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VREDES
NIEUWS
Is ongelijkheid nog een thema?

Eind januari vond het jaarlijkse World Economic
Forum plaats in het mondaine Davos. Voor minder
dan 20.000$ kom je er niet binnen. Het rapport
dat voor die gelegenheid werd uitgebracht ging
over de wereldwijde risico’s die ons bedreigen. Eén
van deze risico’s wordt gedefinieerd als “ernstige
inkomensongelijkheid” en “deze groter wordende
kloof tussen de rijkste en armste burgers bedreigen
de sociale en politieke stabiliteit evenals economische
ontwikkeling”.
De voorstellen om deze risico’s aan te pakken blijven
echter steken in oproepen voor meer vertrouwen,
langetermijn denken, samenwerking en “global
governance”. Niets om de rijken van de wereld
ongerust te maken.
Twee onderzoekers (Furceri, Loungani) van het
iMF gingen op zoek naar enkele oorzaken van de
groeiende ongelijkheid. Een eerste vaststellng die ze
maken: In de OESO-landen (met België als lid) steeg
de ongelijkheid de laatste 3 jaar meer dan in de 12
jaar ervoor.
Ze zien hiervoor alvast twee oorzaken:
- de toenemende vrijheid van kapitaal om zich vrij
over de wereld te verplaatsen;

- de ingrepen van regeringen om hun
begrotingstekorten te verkleinen.
Begrotingstekorten zijn het resultaat van de
financiële crisis van 2008 waarbij regeringen massaal
overheidsgeld in de banken pompten om deze
te redden van faillissement. Om dit te verhelpen
snijden regeringen in uitkeringen, dienstverlening,
publieke tewerkstelling, ...
Hun conclusie dat meer kapitaalvrijheid leidt tot
meer ongelijkheid bleef overeind staan ook na
bijkomend onderzoek.
De grootte van de inkomensongelijkheid bereikt
ondertussen perverse toppen die zelfs uitstijgen
boven de ongelijheidsniveau’s van de jaren ‘30 van
vorige eeuw. Oxfam telde 85 mensen met een
gezamenlijk vermogen even groot als dit van de
helft van de mensheid.
We weten nu in elk geval dat we de financiële wereld
moeten aanpakken en terug onder controle van de
democratie brengen. Bij welke politieke partijen
staat dit in het programa? Iets om de kandidaten
voor de volgende verkiezingen te bevragen.
						Ludo

Onze samenleving is zeer divers.
We willen dit zien op de werkvloer.
De campagne van Hand in Hand
roept op om een einde te maken
aan racisme en discriminatie bij
het aanwerven. Sollicitanten met
migratie-achtergrond worden
dikwijls sytematisch benadeeld.
Steun aan de campagne is
nog altijd welkom (www.
jobdiscriminatie.be). Zodat dit
ook een thema wordt voor de
verkiezingen van 25 mei.
Hieronder een greep uit de reeds
verzamelde steunbetuigingen.

Anne Van Put
Werk is een recht voor iedereen en
geeft de mogelijkheid tot integratie.
Werken doe je samen! Iedereen
heeft talent.
Lieven Vandendriessche
Discriminatie van mensen is
verwerpelijk! Gelijke kansen voor
iedereen!
Wahhabi Abdel
Discriminatie op het werk
is een zwaar onrecht op de
mensenrechten.
Lili Chong
Weg met discriminatie, hoogtijd

om open te zijn naar elkaar toe.
Genoeg met talenten verspilling en
tijd om de economische toestand te
versterken door goede en slimme
talentenorganisatie van alle mensen
-ongeacht huidskleur, afkomstigen of
een andere Nederlandse accent.Tijd
voor verandering is nu, laten we het
niet meer uitstellen, aub.
Gerlinde Kooyman
2014! We denken dat we al
een heel eind gekomen zijn met
de mensheid.Toch bestaat er
vandaag nog een grote ongelijkheid
wereldwijd. Die ongelijkheid kan je
ook zien in de manier waarop wij
omgaan met onze medemensen in
de maatschappij. Het moet maar
eens uit zijn met discriminatie van
mensen op basis van hun culturele
en/of religieuze achtergrond. Laat
ons voor een maatschappij gaan
waar mensen samenleven en de
vrijheid krijgen hun culturele en
religieuze achtergrond te behouden
en te uiten.
Wendy Van Loco
Iedereen die hier woont en zich
inburgerd heeft en die wil werken,
zou dezelfde kansen dienen te
hebben op de werkvloer als iedere
‘gewone’ Belg.Wie zijn wij om meer
kansen te krijgen als zij.. Ik snap
en begrijp dat het Nederlands een
struikelblok is voor vele bedrijven.
Maar als je deze personen die
echt willen werken geen kans geeft,
dan kan hun Nederlands ook niet
verbeteren en kunnen ze zich niet
helemaal inburgeren. Al doende leert
men het meest! Iedereen heeft
kwaliteiten in zich, ze dienen alleen
aangesproken te worden en benut.
Serge Gyselinck
Ik steun deze actie en vind het
schandalig dat het racisme de

laatste decennia terug toeneemt
vooral in Vlaanderen met de opkomst
van sommige rechtse partijen.
hebben we dan nog niet geleerd
sedert de tweede wereldoorlog?
Brahim
Mensen uitsluiten op basis van
cultuur of godsdienst is een inbreuk

op de mensenrechten.
Noël Slangen
Vrijheid zonder gelijke kansen
is geen vrijheid. Daarom moet
discriminatie actief aangepakt
worden.
Amal Miri
knap initiatief, allemaal steunen
maar!!
Anouk Haudenhuyse
Ik steun meer diversiteit op de
werkvloer. Iedereen wint erbij...
Kristien Dhont
Ik word zelf kwaad als ik hoor hoe
iemand gediscrimineerd wordt bij het
zoeken naar een appartement of
bij het zoeken naar werk. Maar hoe
moet het dan zijn voor de persoon
in kwestie, dat kan ik nooit voelen,
maar het is ongetwijfeld veel erger
dan mijn kwaadheid.
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Wijd en Zijd Restaurant
De Christelijke Basisbeweging
organiseert voor de 14e keer haar
Wijd en Zijd Restaurant op 16
maart 2014 van 11:30 tot 19:00
uur. In het Romerohuis (Rijweg
110B, Puurs)

Menu
Exotische tomatensoep 3,00€
Vegetarische groenten délice met
tofu 9,00€ (kinderen: 5, 00€)
Visrolletjes in verrassend druivensausje met aardappelpuree 9,00€
(kinderen: 5, 00€)
Kalkoengebraad met Italiaanse
saus en frietjes en een fris
slaatje (met appelmoes voor de
kinderen)
9,00€ (kinderen: 5,
00€)

Projecten:
* Vzw Nanda bouwt een
gezondheidscentrum in het
dorp Malambu-Nzadi, op 300
km van Kinshasa (Congo).
Malambu-Nzadi heeft zo’n slecht
geïmproviseerd en onderbemand
dispensarium; voor “betere
en veilige” zorgen dienen de
dorpsbewoners zo’n 70 km te
wandelen naar het dichtstbijzijnde
algemeen ziekenhuis. Slechts
enkelen ondernemen die tocht,
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sommigen halen het niet, maar
de meesten beginnen er zelfs
niet aan. De afwerking van het
gezondheidscentrum is dus van
levensbelang.
Bezielster van het project is
Karoline “Leki” Kamosi.
Lees meer op lekimusic.com
* Kishor Nagar (India, Ranchi) wil
een thuis zijn voor jongeren die
geen thuis hebben door familiale
omstandigheden, armoede of
handicaps, een thuis voor de
armsten onder de armen, zonder
onderscheid van kaste of geloof.
Het tehuis werd opgericht door
wijlen Pater Van Bortel. De
gebouwen, vooral de keuken en
de boerderij, zijn dringend aan
renovatie toe.
Lees meer op kishonagar.be
* Basmeh & Zeitooneh (een
glimlach & een olijf) is een
groep van Syrische en Libanese
vrijwilligers die zich het lot
van Syrische vluchtelingen in
Libanon aantrekt. Zij richten zich
vooral op jongeren om op een
positieve en innovatieve manier
de crisis in Syrië aan te pakken.
Financiële steun is vooral nodig
voor voedselpakketten, het
opleidingsprogramma, vredes- en
verdraagzaamheidskampen voor

kinderen, …
Volg hen op facebook (zoek op
Basmeh-Zeitooneh).

“MO*”,

mondiaal magazine
MO* vernieuwt. Vanaf 2014 wordt
MO* dubbel zo dik, mooier en
noodzakelijker. Viermaal per jaar
krijgt u een vernieuwd magazine om
te koesteren en te bewaren, omdat
we met zijn allen betrouwbare
en betrokken berichtgeving en
duiding over de hele wereld nodig
hebben. Verschijningsdata van het
vernieuwde magazine zijn 5 maart,
11 juni, 3 september en 3 december.
Daarnaast wordt u vriendelijk
uitgenodigd om dagelijks onze
website www.MO.be te raadplegen.
U vindt er achtergronddossiers,
columns, interviews, reportages,
een uitgebreide agenda en nog
veel meer. Om niks te missen
schrijft u zich best in op onze gratis
nieuwsbrief en volgt u ons ook op
Facebook en Twitter.

Simmerdown is fairtrade
Waarom is fair trade
(nog) nodig?

De gezinnen van de boeren
en de plantagearbeiders in de
zogenaamde ontwikkelingslanden
staan voortdurend onder
druk van de wereldhandel,
de prijsschommelingen en de
praktijken van de plaatselijke
tussenpersonen die hen uitbuiten.
Dat leidt tot boerderijen met
schulden, migratie, verlies van
banen, armoede, ...

Wat wil fair trade?

Fair trade is in de eerste
plaats een strategie van
armoedebestrijding.
Minimumprijzen garanderen
economisch-financiële stabiliteit
voor boeren in Afrika, LatijnsAmerika en Azië. Dankzij fair
trade verbeteren ze niet alleen
het welzijn in gezinsverband, maar
beheren ze ook hun boerderijen
op duurzame wijze.
Meer info op 28/2/2014

Vrede
Tweemaandelijks tijdschrift met
achtergrondinformatie rond het
wereldgebeuren.
Vrede gaat dieper in op de
capriolen van Minister van Defensie
Pieter De Crem om de Belgische
gevechtsvliegtuigen te vernieuwen
en geschikt te maken voor
toekomstige nucleaire taken.
Een interview met Karatsioubanis
van het Griekse Syrizia gaat onder
andere over de Europese hulp die
niet naar de Grieken dan wel naar
de Europese banken gaat.
Vrede kijkt terug naar de
verkiezingen in Chili en hoe het
politieke landschap er veranderde.
Ook de rol van de (verdeelde)
sociale beweging komt aan bod.
De mislukte klimaatonderhandelingen in Warschau zijn een
aanleiding om te pleiten voor
strengere regels voor bedrijfslobby’s.
En nog veel meer.
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Het Groene Boek #4:
zondag 27 april 2014 –
Kaaitheater Brussel
Het Kaaitheater zet op zondag
27 april zijn deuren open voor
de vierde editie van Het Groene
Boek, dé ontmoetingsplek voor
al wie begaan is met de transitie
naar een sociaalecologische
samenleving. Schrijvers,
wetenschappers en denkers
uit het middenveld gaan er in
gesprek over een duurzame en
rechtvaardige toekomst. Naast
te luisteren, kan je ook zelf
in gesprek gaan aan de Trage
Transitietafels.
Een sterk klimaatdebat kan
hoe dan ook niet ontbreken.
Klimaatwijziging is voor meer en
meer mensen een harde realiteit,
maar de politiek lijkt stil te staan.
Belgisch klimaatspecialist JeanPascal van Ypersele en Mathias
Bienstman van de klimaatcoalitie
gaan in gesprek met waterexpert
Patrick Meire en schrijfster Laïla
Koubaa.
Vinden we in onze
doorholsamenleving nog de tijd
om te werken aan een duurzame
transitie? Duits socioloog
Hartmut Rosa, auteur van Social
Acceleration. A New Theory of
Modernity, deelt zijn inzichten
rond de versnelling van ons
levenstempo en gaat in gesprek
met Riet Ory, die met Femma
actie voert voor een 30-uren
week.
Het utopische denken zit nu al
decennia in de verdomhoek. Maar
moeten we het utopische niet
terug een kans geven, nu onze
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huidige samenleving afstevent op
een kansloze toekomst? Vragen
die we graag voorleggen aan
schrijvers Pieter De Buysser en
Anne Provoost en historicus en
dramaturg Selm Wenselaers.
Transitie zélf is ook onderwerp
van een gesprek tussen onder
meer Peter Tom Jones en Agoriavoorzitster Christ’l Joris. En Bo
Normander geeft een lezing met
de nieuwste inzichten van het
World Watch Institute.
Michaël Pas speelt een fragment
uit de voorstelling Angst, deel van
het tweeluik Hebzucht en Angst
van Stijn Devillé en Braakland/
ZheBilding.
Het Groene Boek presenteert
ook een uitgelezen selectie van
boeken en publicaties. Onder
meer Dirk Barrez, Evy Puelinckx
en Kobe Boussauw en Thomas
Vanoutrive stellen hun boek voor.
Daarnaast vertoont Jan van den
Berg zijn kortfilm Silent Land –
When the elephants dance the
grass gets beaten.
Er is ook ruimte voor
interactie, en wel aan de ‘trage
transitietafels’. Wissel van
gedachten over de thema’s
energie, wonen, voeding,
economie, innerlijke transitie en
participatie, telkens met sterke
voorbeelden van transitieinitiatieven van onderuit.

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 10-17 doorlopend

St.Amands

di 10-12
wo 14-17
za 10-12 14-17

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

DIGD VOOR

BELGIE DOET HET
GOED!?

EBAT

DAG

DEBAT

IS ER
EEN WEG
UIT DE
CRISIS?

“In Italië is de extreme armoede
verdubbeld,
in Groot-Brittannië is het
aantal burgers dat voedselhulp
behoeft dramatisch gegroeid
en in Griekenland is de
gezondheidszorg ingestort. Niets
daarvan in België, dat op sociaal
vlak opvallend goed blijft scoren.”
blokletterde De Morgen enkele
weken terug.
Peter Mertens (pvda+)
En nog: “Een
enzijn
ander
vindt haar
geeft
mening.
oorzaak inVertegenwoordigers
onze sterke sociale
instellingen.”
vanWerkgevers
sp.a en Groenen
zijn
rechtse partijen
vinden nochtans
gevraagd.
dat ook België nog meer moet
snijden in de sociale uitgaven.

U WORDT UITGENODIGD VOOR

HET DEBAT
DONDERDAG

UARI

27 FEBRUARI

DILFT
EM

CC TER DILFT
BORNEM

0U

UM

OM 19.30U

Een economie die rekening houdt
met de beperkingen van de aarde
en tegelijkertijd ook zorgt voor
meer welzijn, verbondenheid,
ondersteuning en solidariteit. Hoe
geraken we weg uit een economie
die gebaseerd is op ongelijkheid?
Welke stappen kunnen we zetten?
2/ Er is geld voor een duurzame
economie.
Speculanten zitten op een massa
geld dat niet gebruikt wordt
voor maatschappelijk zinvolle
projecten. Hoe mobiliseren we de
ongebruikte mogelijkheden van
onze maatschappij? Is geld dan de
maatstaf of zijn er andere criteria
voor welzijn en welvaart?
3/ Stabiele jobs en zinvol werk
voor iedereen?
Een idee uit vorige eeuw of meer

Peter Mertens (pvda+)
geeft zijn mening.
Vertegenwoordigers
van sp.a en Groen zijn
gevraagd.

AUDITORIUM

IS ER EEN ALTERNATIEF?

Peter Mertens (pvda+)
geeft zijn mening.
EN OVER DISCUSSIE ROND
Vertegenwoordigers van
ANPAK.
sp.a en Groen zijn gevraagd.
DRIE THEMA’S
OGELIJKHEID
Ze discussiëren over een betere
aanpak. Er is ook ruime mogelijkheid
ET DE ZAAL.
voor discussie met de zaal.
1/
Naar
een
duurzame economie.
Ludo Segers modereert.
DEREERT.

IS ER
EEN WEG
UIT DE
CRISIS?

ZE DISCUSSIËREN OVER
EEN BETERE AANPAK.
ER IS OOK RUIME MOGELIJKHEID
VOOR DISCUSSIE MET DE ZAAL.
LUDO SEGERS MODEREERT.

Peter Mertens (pvda+)
geeft zijn mening.
Vertegenwoordigers van
sp.a en Groen zijn gevraagd.
Ze discussiëren over een betere
aanpak. Er is ook ruime mogelijkheid
voor discussie met de zaal.
Ludo Segers modereert.

dan ook mogelijk en noodzakelijk?
Moeten we dan allen meer gaan
werken of juist minder? Of
anders? Welk soort economie
kan hiervoor zorgen? En waarmee
beginnen we?
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Klein-Brabant fietst fairtrade
De Fairtrade trekkersgroepen van
Klein-Brabant organiseren voor de
7e keer de fairtrade fietstocht. En
ook dit keer verzamelden ze een
resem organisaties en initiatieven
die in de regio actief zijn rond bio,
transitie, duurzame ontwikkeling
en fairtrade.
Ditmaal met één start- en
eindpunt: De Polyvalente Zaal in
Liezele (rechtover de kerk).
Ditmaal met twee lussen.
Met volgende stoppunten:
- de West-lus met bioboer
Schelfhout, wereldwinkel
Bornem, Steenovens St.Amands.
- de Oost-lus met jeugdhuis ‘t
Schuur (of parochieCentrum)
in Breendonk, Muziekcentrum
De Balans, Havesdonckhoeve
Wintam, Plukboerderij ‘t
Lekkerland, De kers naast de
taart Kalfort,.
Op elk van deze punten is er ook
nog één en ander te doen of te
zien.
Op de West-lus:
- Bioboer Schelfhout met
pannenkoeken, fairtrade
Beyerskoffie en Velt
- Wereldwinkel Bornem
- Steenovens St-Amands met info
over de plaatselije wijnbouw, de
proeftuin van Velt en de sociale
werkplaats. Er is ook een stand
van de Wereldwinkel
Op de Oost-lus:
- Jeugdhuis ‘t Schuur met stand
van de Wereldwinkel
- Muziekcentrum De Balans met
pannenkoeken
- Havesdonckhoeve met info over
bijenhotels
- Plukboerderij ‘tLekkerland met
info
- De Kers naast de Taart met
biotaartjes en fairtrade
Beyerskoffie
vredesnieuws p.7
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De twee lussen eindigen in of
buiten aan de Polyvalente Zaal in
Liezele met onder andere
- Muziek met Yves Verthongen
- een Veggietafel (zie verder)
- Bioshop Bornem
- Vermeiren Speculoos
- Beyers Koffie
- Vegabites
- Duurzaamheidsgroep groenten
en Fruit
- ProMobiel/Lets/transitie/repair
café

- ACP Duurzame werk- en
promokledij
- Biobakker Manna
Je kan er inschrijven en na het
deponeren van een ingevulde
rebus krijg je ook nog een gadget
Inschrijven is gratis en doe je
best op voorhand op www.
fairtradepuurs.be en dan krijg je
vanaf 2 april de routebeschrijving
en andere informatie.

ZONDAG 13 APRIL 2014
7e FAIRTRADEFIETSTOCHT!

EM

BORN
VERTREK VANAF13.30 UUR
AAN POLYVALENTE ZAAL LIEZELE

nds?

a
St Am

INSCHRIJVEN (GRATIS) TER PLAATSE OF VIA
WWW.FAIRTRADEPUURS.BE (DAN KRIJG JE DE ROUTE TOEGESTUURD)
ONDERWEG ANIMATIE, DRANK EN EEN (H)EERLIJKE HAP
SLOTEVENEMENT POLYVALENTE ZAAL LIEZELE
VAN 16.00 TOT 18.00 UUR!
Deze fairtrade fietstocht is een initiatief van de Fairtrade trekkersgroepen Puurs, Sint-Amands en Bornem
vu Ludo Segers — Donkstraat 90 — 2870 Puurs

Veggietafel
met bio op
fairtrade
fietstocht

34ste Vasten- en
Vormingsweekend
7 - 9 maart 2014

Economische groei in
vraag gesteld!

Eet eens Veggie. Meer dan de GROEI! GROEI! GROEI!
moeite waard.
Het mag. Het moet niet.
Onze economie kan niet zonder,
zingen de politici in koor. Het is
Vegetarisch eten is goed voor goed voor de werkgelegenheid,
de eigen gezondheid en voor de het is goed voor de welvaart, het
verbetering van het klimaat.
is noodzakelijk voor onze sociale
Het is beter voor de dieren en zekerheid….
het draagt bij voor een betere Is dit wel zo?
voedselverdeling in de wereld.
Er zijn grenzen aan de groei. Dat
Eèn dag geen vlees eten heeft beweerde reeds de Club van
enorme voordelen.
Rome in de zeventiger jaren.
De redenen die zij er voor op
- het risico op hart- en
gaf, gelden nog steeds en worden
vaatziekten verkleint.
dwingender: de grondstoffen
- het risico op diabetes type 2
raken uitgeput, het klimaat
verkleint.
verandert…
- het risico op sommige kankers
verkleint.
Correctie op eco- je krijgt minder cholesterol
nomische opvattingen
binnen en blijft makkelijker slank
- je bespaart veel water: voor de meer dan nodig.
productie van 1 kg rundvlees is
Dat vinden toch meer en meer
15.000 liter water nodig / voor
mensen, mensen in de straat
1kg tarwe slechts 900 liter.
zowel als geleerden op hun
- je vermindert broeikasuitstoot:
leerstoel.
De besparing : 1 dag Veggie =
Zo Tomas Sedlacek, ooit
1250 km fietsen ipv de auto te
economisch adviseur van
nemen.
president Vaclav Havel uit Tsjechië.
- je spaart de bossen: voor 1 jaar
Hij vecht het eenzijdige
vleesconsumptie sneuvelt er
drie miljoen hectare bos ( = de cijfermatige beoefenen van
de economie aan. Hij plaatst
oppervlakte van België.)
economie terug midden de
- je spaart de dieren: door een
samenleving en laat haar bijsturen
jaar èèn dag veggie in de week
door o.a. morele en zelfs
te eten wordt het leven van 20
religieuze overwegingen.
dieren gespaard
Het naleven van morele
En het is niet enkel veggie maar grondregels zoals “ik zal
ook bio en dus meestal gezonder, geen bedrog plegen, ik zal
geen schadelijke producten
dier- en milieuvriendelijker.
produceren”… als grondregels
ook in de economie. Deze zullen
Daarom meer dan de moeite
de economie langer weerhouden
waard.

van de hebzucht en de economie
weer terug haar juiste plaats in
het geheel geven: het produceren
van goederen en diensten tot
welzijn van iedereen en van allen .
“Als de economie van de
hebzucht aanhoudt, heeft de
overheid de plicht ethische regels
op te leggen” Tomas Sedlacek.

Kiezen voor een
economie

gestoeld op morele regels, als
dienst aan de hele samenleving.
Wij willen er op het 34ste
vastenweekend onze aandacht aan
geven.
Vasten in solidariteit met de
door de gangbare economie
arm gemaakte mensen… geloof
aanscherpen in een economie
die de morele grondregels
respecteert en wedden op een
gelukkige toekomst voor planeet
en mens. Da’s onze inzet waard.
Welkom.… in het Romerohuis,
Rijweg 110B, Puurs.
Een gedetailleerd programma vind
je op http://users.telenet.be/CBB/
vastenweekend/
Het weekend is niet residentieel
en kan desgewenst per onderdeel
gevolgd worden.
Voor deelname aan de maaltijd
vragen we wel even in te schrijven
door een mailtje te sturen
naar cbbvzw@hotmail.com (de
kosten worden gedeeld door de
aanwezigen).
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Ook Puurs is geen eiland

In ruim 130 gemeenten
ging op 19 februari de
11.11.11-verkiezingscampagne
van start.Via opvallende
verkiezingsborden wil de NoordZuidbeweging kandidaat politici
dringend aanmanen het debat
ook over internationale thema’s
te laten gaan. Ook 11.11.11 Puurs
doet mee aan de verkiezingsstrijd
met een bord in Kerkstraat
en Monnikheide. Gisteren
nog mysterieus met enkel de
partijvoorzitters in hawaïhemd,
vandaag ook met dringende
boodschap: België is geen eiland.
De wereldproblemen zijn ook de
onze.
Over minder dan 100 dagen
is het zover. Ook in onze
gemeente zullen we dan
kunnen kiezen voor nieuwe
Vlaamse, Belgische en Europese
volksvertegenwoordigers. De
moeder aller verkiezingen,
zegt men, en daar wil 11.11.11
expliciet een extra stem in
brengen.
De koepel van de Vlaamse noordzuidbeweging, die de krachten
bundelt van 60 organisaties en
20.000 vrijwilligers, lanceerde
daarom uitzonderlijk een
verkiezingscampagne. Op 173
borden in 130 gemeenten
verschenen eerst de beelden van
partijvoorzitters in hawaïhemd,
vanmorgen werden die beelden
overplakt met de slogan
België is geen eiland – De
wereldproblemen zijn ook
de onze.
vredesnieuws p.9
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Ook 11.11.11 Puurs zet
zijn schouders onder deze
campagne en plaatste een van de
mysterieuze borden in Kerkstraat
en Monnikheide
11.11.11 vraagt uitdrukkelijk
aandacht voor het internationale
beleid, omdat we vrezen dat dit
te weinig aanwezig zal zijn in de
politieke debatten. We zoeken
dappere en vooruitkijkende
politici in alle partijen. Politici
die het volledige verhaal durven
vertellen, durven uitleggen waar
de echte knelpunten zitten.
Debatten over klimaat, migratie,
falende banken en internationale
solidariteit verdienen de volle
politieke aandacht. Niet alleen
omdat ze verschrikkelijke
effecten kunnen hebben in
ontwikkelingslanden (waar wij
actief zijn), maar ook hier.

Zo is de impact van de
klimaatsverandering extra
voelbaar in ontwikkelingslanden,
met jaarlijks 300.000 doden.
Maar ook wij zullen niet gespaard
worden als we niet drastisch
het roer omgooien. Ook
geldstromen stoppen niet aan
de grenzen. Jaarlijks onttrekken
belastingparadijzen tussen 550 en
1.000 miljard dollar aan kapitaal
uit ontwikkelingslanden, die
daardoor 50 miljard dollar aan
belastingen verliezen. Ook ons
kosten zulke constructies geld,
waardoor ook wij inkomsten
missen. Hoe lossen we dat op?
Daar hebben we nationale én

internationale antwoorden voor
nodig.
11.11.11 lanceerde daarom
deze campagne en vroeg lokale
afdelingen er mee de schouders
onder te zetten. Ook 11.11.11
Puurs deed dat met volle
overtuiging. Samen met 11.11.11
roepen we mensen op om via
www.geeneiland.be een virtuele
kaart aan de voorzitters in
hawaïhemd te sturen. “Hoe meer
mensen laten merken dat ook
zij dit debat willen, hoe groter
de kans dat er effectief iets
verandert.”
Meer info www.geeneiland.be

Vredesnieuws

vind je nu ook op facebook
(https://www.facebook.com/
vredesnieuws). Like it en je blijft
op de hoogte van allerhande
initiatieven in Klein-Brabant Willebroek.
De papieren versie van dit
Vredesnieuws
bevat
een
stortings- formulier. 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

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,
transitietgroepen, 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?

27 februari 19.30u
28 februari 19u

CC Ter Dilft Bornem
CC De Kollebloem
Foyer
Romerohuis, Rijweg 110B
Puurs
Romerohuis, Rijweg 110B
Puurs
JOC Wijland Puurs
Brussel
Polyvalente zaal Liezele
Auditorium Ter Dilft
Bornem
Kaaitheater Brussel

Debat “Is er een weg uit de crisis?”
Projectavond Simmerdown met klerenruil

7-9 maart
16 maart
(11.30 - 19u)
28 maart
4 april
13 april
23 april 19.30u
27 april

34e Vasten- en vormingsweekend
Wijd en Zijd Restaurant
SoulShakeDown
Euromanifestatie vakbonden
7e Fairtrade Fietstocht door Klein-Brabant
Debat “Haal de lijn over de brug”
Het Groene Boek #4

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.

