over de huidige situatie
in Irak, na de “terugtrekking” van de
VS.
Vrede geeft ook het woord aan
enkele vakbondsmensen over de
Eurocrisis en de situatie in landen
zoals Spanje.
En nog veel meer.

31 mei
Tax Justice Day
31 mei was Tax Justice Day
Meer rechtvaardige belastingen
voor betere publieke diensten en
sociale bescherming
“Belastingen zijn de prijs voor
onze beschaving en voor onze
sociale welvaartstaat. Het is
de mooiste uitvinding van de
democratie. Als verantwoordelijke
burger wil ik die belastingen
betalen. Als ze rechtvaardig zijn”,
zei vorig jaar België’s beroemdste
filmregisseur Luc Dardenne
tijdens de eerste Tax Justice Day
op 31 mei 2011.
Op donderdag 31 mei 2012
organiseerden het FAN
(Financieel Actie Netwerk) en
RJF(Réseau pour la Justice Fiscale)
de tweede Tax Justice Day. Dit
jaar gebruikten we het thema van
de Olympische spelen waar aan
de winnaars medailles worden
uitgereikt. Wij gaan dat ook
doen, maar alleen aan de echte
winnaars. Wij deelden medailles
uit aan de dagelijkse treinreizigers
– de loon- en weddetrekkenden,
de werknemers, de gewone
mensen – die de meeste
belastingen in dit land betalen.
Want in de “fiscale Spelen” spelen
de “ winnaars” – de vermogens,
de kapitaalbezitters en de grote
bedrijven “vals”: ze ontwijken en
ontlopen zoveel mogelijke de
belastingen die al onrechtvaardig
verdeeld zijn. Er bestaat nog
steeds bankgeheim, er is geen
vermogenskadaster, laat staan een
belasting op de vermogens.
Onze boodschap op Tax Justice
Day?
Net zoals het met vele dingen
gaat, zijn er twee kanten aan een
medaille. Aan de ene kant heb
je de openbare diensten, aan de

andere kant moeten die betaald
worden door de belastingen.
Alleen is vandaag de belastingdruk
totaal onrechtvaardig verdeeld.
Dus de publieke diensten en de
sociale bescherming worden
vooral gefinancierd door de
werknemers. Ook de “fiscale
Spelen” moeten “faire Spelen”
worden zonder de doping van
“creatieve belastingsplanning” en
“fiscale optimalisatie” waarvan het
grote geld geholpen door fiscale
experts gretig gebruik maakt .
Daarom gingen we op zoek naar
de treinreizigers, de gewone
belastingbetalers.

Waarom Tax Justice
Day?

PricewaterhouseCoopers (PwC),
een bekende internationale
accountant en belastingadviseur,
berekent ieder jaar wanneer de
‘Tax Freedom Day’ valt. Dat is
dan de dag waarop de Belg al zijn
belastingen voor dat jaar heeft
betaald. “Pas vanaf de dag nadien
werkt hij voor eigen rekening”, is
de gedachte. De Tax Justice Day
van het FAN wil onderstrepen
hoe belangrijk het wel is om
belastingen te innen. Belastingen
zijn een grote bron van inkomsten
voor de overheid, die daarmee
haar collectieve dienstverlening
kan financieren, in het belang van
de hele bevolking.
PwC en TAX FREEDOM DAY
vervalsen het fiscale debat: ‘Tax
Justice Day’ brengt nuance in
debat over belastingen. Begin juni
zal PwC opnieuw zoals vorige
jaren zijn ongenuanceerde en
valse boodschap in de media
lanceren, waarbij sommige
redacteurs zich zelfs geen
kritische
vredesnieuws p.4
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vormen. Een jaarlijkse hoogdag
voor tegenstanders van een
“herverdelende” overheid en een
sociale verzorgingsstaat.
FAN en RJF vinden de boodschap
van PwC populistisch en
ongenuanceerd. Zo vertelt
de berekening niets over de
belastingdruk in de enge zin
van het woord omdat de
socialezekerheidsbijdragen
– betaald door werknemers,
werkgevers en zelfstandigen –
worden meegeteld.
De berekening van PwC zegt al
evenmin iets over de erg ongelijke
verdeling van de belastingdruk.
Arbeid wordt zwaar belast,
kapitaal en vermogen veel minder.
Stel dat we alleen kijken naar de
vennootschappen. Die blijken
op basis van hun gemiddelde
effectieve aanslag al op 14 februari
de Tax Freedom Day te mogen
‘vieren’. Wie veel vermogen heeft,
doet het nog beter.Voor hen valt
de Tax Freedom Day al op de
tweede dag van het jaar.
Met Tax Justice Day wil het FAN
de andere kant van de medaille
tonen. Die andere kant is dat
de Belgische belastingbetaler
vanaf 1 januari op allerlei
collectieve diensten kan
rekenen. Degelijk en goedkoop
onderwijs voor de kinderen,
wegen, openbaar vervoer,
bescherming enzovoort. Zonder
genoeg belastinginkomsten
kan de overheid nooit al die
dienstverlening organiseren.
De overheid moet ervoor zorgen
dat iedereen naar draagkracht
bijdraagt voor de collectieve
diensten. Beter begoeden moeten
meer bijdragen dan anderen.
Op dat punt schort er nog wel
wat aan ons belastingstelsel.
Inkomsten uit arbeid worden veel
sterker belast dan inkomsten uit
vermogen.
vredesnieuws p.5
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Publieke financiën

Publieke financiën zijn noodzakelijk voor een sterke publieke
en sociale dienstverlening.
Politici die beloven de
dienstverlening op peil te houden
of zelfs “efficiënter” te maken
door zomaar de belastingen te
verlagen draaien ons een rad
voor de ogen. De liberale politiek
van verlaging van de parafiscale
druk zal steeds meer de sociale
zekerheid onder druk zetten
en een bedreiging vormen voor
gratis onderwijs, gezondheidszorg,
zorg voor onze bejaarden, enz.
Wie zullen daar de grootste
slachtoffers van worden? De
gewone mensen, de werknemers,
de werkloze werknemers.
Over een rechtvaardige verdeling
van de belastingsdruk hebben
ze het echter zelden. Terwijl de
gewone burger via de belastingen
op arbeid meer dan voldoende
bijdraagt aan de financiering
van de publieke voorzieningen,
blijven de grote vermogens
en multinationals grotendeels
buiten schot. In tegenstelling tot
andere landen is de belasting op
kapitaalinkomsten en vermogens
in ons land meer dan bescheiden.
Sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw zijn de belastingen
op arbeid flink toegenomen,
terwijl de belastingen op kapitaal
afnamen

Fiscaal beleid

We moeten komen tot een
rechtvaardig fiscaal beleid dat de
financiële verantwoordelijkheid
erkent voor het gebruik van onze
ondersteunende infrastructuur.
Het wordt tijd om de brutale
aanvallen van de vermogenden
over de hoge belastingsdruk
te beantwoorden.met meer
rechtvaardige fiscaliteit, waarbij
duidelijk wordt gemaakt dat het
vooral de gewone werkende
mensen zijn die het cement

van de publieke welvaart
gieten, waarop de vermogens
en de grote bedrijven (en hun
aandeelhouders) hun particuliere
rijkdom bij elkaar kunnen graaien.
En het wordt tijd dat de graaiers
mee betalen voor het cement.
Dat kan alleen door echte
progressieve belastingen.
Waarbij de sterkste schouders
inderdaad eindelijk eens de
zwaarste lasten gaan dragen.

‘feestdag’ 31 mei

Dat België de hoogste
belastingdruk heeft, is een
leugen. Wel juist is dat de
Belgische werknemers te hoge
belastingen betalen omdat veel
vermogens en grote bedrijven
aan de fiscus ontsnappen. Het is
bittere noodzaak om de fiscale
inspanningen anders en eerlijker
te verdelen tussen de gewone
mensen en ‘het grote geld’.
Bedrijven krijgen veel te veel
fiscale cadeaus van de overheid.
Het Belgische overheidstekort
moet tegen 2015 worden
weggewerkt. De politici willen
dat bereiken door te besparen.
Het FAN wil met zijn campagne
voor een rechtvaardige fiscaliteit
beklemtonen dat er langs de
inkomstenkant nog heel wat
mogelijk is. De overheid moet de
belastingen correct innen, fiscale
achterpoorten sluiten en grote
vermogens meer laten bijdragen.
Het FAN en RJF willen radikaal
weerwerk bieden aan iedereen
die pleit voor minder inkomsten
voor de overheid.
De leden van het FAN zijn het
ABVV, ACLVB, ACV, ATTACVLAANDEREN, BBL, FAIRFIN,
KWB, LBC-NVK, LEF, OxfamSolidariteit en 11.11.11.
Omdat een andere fiscaliteit
moet,
Eric Goeman, coördinator FAN

“LEKKER BUITJE, ZEIDEN DE MENSEN
TOEN DE ZONDVLOED BEGON”￼

												Herman van Veen
De peiling na de vorige
11.11.11-campagne en tal van
andere signalen leren ons dat de
ernst van het klimaatprobleem
bij het brede publiek nog niet is
doorgedrongen. “Zo’n vaart zal
het nu ook niet lopen, ze zullen er
wel iets op vinden, ...”. Komt dit
door een gebrek aan informatie
of is de inconvenient truth te
inconvenient om onder ogen te
zien?

beseffen dat de klimaatrampen
zich nu voltrekken, vandaag,
aujourd’hui, heute, today. Telkens
treffen ze de armste en meest
kwetsbare bevolkingsgroepen.
De klimaatverandering is dan
ook een ernstige bedreiging
voor de realisatie van de
Millenniumdoelstellingen. We
zien vertraging bij verschillende
doelstellingen en, erger nog, soms
worden al behaalde resultaten
teniet gedaan. Zo maken malaria
en knokkelkoorts opnieuw
opgang omdat de muggen bij
stijgende temperaturen hun
gebied uitbreiden.

volgende klimaatconferentie in
Doha, hameren we daarom met
nog meer aandrang op dezelfde
eisen.
1) 11.11.11 wil een rechtvaardig,
internationaal klimaatakkoord
met bindende afspraken over
uitstootvermindering. De industrielanden moeten zich
engageren voor een voldoende
sterk VN-klimaatfonds om in
het Zuiden de gevolgen van
de klimaatverandering op te
Intussen leidt de opwarming
vangen en verdere opwarming te
van de aarde in het Zuiden tot
vermijden.
overstromingen, ontregelde neer2) België, de Europese Unie en
slag- periodes, mislukte oogsten,
de rest van de industrielanden
honger en epidemieën. Ze kost
moeten tegen 2020 hun uitstoot
jaarlijks het leven aan 300.000
In tegenstelling tot spectaculaire
met 40% verminderen ten
mensen. Per meter een slachtoffer, catastrofes, halen deze stille
opzichte van 1990. Dat vraagt
een man, een vrouw, een kind en
rampen nauwelijks de pers. En
maatregelen van efficiënt
je krijgt een triest mortuarium
dit is nu precies de inzet van de
energiegebruik en investeringen in
van 300 km. Een pechstrook van
11.11.11-campagne. We willen
hernieuwbare energie. Geen valse
Oostende tot Arlon.
de klimaatslachtoffers in beeld
oplossingen zoals niet-duurzame
brengen, nog duidelijker en
biobrandstof- fen of het kopen
Dit dodental moeten we aanvullen sterker het signaal geven dat er
van ‘schone lucht’.
met het aantal slachtoffers
geen tijd meer te verliezen valt.
3) België moet allereerst haar
getroffen door ondervoeding,
Dat we het roer drastisch moeten engagement in het kader van
ziektes en gedwongen migratie.
omgooien, op het politiek en
de in Kopenhagen afgesproken
Wereldwijd zijn er 26 miljoen
economisch vlak, maar evengoed
‘fast-start-financiering’ nakomen
klimaatvluchtelingen. 325
in eigen huis, tuin en keuken. Nic
en de beloofde fondsen (150
miljoen mensen kampen met
Balthazar levert ons hiervoor een miljoen euro) overmaken vóór de
ernstige gezondheidsproblemen
schitterende klankversterking.
deadline van eind 2012.
door de klimaatverandering
We zullen niet de roepende in de 4) De Europese Unie en België
In vele kwetsbare gebieden
woestijn zijn. Duizenden mensen
en de rest van de industriestijgen de voedselprijzen. 13
zullen eenstemmig op markten en landen moeten nieuwe publieke
miljoen kinderen in Indonesië
pleinen van zich laten horen: Sing
middelen ter beschikking stellen
zijn ondervoed omdat de
for the Climate.
van het VN-klimaatfonds.Voor
rijstoogsten er sinds 2008 zwaar
België gaat het over 1 miljard per
tegenvallen.Voor wie zich meer
jaar vanaf 2013. Die middelen
De eisen van 11.11.11
aangesproken voelt door centen:
mogen niet uit de begroting voor
de schade veroorzaakt door
ontwikkelingssamenwerking
De klimaatconferentie in Durban
de klimaatverandering bedraagt
komen.
was een teleurstelling.Van
jaarlijks 125 miljard dollar. En
Meer analyse en informatie vind
een ambitieus, internationaal
zo kunnen we nog wel even
je op www.11.be/klimaat en in het
klimaatbeleid was geen sprake.
doorgaan.
Basisdossier 2012 dat je daar kan
We merken klimaatmoeheid
downloaden.
bij politici. Dit is ronduit
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nullen hebben we nodig om te
situatie. Met het oog op de

Hand in Hand voert een
campagne rond discriminatie en
tewerkstelling en roept op om
een Rappel te sturen naar de
lokale partijen.
De campagne komt niet uit de
lucht vallen. De werkloosheid bij
de zogenaamde allochtonen of
nieuwe Belgen blijft onrustbarend
hoog (tot vier maal hoger dan bij
autochtonen). Ook voor wie hier
geboren is, de taal perfect spreekt
en het juiste diploma heeft blijft
er een kloof die alleen verklaard
kan worden door discriminatie en
racisme.
Werk is de sleutel tot volwaardige
deelname aan de samenleving.
Mensen van etnisch-culturele
minderheden de toegang
tot werk ontzeggen is niet
alleen een schending van hun
mensenrechten, het verarmt ook
de maatschappij in haar geheel.
Talenten, energie en creativiteit
van een hele bevolkingsgroep
worden niet gebruikt. Met als
gevolg een tikkende tijdbom van
sociale problemen. De overheid

moet het goede voorbeeld
geven, te beginnen in de steden
en gemeenten (in Antwerpen is
één op de twee werkzoekenden
allochtoon). Tijd voor een ander
beleid: Hand in Hand en een
hele reeks partnersorganisaties
vragen om een actief
tewerkstellingsbeleid waardoor
er op korte termijn veel meer
allochtonen aan de slag kunnen.
Uiteindelijk in verhouding tot hun
aandeel in de bevolking.
Meer info op http://www.antiracisme.be

En in Klein-BrabantWillebroek?

Ook in onze regio is er nog
werk aan de winkel. Hieronder
vind je een aantal relevante
cijfers. Deze zijn gehaald uit
de Vlaamse integratiemonitor
(http://aps.vlaanderen.be/lokaal/
integratiemonitor.html)
Er is een verschil tussen vreemde
nationaliteit (dit zijn geen Belgen)
en personen van vreemde
herkomst (zijzelf of ouders of

grootouders zijn niet in België
geboren). De VDAB gebruikt nog
een andere definitie (zie onderste
tabel); hier hebben we werklozen
uit Oost-Europa, Turkije, Marokko,
en andere landen samengeteld to
“vreemde afkomst”.
Ook in onze regio zijn de
werkloosheidscijfers onthutsend.
In feite zijn ze nog slechter dan
in gelijkaardige gemeenten (het
zogenaamde Vrind.overgangsgebied) en het Vlaams Gewest.
Daar bedraagt de “allochtone”
werkloosheid respectievelijk
12,8% en 24,4% van de
werkloosheid. De allochtonen
zorgen er voor respectievelik
10,7 en 14,6% van de bevolking.
In onze regio zijn de verhoudingen totaal zoek. In Bornem
zijn er 5,9% allochtonen maar
deze maken 14,4% uit van de
werklozen. In Puurs wordt dat
4,9 en 11,2%. In St-Amands 9,4 en
15,6% en in Willebroek 18,8 en
36,4%.
Reden genoeg dus dat ook onze
plaatselijke politici hieraan iets
doen. Stuur hen alvast een rappel
via www.anti-racisme.be

Vrind.overga
Vlaams
Bornem Puurs
Puurs St-Amands St-Amands Willebroek
Willebroek
ngsgebied
Gewest
% tov totaal
% tov totaal
% tov totaal
% tov totaal % tov totaal % tov totaal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
aantal
Aantal
Aantal
Aantal
inwoners Aantal
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners

Bornem

Totaal vreemde
nationaliteit
Personen van
vreemd herkomst
Niet-werkend en
werkzoekend

België
Nederland
Noord-Europa
West-Europa
Zuid-Europa
Oost-Europa EU
Oost-Europa niet Eu
Turkije
Marokko
Andere landen
Totaal
vreemde afkomst

386

1,9

294

1,8

208

2,6

1.211

4,9

5,1

1.230

5,9

815

4,9

763

9,4

4.613

18,8

10,7

14,6

Vrind.overga
Willebroek
ngsgebied

Vlaams
Gewest

Bornem
aantal
423
6
0
8
4
5
15
26
8
20
515
74

Bornem

Puurs

Puurs St-Amands

St-Amands Willebroek

6,8

% aantal
82,1
302
1,2
6
0
0
1,6
1
0,8
1
1
2
2,9
9
5
6
1,6
5
3,9
17
100
349

%
86,5
1,7
0
0,3
0,3
0,6
2,6
1,7
1,4
4,9
100

aantal
153
3
0
1
0
1
8
16
2
2
186

%
82,3
1,6
0
0,5
0
0,5
4,3
8,6
1,1
1,1
100

aantal
585
19
0
9
10
10
54
106
113
74
980

%
59,7
1,9
0
0,9
1
1
5,5
10,8
11,5
7,6
100

%
80,4
3,2
0,1
1,3
2,3
1
1,9
3,7
2,1
4,1
100

%
68,9
2,7
0,1
1,6
2,4
1,6
3,5
4,7
6,4
8,2
100

14,4

11,2

29

15,6

357

36,4

12,8

24,4

39

vervolg van pag 1
2-te zorgen voor bijkomende
middelen zoals nieuwe vormen
van overheidsfinanciering.
Bijvoorbeeld een financiële
transactietaks om armoede en
klimaatverandering aan te pakken,
verreikende budgethervormingen
waarbij geld voor schadelijke
subsidies wordt afgeleid naar
duurzame visserij, toegang
tot hernieuwbare energie en
kleinschalige landbouw;
3-het globaal beleid af te
stemmen op sterkere instellingen
met echte bevoegdheden
om internationale regels en
verplichtingen rond milieu en
ontwikkeling te kunnen opleggen.
Gesprekken rond een globaal
akkoord te starten voor meer
publieke toegang tot informatie,
een grotere participatie en
toegang tot rechtspraak. Dit zal
de verantwoording versterken en
zorgen dat burgers de prestaties
inzake milieu en ontwikkeling
van hun nationale, regionale en
internationale overheden kunnen
monitoren;
4-een gedeelte van het nationaal
inkomen te investeren in groene
en waardige jobs, in duurzame
bestaansmiddelen en sociale
rechtvaardigheid. Gendergelijkheid
te verzekeren naast het recht op
vrije vakbonden, democratie en
een rechtvaardige transitie van
onze economieën;

6-een plan af te spreken om snel
meer duurzame productie- en
consumptiepatronen aan te
nemen, met meer investeringen in
kleine en middelgrote bedrijven,
in productiecoöperatieven en
informele sectoren evenals
overheidsaanbestedingen en
aanmoedigingen voor eerlijke,
groene producten en diensten;

10-Zorgen voor eerlijke en
duurzame energieoplossingen
kan niet zonder prioriteit te
geven aan arme mensen. De
uitstootvermindering moet
samengaan met nieuwe financiële
en technische steun voor
ontwikkelingslanden voor alle
nodige energievoorzieningen.
				
Ludo

7-een universeel kader met regels
te maken voor een collectieve
rapportering over sociale en
milieueffecten wereldwijd, in
overeenstemming met de Rioprincipes, de Universele verklaring
van de rechten van de mens.
De volledige impact van de
bedrijfsactiviteiten moet hierin
opgenomen worden;
8-een belangrijke omschakeling
in gang te zetten naar
eenaangepaste, voedzame
en gezonde voeding voor
iedereen. Daarbij horen een
aangepast beleid, investeringen
in kleinschalige landbouw en
vrouwelijke producenten, een
verzekerde toegang tot en de
bescherming van water, land,
bodem, biodiversiteit en andere
hulpmiddelen die nodig zijn voor
onze voedselzekerheid;

9-ingrijpende acties te
ondernemen om onze oceanen
weer gezond, productief en
duurzaam te maken. Dit houdt
een nieuw akkoord in over de
bescherming van het leven in
onze oceanen op basis van de VN5-wereldwijd een minimum aan
conventie over zeerecht, naast
sociale bescherming tot stand te
concrete stappen om een einde
brengen om de mensenrechten en te maken aan overbevissing en
waardige levensomstandigheden
duurzame bestaansmiddelen voor
voor iedereen te verwezenlijken.
vissers te verzekeren om zo de
Daarbij moeten ook de nodige
rijkdom van onze oceanen in de
middelen voorzien worden om
toekomst veilig te stellen.
een gepast niveau van sociale
bescherming tot stand te brengen
in de minst ontwikkelde landen;

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
Briefschrijfacties zijn voorradig in
de wereldwinkels te Breendonk,
Puurs en Bornem en kunnen daar
meegenomen worden.
Boom
Elke tweede dinsdag van de maand
behalve juli en augustus
Tussen 19 en 20 u
Leopoldstraat 25, Boom
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Alles behalve

BARBECUE
1 SEPTEMBER

Zaal St. Jozef Ruisbroek-Dorp
met muziek, special acts, optredens, sfeer, vrienden, ouden medestrijders, ...

Vanaf 18.00u,
Gratis inkom,
democratische prijzen,
multi- en soms zelfs cultureel

ten voordele van het

VREDESNIEUWS

BBQ op
andere leest
Na zowat 30 keer (wie weet
het exact aantal?) barbecuen ten
voordele van het Vredesnieuws
gaan we een andere tour op.
We zijn op zoek naar een andere
vorm van jaarlijks feest waarbij
de inzet van vrijwilligers beperkt
wordt tot max enkele uren.
We zoeken naar een leverancier
van kwalitatieve maaltijden voor
een jaarlijkse “alles-behalvebarbecue”. De kost voor het
eten mag voor de deelnemer niet
stijgen. We hoeven geen winst te
maken. We zullen wel werken met
voorinschrijvingen.
Voor de rest hopen we dat
alles bij hetzelfde blijft. Met een
altijd gezellige sfeer. Er is ook
altijd wel iets te beleven. De
muziekgroepjes en muzikanten
zijn van interessant tot fantastisch.
Bovendien mag je zeker zijn dat je
vrienden zult tegenkomen en dat
het eten weer voortreffelijk zal
zijn.
Wat het Vredesnieuws betreft,
mag je evan uitgaan dat dit blad
en website blijven bestaan.
Zonder de inkomsten van
de barbecue moet het aantal
papieren abonnees wel
verminderen. Daarom vragen
we vanaf nu met wat meer
aandrang om betalend abonnee
te worden en/of te bevestigen
dat men abonnee blijft (zie
overschrijvingsformulier in
bijlage).
We zouden het ook zeer op
prijs stellen als een (groot)
aantal abonnees overschakelen
op een pdf-abonnement. Dat
scheelt ons een slok op de borrel.
Zend ons dan een emailtje met
“Vredesnieuws-pdf”.

vredesnieuws
inhoudstafel
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, 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 2,5 Euro
op rek 401-2016201-74
van het Vredesnieuws

http://www.vredesnieuws.be
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vredesnieuws@pandora.be

Datum

waar?

Wat en wie?

20 juni

overal

Wereldvluchtelingendag

20-22 juni

Rio de Janeiro, Brazilie

Milieutop Rio+20

7 juli

Joc Wijland, Puurs

Wereldfestival Simmerdown

14-23 juli

Gent, Minnemeers

Gentse Feesten Debatten

3-8 augustus

Leuven

Klimaatactiekamp

1 september

Parochiezaal
Ruisbroek-Puurs

Alles-behalve-barbecue

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.

