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Dekolonisatie van de geest

Een zwarte verpleegkundige werkt in een rusthuis
en is daar adjunct hoofdverpleegkundige. Een
bezoeker sprak een (blanke) verzorgster aan voor
een informatie, die verwees hem door naar de
verpleegpost. De bezoeker zei dat hij daar niemand
gezien had, alleen “een zwarte madame”.
Een fait divers dat treffend aantoont hoe het
superioriteitsgevoel van de blanke nog altijd een
belangrijke rol speelt in het kijken naar de wereld en
naar de andere. 500 jaar wereldoverheersing door
het Westen vaag je niet zomaar weg.
We zien dat ook in onze dorpen en steden. Hoeveel
straatnamen en pleinen verwijzen nog naar ons
koloniaal verleden? Leopold II is schuldig aan de
dood van miljoenen mensen. Stel je voor dat we
hier standbeelden zouden hebben van de andere
massamoordenaar Hitler. In onze bibliotheken vind
je nog strips die zonder commentaar de blanke
superioriteit uitbeelden zoals Kuifje in Congo.
Wordt in onze scholen nog altijd vertelt dat
Columbus Amerika ontdekt heeft, of durft men al
spreken van de westerse invasie? Zijn onze tradities
nog altijd heilig, ook als ze minderwaardigheid van
zwarte kinderen uitbeelden zoals Zwarte Piet doet?
Het Westen heeft een lange geschiedenis van

antisemitisme dat resulteerde in jodenprogroms
en de holocaust. In hoeverre zien we nu eenzelfde
mechanisme ten aanzien van moslims?
We spreken over concentratiescholen en denken
dan aan scholen met weinig blanke leerlingen.
Homogeen blanke scholen zijn in feite de echte
concentratiescholen als we deze vergelijken met de
diversiteit aan jongeren.
Dekolonisatie van de geest veronderstelt dat de
nu-nog-blanke-meerderheid stopt met te denken
vanuit superioriteit. En dat we dus onze instituties
gaan herdenken en anders invullen. Scholen,
media, cultuur, bibliotheken, verenigingsleven, ...
krijgen een boeiender functie als ze herkenbaar
worden voor alle burgers. Denken en handelen
zonder oogkleppen opent een wereld met meer
mogelijkheden.
Een voorwaarde is wel dat racisme, discriminatie
en uitsluiting stopt. Als we de andere erkennen als
mens met meervoudige identiteiten en we mekaars
mensenrechten verdedigen dan mogen we mekaar
bevragen en uitdagen de eigen uitgangspunten te
herzien. Dan kunnen we samen werken aan een
gemeenschappelijke toekomst.
						Ludo

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

Vanaf 18.00u,
Gratis inkom,

Geen
overschrijving
gevonden?
Het Vredesnieuws verschijnt
nog altijd 4 keer per jaar (Maart,
Juni, September, December). 400
papieren exemplaren gaan via
de post naar de abonnees die
liever op papier lezen dan digitaal.
400 andere exemplaren krijgen
de abonnees in hun mailbox.
Uiteraard is het goedkoper om
digitaal te versturen dan printen
en verzenden via de post. Hoe
dan ook steken meerdere mensen
wel wat tijd in het Vredesnieuws.
Met onze jaarlijkse barbecue
dekken we slechts een fractie van
de kosten.
Toch vind je deze keer geen
overschrijvingsformulier in
dit (papieren) Vredesnieuws.
Ook betalen is nu voor velen
eenvoudiger geworden (en
kunnen de banken binnenkort
hiervoor kosten aanrekenen).
Ons helpen uit de kosten komen
mag dus: Met minstens €4 heb
je recht op een jaar papieren
Vredesnieuws. Maar ook digitale
lezers mogen deze rekening
gebruiken: BE16 4012-0162-0174

democratische prijzen,
multi- en soms zelfs cultureel
(INSCHRIJVEN VOOR ETEN VERPLICHT;
15€/pers (6€/-12j) storten op rek.nr 401-2016201-74 +
vermelding aantal)

ten voordele van het
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De vakbonden hebben gelijk
om in actie te gaan

Ondanks de vele pogingen om
de bevolking ervan te overtuigen
dat wat de regering doet juist
is, komen er de volgende
maanden nieuwe nationale
betogingen en stakingen. En zoals
altijd reageren zowel regering
als werkgevers afwijzend op
stakingen.Volgens Wouter Beke
mogen de vakbonden wel eens
hun appreciatie tonen. De
regering heeft er voor gezorgd
dat er 37.500 jobs in 2015 zijn
bijgekomen.

Maar waarom appreciëren de vakbonden het
regeringsbeleid dan
niet?
Wel, omdat de werkelijkheid
er anders uitziet dan dat wat
de ministers beweren. Laten
we de cijfers er eens bijnemen
en beginnen met het cijfer van
37.500 jobs te relativeren. Eind
2014 waren volgens de Federale
Overheidsdienst Economie
4,575 miljoen Belgen aan het
werk. Zes maanden later, en dus
al in 2015, nog 4,517 miljoen.
Dat zijn er 58.000 minder. En
dat tijdens een redelijk gunstige
conjunctuurperiode.
Een andere vraag die moet
gesteld worden, gaat over het
soort jobs dat door de regeringMichel wordt gecreëerd. De
werkelijkheid laat zien dat het
over meer flexibele en onzekere
banen gaat. Zo steeg het aantal
gepresteerde uren uitzendarbeid
in de eerste twee trimesters van
2015 met meer dan 10 procent.
vredesnieuws p.3
2e trimester 2016

En nu wil deze regering daar
nog een schepje bovenop doen
door de invoering van een
interimcontract van onbepaalde
duur. De regering wil wel
een regeling voorzien om de
toekomstige interim-werknemers
van onbepaalde duur tussen twee
opdrachten een loongarantie te
bieden. Maar hier zit het gevaar
in dat de interim-werknemer
geen enkele opdracht meer zal
kunnen weigeren, ook al staat die
mijlenver van zijn bekwaamheden.
Waarom? Omdat de
interimkantoren bij weinig werk
hun werknemers zullen aanzetten
om alle jobs te aanvaarden.
Het zal moeilijk worden een
opdracht te weigeren, op gevaar
van verbreking van het contract
en waardoor de interimwerknemer het recht op een
werkloosheidsuitkering zou
verspelen.
Naast dit en nog veel meer
voorstellen die de werknemers
terug naar de 19e eeuw
loodsen, schaft de regering de
38 uren-week af. Het meest
ver in haar voorstellen gaat ze
door vanaf 1 januari 2017 een
volledig nieuw systeem voor
overuren in te voeren.Vanaf
dan kan de werkgever met
jou onderhandelen over het
presteren van een pakket van 100
overuren. Dit is uit te breiden
tot 360 uur indien daar binnen
je sector of onderneming een
akkoord over bestaat. De enige
beperking? Een werkdag mag niet
langer zijn dan 11 uur, een week
niet langer dan 50 uur.

Niet vooruit, maar
achteruit

Dat het huidige regeringsbeleid
geen invloed heeft op de
economische groei, tonen
de cijfers van de Belgische
topbedrijven. Opvallend veel
grote bedrijven kampen met
dalende omzetcijfers en in hun
vooruitzichten voor 2016 zijn ze
erg voorzichtig. Het klopt dus
niet dat besparen op de lonen
en de uitkeringen de economie
doet groeien. Het hangt immers
van veel meer factoren af. Zoals
onder andere de internationale
conjunctuur.
En dan is er die uitspraak van
minister Peeters dat de Belgische
werknemers boven hun stand
leven. Wel, volgens de OESO zijn
de inkomens van de Belgische
huishoudens gedurende de laatste
acht jaar niet meer gestegen.
Sinds het aantreden van de
regering-Michel is het zelfs nog
afgenomen. De indexsprong, de
verhoogde btw op elektriciteit en
accijnzen hebben de koopkracht
van de mensen zwaar aangetast.
Een gemiddeld gezin met twee
kinderen en waarvan beide
ouders voltijds werken met een
bruto maandinkomen van 4.600
euro, verliest bijna 794 euro
per jaar.Voor een alleenstaande
gepensioneerde of werkzoekende
met een bruto maandinkomen
van 1.220 euro per maand is dat
een verlies van 536 euro per jaar.
Dan is bij deze berekening nog
geen rekening gehouden met de
Vlaamse besparingsmaatregelen
zoals een verdubbeling van de
zorgbijdrage tot 50 euro voor
elke persoon vanaf 25 jaar,
afschaffing van het gratis deel
water, minder kinderbijslag voor
wie twee of meer kinderen

heeft, hogere inschrijvingsgelden
voor hoger onderwijs, duurdere
factuur als je kind of kinderen in
de kleuter- of lagere school zitten,
minder fiscale aftrek wanneer
je een huis of appartement wil
kopen, geen gratis openbaar
vervoer meer vanaf 65 jaar,
stijgende prijzen bij De Lijn en
besparingen op cultuur en sport.

De regering-Michel
haalt het geld niet
waar het zit

maar liefst 16,1 procent van het
Bruto Binnenlands Product (bbp)
vertegenwoordigen. Dat zegt je
misschien niet veel, maar als we
dat in centen uitdrukken gaat dit
over een bedrag van 61 miljard
euro. Hiermee doet België met
zijn percentage van 16,1 procent
het merkelijk slechter dan de
directe buurlanden: Nederland 9,2
procent, Frankrijk 10,8 procent en
Duitsland 13,3 procent.

In 2010 deed professor
Schneider ook al onderzoek. Toen
vertegenwoordigde de zwarte
In de strijd tegen de fiscale
economie in België 17,9 procent
fraude werd in de eerste vier
van het bbp. Het gemiddelde van
maanden van 2016 door de
de directe buurlanden bedroeg
Bijzondere Belastinginspectie al
12,2 procent van het bbp,
228 miljoen euro binnengehaald.
hetzij 5,5 procent lager. Over
Dat is meer dan de 220,2 miljoen
dit onderzoek schreef Michel
die in 2015 werd opgehaald.
Maus in zijn boek ‘Iedereen doet
Minister van Financiën Johan Van
het’ het volgende: ‘als we er
Overtveldt klopt zich op de borst:
zouden in slagen in België het
‘Ik heb de voorbije weken politici
fraudepercentage terug te dringen
uit de oppositie horen roepen
tot het niveau van onze directe
dat de strijd tegen fiscale fraude
buurlanden, dan zou dit volgens
geen prioriteit is voor deze
het theoretisch model van
regering. Wel, de cijfers spreken
professor Schneider de facto tot
dat dus tegen. We hebben fors
gevolg hebben dat er per jaar 8
geïnvesteerd in de strijd tegen
miljard euro extra in de Schatkist
fiscale fraude en in de BBI.’ De
terechtkomt. Dat is een cijfer dat
minister bedoelt dan vooral de
toch tot nadenken stemt.’
uitbouw en de verjonging van het
personeelsbestand.
Dat kan dan wel zijn, maar het is
overroepen dat de strijd tegen
de fiscale fraude een prioriteit is
van deze en vroegere regeringen.
228 miljoen euro mag dan wel
een aanzienlijk bedrag zijn, maar
als je dit bedrag vergelijkt met het
bedrag aan fraude is er nog veel
werk aan de winkel.Volgens de
Oostenrijkse professor Schneider,
die een methode ontwikkeld
heeft om de ondergrondse
economie in een staat te meten
en die met verschillende staten
te vergelijken, zou de zwarte
economie in België in 2014

Hoe komt het dat
de fraude in het
buitenland beter wordt
bestreden?
De minister van Financiën
kan dan wel zeggen dat hij
geïnvesteerd heeft in personeel,
maar als de Belgische wetgeving
fraudebestrijding bemoeilijkt,
kan dat personeel weinig doen.
Veel heeft te maken met het
bankgeheim in België dat nog
steeds stevig in zijn schoenen
staat. In plaats van het bankgeheim
volledig af te schaffen en naar
het voorbeeld van Frankrijk te

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

kijken, waar de banken elk jaar
alle info over rekeningen en
rente digitaal afleveren bij de
fiscus, kiest men in België voor
een regeling waarbij de kern van
het bankgeheim behouden blijft:
er zijn nog steeds aanwijzingen
van fraude noodzakelijk om de
opheffing te kunnen vragen.
Daarbij komt nog de omslachtige
procedure om dat bankgeheim
op te heffen. En dat is nu net de
wereld op zijn kop! Het is net
het bankgeheim dat het aantonen
van fiscale fraude bemoeilijkt.
Wist je dat de beste manier om
de Belgische fiscus op afstand
te houden, het nog steeds beter
is een bankrekening in België te
hebben dan in het buitenland? En
weet je hoe dit komt? Gegevens
van Europeanen bij Belgische
banken worden automatisch aan
de fiscus van hun land bezorgd
in het kader van de Europese
Spaarrichtlijn. Dit automatisme
geldt wel voor Europeanen,
maar niet voor Belgen. De
automatische uitwisseling geldt
ook internationaal tussen landen
die hierover een akkoord hebben
gesloten in het kader van het
OESO-initiatief. Dus wanneer
de Belgische fiscus gegevens wil
van een rekening in eigen land,
moet er een vermoeden van
belastingontduiking zijn en moet
er een ganse procedure worden
opgestart.Voor de buitenlandse
fiscus ligt er een boulevard open,
voor de eigen fiscus blijft het
aanmodderen!

8 miljard
Om de begroting in evenwicht te
krijgen tegen 2018 moet ons land
volgens de Europese commissie
nog op zoek naar 8 miljard euro.
Wel, heren en dames van de
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regering, alleen al de strijd tegen
de fraude zou al voldoende
miljarden opbrengen.
En dan hebben we het nog niet
gehad over een invoering van een
vermogensbelasting die enkel en
alleen de 3 procent allerrijksten
Belgische families belast. Een
progressieve vermogensbelasting
van 1 % boven 1 miljoen euro, 2
% boven 2 miljoen euro, 3 % voor
al wat boven 3 miljoen euro ligt
en met een vrijstelling voor het
woonhuis van maximaal 500.000
euro, brengt meer dan 10 miljard
op. Hiermee kunnen we zelfs de
besparingen op de lonen en de
uitkeringen van de werknemers
terugdraaien.
Dus ja, heren en dames van de
regeringspartijen, de vakbonden
hebben gelijk dat ze in actie gaan.
Haal het geld bij de miljonairs en
de fraudeurs en in plaats van de
werkweek te verlengen moet ze
ingekort worden.
Omdat een andere politiek
mogelijk is.
Guido Deckers
Bronnen:
Knack, 18 mei 2016,p. 40
Ongelijk Spel, Rudy De Leeuw, p.
89,128,129
http://www.abvv.be/
web/guest/news-nl/-/
article/3938398/&pager=2&p_l_
id=10187
Handen af van de 38-urenweek,
het Plan Peeters: meer werken,
minder verdienen en een dalende
levenskwaliteit, brochure PVDA
De Standaard, 12 mei 2016, p.24
ACV-Vakbeweging, nr. 811, 25
oktober 2014
ACV-dossier, BrusselHalle- Vilvoorde,Vlaamse
Besparingsmaatregelen en impact
op het gezinsbudget.

http://deredactie.be/cm/
vrtnieuws/economie/1.2657648
Trends, 04 november 2014
Iedereen doet het, Michel Maus,
P.98
De Standaard, 04 mei 2016, p.6
Wetsvoorstel tot instelling van
een miljonairstaks, 21 oktober
2015, ingediend door Marco
Van Hees en Raoul Hedebouw
(PVDA)

“MO*”,

mondiaal magazine
MO* is vooral actief op het
wereldwijde web. Elke 3 maanden
wordt dit aangevuld met een dik
gedrukt magazine. De volgende
editie wordt in de eerste week van
juni verwacht. Kijk er maar naar uit.
Ondertussen vinden we op mo.be
een schat aan Mo*papers. Deze kun
je ook downloaden, bijvoorbeeld:
- Humanitaire hulp voor deze tijd?
- Buen vivir: Komt het goede leven
uit Zuid-Amerika?
- De EU als “ontwikkelingsland”
- Europa redden door de
democratie te herstellen
- Anno 2016 is ontwikkeling niet
meer wat ze is geweest
- Sociaal ondernemerschap
als nieuwe benadering voor
internationale solidariteit?
...
En zoveel meer artikels.
Op de hoogte blijven via een
gratis nieuwsbrief kan: http://www.
mo.be/nieuwsbrief

Nieuw Wereldwinkelpand
in Puurs

Het team van Wereldwinkel PuursCentrum verwelkomt je nu in de
Guido Gezellelaan 45, Puurs

Nieuwe PRO_MOBIEL Werkgroep
Onze nieuwe ProMobielwerkgroep “mobiliteit voor
personen met een beperking” had
haar startvergadering op 11 mei.
Fijn dat we met een aantal
enthousiaste mensen de bezorgdheden delen rond de mobiliteit
voor mensen met een beperking.
Vaststelling is dat de publieke
opinie soms te weinig stil staat bij
deze problematiek en dat het ook
beleidsmatig een heel stuk beter
kan. Enkel vanuit persoonlijke
ervaringen met kennissen of
familieleden, beseft men hoe
bijzonder lastig het kan zijn als
mensen met een beperking zich

op de openbare weg moeten
begeven of zich toegang moeten
verschaffen tot instellingen of
gebouwen.
Met deze werkgroep willen we
vooral aandacht voor specifieke
en algemene situaties, met de
bedoeling om deze naar het
beleid toe en in de openbaarheid
te brengen op een positieve
manier.
Het is vooral de bedoeling
dat we stelselmatig bepaalde
zaken kunnen doen bewegen
in het zoeken naar mobiliteitsverbeterende oplossingen of
toegankelijkheidsproblemen voor

onze doelgroep.
Wij willen dan ook graag
samenwerken met iedereen
(particulier, organisatie of
beleidsniveau) die zich over deze
problematiek wil ontfermen.
De bedoeling is ook dat iedereen
zijn / haar eigenheid bewaart
en onze werkgroep wil de
permanente stimulans zijn om
bepaalde speerpunten aan te
sturen.
In dat kader is sensibiliseren
naar bevolking en gemeentelijke
overheden toe dus een must.
Meer info: promobielKBV@gmail.
com

“Het klein verzet” van Tine Hens
Tine Hens kwam op 21 april in
Hingene haar boek voorstellen.
Hieronder een boekbespreking
dat verscheen in NEstel, het blad
van de LETS-beweging.
“Het klein verzet” van Tine Hens
lachte me toe vanop een tafel
in boekhandel De Zondvloed
in Mechelen. Zo gaat dat in een
goede boekhandel: als je er een
tijdje rondloopt, dient het boek
dat je op dat moment nodig hebt
zich vanzelf aan - of het wordt je
aangeraden door een deskundige
boekverkoper die jouw wensen
weet te achterhalen via een kort
gesprek.
Je vindt het boek dat bij je past
en niet eentje uit de bestsellerlijst
dat deze week gehypet wordt en
over twee maanden nergens meer
te vinden is.
En dit boek had ik nodig. Als
een warme sojachocomelk na
een boswandeling in de regen.
Tussen de overdaad aan negatieve
berichten over de wereld, tussen
het cultuur- en economisch
pessimisme van links en rechts,
had ik nood aan hoop en
schoonheid, en aan een steuntje
in de rug voor mijn eigen kleine
verzet.
Het boek is vlot geschreven.
Via kleine verhalen over echte
mensen, neemt de auteur je
mee langs hedendaagse lokale
projecten in Europa en geeft
terloops ook nog stukjes
geschiedenis mee die alles in perspectief plaatsen. Ze beschrijft
mensen die de verlamming
doorbreken waarin we zijn beland
doordat we de meeste aspecten
van ons leven uit handen hebben
gegeven aan multinationals en
politici. Mensen die hun voedselof energievoorziening en hun

beslissingsrecht opnieuw in
eigen handen hebben genomen,
die weigeren hun door de
groeieconomie ontstane armoede
te accepteren. Soms uit pure
noodzaak, zoals in het door crisis
geteisterde zuiden van Europa,
of door armoede geteisterde
wijken in ons eigen land. Soms
vanuit een diep verlangen naar het
veranderen van een economie die
geen menselijke maat meer kent.
Uiteraard is dat niet altijd
makkelijk. Het zijn geen verhalen
van rozengeur en maneschijn. Er
ontstaan interne conflicten, of
er is de massieve hand van de
macht (politiek of economisch)
die lokale projecten als een
bedreiging ziet en ze tracht
te verpletteren. Maar allemaal
getuigen ze van de kracht van
mensen die samen iets willen
realiseren, los van de grote
bedrijven en machtsstructuren.
Enkele van de projecten kende
ik al, maar vele niet, terwijl
ze vaak erg dichtbij zijn. Het
confronteerde me met het
besef dat ik - al ben ik nog
zo geïnteresseerd in lokale
alternatieven - toch meer
Amerikaanse multinationals
kan opnoemen dan geslaagde
Europese randeconomieprojecten.
Daarom ben ik Tine Hens erg
dankbaar dat ze ze allemaal op
een rijtje zet voor me, en dan nog
op een betrokken, persoonlijke en
meeslepende manier. Want ook al
ben ik een mens van lijstjes, met
een goed verhaal erbij komt het
allemaal meer tot leven.
Het boek inspireert me om door
te gaan met dat waar ik mee bezig
ben: LETS, mijn eigen kleine lgbtboekhandel, mijn poëzieprojecten
in de rand... Of eerder: onze
boekhandel, de projecten van ons

dichterscollectief, allemaal dingen
die niet mogelijk zouden zijn
zonder de inzet van mensen die
in deeleconomie in plaats van in
groeieconomie geloven.
Tine Hens: Het klein verzet,
Uitgeverij Epo, 2015, 20 euro

Vrede
Vrede vzw heeft een nieuwe
website met overzichtelijk nieuws
en interessante opinies.
Ludo De Brabander begrijpt niet
dat het Belgisch Parlement zich niet
meer roert als de regering zonder
voorafgaandelijk parlementair debat
gaat oorlog voeren in Syrië. Eerder
had Vrede vzw geargumenteerd
tegen Belgische bommen op Syrië.
Er is niet enkel de overtreding
van het internationaal recht (geen
mandaat van de veiligheidsraad),
maar ook het contraproductieve
effect van deze beslissing.
Vrede vzw vraagt ook om actie
bij het zien van Israëlische
vernietigingen
van
Palestijnse
eigendommen. Het gebrek aan
Europese daadkracht, draagt bij
aan de blijvende schending van de
Palestijnse mensenrechten.
Zie meer op: http://www.vrede.be
Je kan ook abonneren op het
tijdschrift via http://www.vrede.be/
abonnement
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Campagne 11.11.11
Gezondheid, een koopwaar?
Naar schatting 1,3 miljard
mensen hebben geen toegang
tot betaalbare gezondheidszorg.
Een ontoereikende toegang
tot gezondheidszorg is een
belangrijke oorzaak van armoede
in de wereld.
Basisgezondheidszorg is van
essentieel belang om te vermijden
dat mensen terechtkomen in wat
ook wel de medische armoedeval
(medical poverty trap) wordt
genoemd.
Wanneer de kosten om een
dokter te raadplegen, om in het
ziekenhuis te verblijven, voor
geneesmiddelen of voor vervoer
naar een zorgverstrekker te
hoog liggen, kunnen bepaalde
gezinnen gedwongen worden hun
productieve activa te verkopen,
met name het werkgereedschap
of de dieren waarmee zij hun
inkomen verwerven. Zij komen
dan terecht in een vicieuze
cirkel die hen op lange termijn in
armoede houdt.
Ongelijkheid gaat gepaard
met een oneerlijke spreiding
en gebrekkige toegang tot
gezondheidszorg. Het gevolg
is dat de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen met de
grootste gezondheidsnoden
een uiterst beperkte of zelfs
helemaal geen toegang hebben tot
gezondheidszorg.
Gezondheid is een mensenrecht
Meer dan 160 landen hebben
het recht op gezondheid
opgenomen in hun grondwet.
Dat betekent dat ze de wettelijke
verantwoordelijkheid en
verplichting hebben om dat recht

te respecteren, beschermen en
vervullen. Maar dat blijft maar al
te vaak zuiver theoretisch.
We moeten absoluut iets
doen om het recht op
gezondheid waar te maken
voor iedereen. Het proces van
de commercialisering van de
gezondheidszorg, dat zich in veel
landen in verschillende mate
voltrekt, druist in vele opzichten
in tegen de verwezenlijking van
dit recht. Waarom? Op die vraag
proberen we met ons dossier een
antwoord te geven.
Wat zijn de gevolgen van
commercialisering van de
verschillende onderdelen van
gezondheidszorg zoals die door
de Wereldgezondheidsorganisatie
zijn vastgelegd. Met name
toegang tot geneesmiddelen,
gezondheidsdiensten, personeel,
financiering, bestuur en
informatiesystemen.
We maken de balans op van
een gezondheidszorgbeleid dat
voorrang geeft aan commerciële
privé-initiatieven, openstelling
van de markten en budgettaire
besparingen. Wat zijn de
alternatieven? We bekijken enkele
gezondheidssystemen die er in
slagen om het fundamentele recht
op gezondheid te garanderen.
Want de beleidskeuze
om gezondheidszorg te
commercialiseren brengt het
recht op gezondheid van de
bevolking in gevaar.

Wereldwijde
gezondheidszorg in
cijfers
17% van de wereldbevolking valt
door hoge gezondheidskosten
onder de armoedegrens van 2
dollar per dag.
Bijna 1/3 van de Afrikaanse en
Zuidoost-Aziatische gezinnen
moet geld lenen of eigendom
verkopen om de kosten voor
gezondheidszorg te betalen.
Jaarlijks sterven 6,6 miljoen
kinderen voor hun vijfde
levensjaar en overlijden 300.000
vrouwen tijdens of net na hun
zwangerschap door een gebrek
aan een basisgezondheidszorg.
De WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie)
schuift een minimum van 5%
van het BBP naar voren als een
absoluut minimum aan publieke
uitgaven voor gezondheidszorg.
Heel veel landen komen hier niet
aan.
Toegang tot betaalbare en
kwaliteitsvolle gezondheidszorg
werd opgenomen in de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
(doelstelling 3). 195 VN-landen
keurden deze doelstellingen goed.
90% van de ziektes komen voor in
lage- en middeninkomenslanden,
terwijl die landen slechts
12% van het wereldwijde
gezondheidsbudget uitgeven.
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Mens (en rechten)
onwaardig
Mens (en rechten) onwaardig
De staking van de cipiers gaat
zijn vierde week in. 29 dagen
waarbij de cipiers opkomen voor
betere werkomstandigheden. In
die periode gebeurde er veel.
In de gevangenis (mogen we
spreken over gevangenis?) van
Merksplas was er een opstand.
Het Ministerie van Justitie
kreeg boze cipiers op bezoek.
Diverse overleggen tussen
de “bevoegde” minister en
vakbondsafgevaardigden vonden
plaats. En veel meer.
En de gevangenen? Af en toe
krijgen we een getuigenis van
een familielid. Eerstelijns info
is er niet.Veel gedetineerden
hebben schadeclaims ingediend
tegen de Belgische Overheid.
De rechters hebben al meer
dan 390 dwangsommen
toegekend. Enig probleem: de
gerechtsdeurwaarder die de
inbreuken moet vastleggen
krijgt geen toegang tot de
gevangenis. Ondertussen blijven
die gevangenen al 29 dagen,
696 uren geconfronteerd met
mensonwaardige omstandigheden.
Overbevolking, beperkte toegang
tot sanitaire faciliteiten, geen
wandelingen meer, bezoek wordt
opgeschort, ...
De Liga voor Mensenrechten

pleit al jaren voor een ander,
kleinschaliger detentie. Reden
waarom we een kleinschalig
detentiehuis zoals De Huizen
steunen. Dergelijke initiatieven
bieden perspectieven aan de
gevangenen en plaatsen hen ook
voor hun verantwoordelijkheden.
Bovendien verhoogt het de
kansen op re-integratie van de
gedetineerden.
Daar blijft het niet bij. De
afgelopen weken nam de Liga ook
haar verantwoordelijkheid. We
informeerden en sensibiliseerden.
We waren aanwezig op de
betoging vorige vrijdag voor
het Justitiepaleis in Brussel. We
namen ook juridische actie. We
dienden een klacht in tegen
de regering. We blijven ijveren
voor betere, menswaardige
leefomstandigheden van
gedetineerden waarbij hun
rechten gerespecteerd worden.
U kan helpen. Doe een bijdrage
op onze rekening BE 34 0011
2701 3290 met de mededeling
“detentie 2016”. Investeer mee in
mensenrechten.
We danken u voor uw steun.
Voor alle giften van €40 of meer die we ten laatste op 31/12/2016
op onze rekening ontvangen
sturen we u begin 2017 een
fiscaal attest. U geniet zo van een
belastingsvermindering van 45%.
de Liga voor Mensenrechten

Winnaars van de
9e Fairtrade Fietstocht
Een onschuldige hand trok
3 winnaars uit de deelnameformulieren:
Swa Baetens
Frederika Tersago
Patrick Verlinden
Ze krijgen elk een aankoopbon
van €25 voor producten uit een
wereldwinkel naar keuze.
Volgend jaar vindt de feesteditie
(10e keer) plaats op zondag 23
april 2017.

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 - 17
do 10 - 12
Vr 16 - 19
za 10 - 17
zo 10 - 12
St.Amands di 10-12
wo 14-17
za 10-12 14-17
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vredesnieuws
inhoudstafel
Dekolonisatie van de geest		

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 BE16 4012-0162-0174
van het Vredesnieuws

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

Wat en wie?

14/6/2016

Roma, Antwerpen 19.30u Zuidcafé: dis-moi wie ik ben

19/6/2016

De Centrale, Gent 18u

Benefiet tvv vluchtelingen

27/8/2214

Zaal St-Jozef Ruisbroek

Barbecue ten voordele

Vanaf 18u

van het Vredesnieuws

2-4/9/2016

Sint-Niklaas

Villa Pace

16-18/9/2016

Bredene aan Zee

Manifiesta

20/9/2016		

Nationale manifestatie Stop TTiP

24/9/2016

Brussel- Hallen van

11.11.11 Fiesta

Schaarbeek

50 jaar tegen onrecht

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.

