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VREDES
NIEUWS
Trumpisme in België

Trump liet aan de wereld zien dat iemand president
van de VS kan worden ook als hij - of juist omdat hij
- zich niet houdt aan mensenrechten, respect voor
vrouwen, gelijkheid, het internationaal recht, ...
Dat is verleidelijk voor de extreem-rechtse politici
die in Europa aan de deur van de macht staan te
kloppen.Viktor Orban in Hongarije heeft het ook al
voorgedaan. Ook Wilders en Le Pen zetten “onze”
verlichtingsidealen opzij.
Ook in België, en vooral in Vlaanderen kennen we
politici die op hetzelfde patroon volgen en liever de
zwakken nog meer in verdrukking brengen dan een
beleid te voeren dat kan emanciperen.
Van Liesbeth Homans (N-VA) is geweten dat ze
armoede ziet als een gevolg van individueel falen.
Haar beleid als Vlaams minister voor gelijke kansen
kenmerkt zich dan bijvoorbeeld door het (beperkt)
aanbieden van 1 euro-maaltijden. Armoedecijfers
waarmee ze uitpakte, bleken dan te verwijzen naar
een periode waarin ze nog niet in de regering zat.
Theo Francken (N-VA) is staatssecretaris voor
migratie en ook een verwoed twitteraar. Dat
moesten rechters, advocaten, verontruste burgers,
journalisten en middenveldorganisaties al ervaren.
In februari kreeg hij de regeringspartijen achter zich
voor een aanpassing aan het vreemdelingenrecht.

Daarmee wordt het mogelijk dat een persoon,
geboren in België, op basis van vermoedens uit het
land wordt gezet (zie verder in dit Vredesnieuws).
Met het debacle van Siegfried Bracke in Gent
kwam uiteindelijk Zuhal Demir (N-VA) op de post
van federaal staatssecretaris voor Gelijke Kansen
en Armoedebestrijding. Een bekende uitspraak van
haar : “Als werklozen merken dat ze rekeningen
niet kunnen betalen, zullen ze harder hun best
doen”. Ze maakte gebruik van haar aanstelling
om meteen het gelijkekansencentrum UNIA aan
te vallen. Ook hier doen feiten er niet toe. Een
instelling die erover moet waken dat in België
geen plaats is voor racisme en discriminatie vormt
blijkbaar een gevaar voor haar beleid.
Hart Boven Hard vat het mooi samen: “De
cirkel is rond: eerst creërt men wetten die enkel
nieuwkomers viseren en sanctioneert men
advokaten die hen verdedigen.Vervolgens zet
men de aanval in op instanties die waken over de
rechten van wie kwetsbaar staat. Gelijke kansen en
rechten zijn niet langer een streefdoel.”
Verzet wordt meer en meer een morele
verplichting.
					Ludo

Iedereen mee aan tafel
Hoeveel verder moet het scheef
gaan? We roepen een halt toe
aan de sociale, ecologische,
democratische en culturele
afbraak. Wij zijn voor een radicale
switch naar een menselijke
samenleving voor morgen!
We bezetten de hoofdstad
met de langste tafel ter wereld.
We zetten onszelf als burgers
en organisaties weer aan de
onderhandelingstafel van de
democratie. Samen schuiven we
aan als één groot beeld rond de
kracht van delen. Als collectief
statement voor de herverdeling
van geld, werk, tijd, basisrechten,
commons.
Stop met de poten van onder
onze samenleving te zagen.
Aanvallen op de rechtstaat,
besparingen in de zorg
en de sociale zekerheid,
flexibilisering van de arbeid,
grote vermogens die zomaar
wegvloeien, vermarkting van
basisvoorzieningen, een beleid dat
veel te weinig onderneemt tegen
racisme of de opwarming van de
aarde: gaan we daarmee echt de
toekomst maken?
Hart boven Hard en Tout
Autre Chose verenigen al drie
jaar honderden verenigingen
en tienduizenden burgers met
gezamenlijke acties en voorstellen.

De crisis werd aangegrepen om
de ongelijkheid te vergroten. In één
van de rijkste landen ter wereld
stijgt zowel het aantal armen
als het aantal euromiljonairs.
Belastingverhogingen, privatisering
en uitsluiting veroorzaken
energiearmoede, woonarmoede,
waterarmoede, kinderarmoede,
zorgarmoede... Gewone mensen
betalen zich blauw aan besparingen,
terwijl multinationals en miljonairs
de dans ontspringen. De oplossingen
liggen op tafel, zoals een belasting
op de grootste vermogens.
De digitalisering, robotisering en de
besparingen werden aangegrepen
om veel arbeid nog meer te
ontmenselijken. Stress en burn-outs
zijn de ziekte van deze tijd, terwijl
voor velen werkbaar en zinvol werk
onbereikbaar is. Nochtans is het
door zijn of haar arbeid dat elke
burger bijdraagt aan de welvaart
van een samenleving van allen.
De noodzakelijke arbeid in de
samenleving kan en moet eerlijker
en duurzamer verdeeld en beloond
worden. De oplossingen liggen op
tafel, zoals arbeidsduurverkorting.
De oorlog en de terreur werden
aangegrepen om racisme en
uitsluiting te versterken. Negen
miljard extra oorlogstuig zal de
oorlogen en de vluchtelingenstromen
enkel versterken, de armoede

vergroten.Terwijl ongelijke
mensenrechten nog versterkt
worden, drijven politici met flagrante
uitspraken en desinformatie een
wig door de samenleving. In zo’n
gepolariseerd klimaat wil niemand
zijn kinderen zien opgroeien.Vele
oplossingen tegen racisme en
uitsluiting liggen op tafel, waaronder
praktijktesten.
De financiële crashes van een
ontsporend beursdenken werden
aangegrepen om onze cultuur van
vrij denken en doen in te perken.
Cultuur, onderwijs, onderzoek,
sport, verenigingsleven, media: al
die vrijplaatsen voor de verrijking
van ons diepste menszijn, worden
ingesnoerd door een eenheidsdenken
van besparingen, financiële
meetkunde, commercialisering
en andere neoliberale principes.
Verbeelding, kennisontwikkeling en
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kritisch denken zijn nochtans de
sleutel tot een bloeiende cultuur.Vele
nieuwe stimulansen liggen op tafel.
Kom op 7 mei naar Brussel. We
kloppen samen op tafel! We
verwelkomen elk voorstel om van
achteruit over te schakelen naar
vooruit. Elke beweging heeft zijn
plek aan onze solidaire tafel. Elke
creativiteit kan onze carnavaleske
catwalk mee dekken. Tegen de
versplintering is verbinding en
herverdeling ons basisrecept.

Wij gaan ervoor. We
zijn al bezig.
Het hart van de
samenleving, wij doen
het samen kloppen!
Op 7 mei 2017 is het tijd voor
de volgende Grote Parade, maar
dit keer in een nieuw jasje: we
bouwen een super lange tafel! (in
Brussel, exacte locatie nog niet
bekend)
Met dit concept maken we een
beeld dat verbonden is aan de
inhoud: een lange tafel waar voor
iedereen plaats is, een symbool
voor inclusiviteit, verbondenheid,
herverdeling en samenwerking.
De metaforen bieden zichzelf aan:
we kloppen op tafel, stop met
de poten van onder onze tafel
te zagen, we zetten ons aan de
onderhendelingstafel, en ga zo
maar door.
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VREDESNIEUWS
NOG ENKEL
DIGITAAL
Deze 36e jaargang blijft
Vredesnieuws nog zowel via de
postbode als via email toekomen
bij haar abonnees. Het eerste
nummer van 2018 zal echter
enkel nog in digitale vorm
verschijnen.
Op dit moment zijn er van de
800 abonnees nog 380 die een
papieren versie toegestuurd
krijgen. We zien echter onze
inkomsten drastisch dalen. Dit
heeft onder andere te maken
met het gewijzigde concept van
de jaarlijkse Barbecue die al 35
jaar plaatsvindt op de laatste
zaterdag van de zomervakantie.
Sinds enkele jaren genieten
we daar van een heerlijke
maaltijd klaargemaakt door een
professioneel team dat ervoor
betaald wordt. We hielden de
deelnameprijs echter laag zodat
de inkomsten van de Barbecue
verwaarloosbaar werden.
Daarnaast daalt ook het
aantal abonnees dat jaarlijks 4

euro of meer betaald voor dit
kwartaaltijdschrift.
Daarmee zien we onze financiële
reserves jaar na jaar dalen. Het
einde komt in zicht en we zijn dus
genoodzaakt ons bedrijfsmodel te
herzien.
Maar wees gerust. We denken dat
de nood aan een nieuwsplatform
voor de progressieve burgers
en organisaties in KleinBrabant-Willebroek hoog blijft.
Vredesnieuws gaat verder maar
wel nog enkel digitaal.
Daarom ook een oproep: als je
dit Vredesnieuws nog op papier
krijgt, stuur je mailadres naar
vredesnieuws@pandora.be
met vermelding “vredesnieuws”
en je bent verzekerd van een
driemaandelijkse digitale editie in
je mailbox.
Zie al eens op http://www.
vredesnieuws.be/sites/default/
files/vn_mrt17.pdf

Oxfam Wereldwinkel Boom
Verkoop van producten van
eerlijke handel waarbij de
vrijwilligers het onrecht in de
huidige handelsrelaties bekend
maken bij het brede publiek.
Blauwstraat 45, 2850 Boom
do 9u – 13u,
vrij 15:30u – 18u,
zat 10u – 12:30u en 13:30u – 16u.

Tweederangsburgers in de rechtsstaat
In een open brief op initiatief
van de advocaten van Progress
Laweyers Network, ondertekend
door organisaties en mensen
uit het middenveld en de
cultuurwereld, uiten ze hun kritiek
op de nieuwe vreemdelingenwet.
Die maakt het mogelijk om legaal
verblijvende burgers van andere
origine een bevel te geven om het
grondgebied te verlaten, zelfs als
ze in België geboren zijn. De Dienst
Vreemdelingenzaken kan dat
beslissen op basis van vage redenen
van verstoring openbare orde of
nationale veiligheid.
(Mieke Van Laer, Progress Lawyers
Network)
Op 9 februari werd de
Vreemdelingenwet onder enig
ophef gewijzigd. De aanpassing
maakt het mogelijk om legaal
verblijvende vreemdelingen
een bevel te geven om het
grondgebied te verlaten, zelfs als
ze in België geboren zijn of hier
al heel lang wonen. Het enige wat
de Dienst Vreemdelingenzaken
hiervoor moet doen is ernstige
redenen van openbare orde of
nationale veiligheid inroepen.
Wanneer er wordt overwogen
iemands verblijf te beëindigen
mag die persoon binnen de
vijftien dagen schriftelijk zijn
opmerkingen te kennen geven,
waarna er al dan niet rekening
mee wordt gehouden. Eens
de beslissing van de Dienst
Vreemdelingenzaken genomen is,
kan ze vaak ook meteen worden
uitgevoerd want het automatisch
schorsende effect van een beroep
werd diezelfde dag van tafel
geveegd.
De wet was vroeger veel
genuanceerder: hoe ernstiger

de misdrijven, hoe gemakkelijker
het werd de betrokkene uit
te wijzen, en met een betere
bescherming naargelang men
langer in België verbleef en hier
sterkere banden had. Nu mag
de Commissie van Advies voor
Vreemdelingen (bestaande uit
een rechter, een advocaat en
een vertegenwoordiger van een
middenveldorganisatie) zelfs geen
advies meer geven.

Efficiëntie?
De nieuwe wet zou volgens de
titel tot doel hebben de openbare
orde te beschermen en de
nationale veiligheid te versterken.
Er rijst meteen een heel aantal
vragen. Is het ten eerste niet
aan het ministerie van Justitie of
Binnenlandse zaken om die taak
te vervullen? Zet een ruim en
vaag begrip als openbare orde niet
de poort open voor misbruik?
Volgens rechtspraak verstoort
bijvoorbeeld de zwartwerkende
poetsvrouw reeds de openbare
orde, en ook mensen die beticht
worden van een schijnhuwelijk
komen in het vizier van deze
disproportioneel zware maatregel.
Met wat nattevingerwerk zijn
we ver verwijderd van de zware
criminaliteit en het terrorisme
waartegen de wet stelt bedoeld
te zijn …

Verder is het al meer dan eens
gebleken dat grenzen voor échte
terroristen geen bezwaar zijn:
aanslagen kunnen perfect vanuit
het buitenland gepland worden.
Het kan bovendien toch niet de
bedoeling zijn dat we, in plaats
van gevaarlijke individuen te
berechten en op te sluiten, andere
landen met hen opzadelen? Of
de wet het beweerde doel zal
kunnen treffen, is dus hoogst
twijfelachtig.

De rechtsstaat
onderuit
Wat we bij verdere lezing
vaststellen is dat enkele pijlers
van de rechtsstaat onderuit
gehaald worden, o.m. het
gelijkheidsbeginsel, de scheiding
der machten, het vermoeden van
onschuld en het recht op toegang
tot de rechter en een eerlijk
proces.
Tot nu was het zo dat iemand die
verdacht werd van een misdrijf
(terroristisch of niet), vermoed
werd onschuldig te zijn tot het
tegendeel was bewezen. Indien
bewijzen werden gevonden,
volgde een veroordeling; zo niet,
werd men vrijgesproken. Deze
beslissing werd genomen door
een rechter, en er was hoger
beroep mogelijk.
Door de wetswijziging kan de
Dienst Vreemdelingenzaken, als
onderdeel van de uitvoerende
macht, beslissen om iemand het
land uit te zetten, zonder dat er
sprake is van een veroordeling, en
als het moet (volgens de Dienst
Vreemdelingenzaken dan) ook
heel erg snel. En aangezien het
beroep bij de
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Vreemdelingenbetwistingen in het
geval van zogenaamde dwingende
redenen van nationale veiligheid
geen schorsende werking meer
kent, zal de betrokkene zich
achteraf vanuit het buitenland
moeten proberen te verdedigen.
De Dienst Vreemdelingenzaken
laat zich bovendien weinig gelegen
aan terechtwijzingen door die
Raad, en ziet er geen graten in
om na een nietigverklaring van
een beslissing telkens dezelfde
standaardmotiveringen te
gebruiken. De controle is dan ook
minimaal.

Tweederangsburgers
Naast deze juridische bezwaren
zijn er uiteraard ook nog de puur
menselijke en maatschappelijke
kanttekeningen. Deze
wetswijziging maakt immers
des te meer duidelijk dat de
huidige beleidsvoerders onze
niet-Belgische medemensen zien
als tweederangsburgers: zelfs als
“zij” hier geboren en getogen zijn
zullen “wij” hen nooit helemaal
aanzien als gelijken. Wanneer ze
een fout begaan kunnen ze niet
alleen strafrechtelijk vervolgd
worden, maar ook verbannen, en
zo een dubbele straf krijgen. De
grondrechten gelden voor hen
minder dan voor ons.
Met deze wetswijziging, waarbij
mensen van een andere origine
op één hoop worden gegooid
met terroristen, wordt weer een
stap verder gezet in het creëren
van een angstklimaat waarin de
democratische rechten op de
helling komen te staan. De goede
verstaander ziet in dat dit systeem
in de toekomst opgerekt kan
worden naar vakbondsmilitanten,
betogers en andere ongewenste
“lawaaimakers”.
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De willekeur wordt hiermee
geïnstitutionaliseerd en dat
is onaanvaardbaar in onze
rechtsstaat.
Meer dan 170 ondertekenaars o.a.
Marc Leemans, voorzitter ACV;
Caroline Copers,Vlaams ABVV;
LBC-NVK; Federatie Marokkaanse
Verenigingen; Beweging.net; Liga
Voor Mensenrechten; 11.11.11;
Minderhedenforum; Hart
Boven Hard;Vluchtelingenwerk
Vlaanderen; Bond Zonder Naam;
Samenlevingsopbouw; KifKif; Pax
Christi Vlaanderen, Hand in Hand
tegen racisme vzw; Netwerk
tegen Armoede

Vrede
De website van Vrede vzw
brengt overzichtelijk nieuws en
interessante opinies.
Het laatste nummer van het
tijdschrift begint met een edito
“Banken in België investeren
massaal in kernwapens”
Het dossier handelt dit keer over
de Amerikaanse veiligheidsstaat.
Ook het Midden-Oosten is
aanwezig met artikelen over Syrië,
Jordanië en Palestina. Vrede laat
ook Bruno Tersago aan het woord
over Griekenland en hoe het daar
van kwaad naar erger gaat.
Ijsland is een ander uiterste in
Europa waar de crisis op een
andere manier werd aangepakt.
Oorspronkelijk met succes maar
een nieuw evenwicht is er nog niet.
Zie meer op: http://www.vrede.be
Je kan ook abonneren op het
tijdschrift via http://www.vrede.be/
abonnement

“MO*”,

mondiaal magazine
MO* is een uniek mondiaal
magazine dat 4x per jaar, op het
ritme van de seizoenen, uitpakt met
interessante achtergrondartikels,
essays, interviews en beeldverhalen.
Een must voor wie even de tijd
wil nemen om stil te staan bij de
fundamentele vragen in onze snel
veranderende wereld.
Een jaarabonnement kost slechts
€ 28. Abonneer je vandaag nog
en ontvang ons laatst verschenen
nummer helemaal gratis!
Met in het laatst verschenen
nummer:
Dossier ‘De strijd om het
vrouwenlichaam’
Hoe ga je te werk? Stuur je naam
en adres naar jan.buelinckx@
mo.be en vermeld in je onderwerp
‘abonnement MO*’. Je krijgt
dan ons lentenummer gratis
toegestuurd en begin juni start
dan jouw jaarabonnement en krijg
je een overschrijvingsformulier

Cyriel Verschaevestraat in Breendonk (2)
(Uit het artikel van Jan Hertogen,
socioloog en uitgever van www.
npdata.be )
In 1933, het jaar waarin de
nationaalsocialisten het in
Duitsland overnamen, werd de
straatnaam “Cyriel Verschaeve”
in Breendonk, nu deelgemeente
Puurs, boven de doopvont
gehouden. Later, tussen 1942 en
1944 werden 3.589 weerstanders
opgesloten in het Fort van
Breendonk. De helft overleefde
hun gevangenschap en deportatie
naar de kampen in Duitsland niet.
40 Puursenaars, 1 van Liezele, 6
van Ruisbroek en 33 van Puurs
(niemand van Breendonk) werden
als lid van Zwarte Hand naar
Duitsland gedeporteerd, 23
overleefden hun gevangenschap
niet. 8 werden geëxecuteerd
in Lingen na een doodsvonnis
in het kader van de Keiteldecreten.Voor een lijst van deze
Puursenaren die lid waren van de
Zwarte Hand en hun lot, zie 40
gedeporteerde Puursenaars (*).
18 van deze 40 waren gevangene
in Breendonk, de anderen in
Mechelen en Antwerpen voor
ze naar Duitsland werden
gedeporteerd.
Op 6 februari 2017 besliste
de meerderheid in de Puurse
gemeenteraad om een enquête te
houden bij de inwoners, zonder
dat duidelijk was of er een
toelichting in het gemeentelijke
blaadje zou verschijnen.
Om die reden oordeelde
herinneringmemoire.be om
zelf een toelichting te bussen
in de 23 huizen van de Cyriel
Verschaevestraat en deze ook in
de café ‘s van Breendonk-dorp ter
beschikking te leggen.

Brief aan de bewoners
Geachte Inwoners van de Cyriel
Verschaevestraat,
Louis Van Beneden is inwoner
van Puurs wiens twee broers
de deportatie niet overleefden.
Hij woont nog altijd in het huis
van waaruit hij als elfjarige
z’n broers Frans en Hendrik
heeft zien meenemen door
de Gestapo en Vlaamse SSers. Herinneringmemoire.be is
een website om de herinnering
aan alle slachtoffers van het
nationaalsocialisme te herdenken en
onderneemt hiertoe actie op vraag
en voorstel van slachtoffers.
In samenspraak met Louis Van
Beneden heeft herinneringmemoire.
be op 30/10/2016 in Breendonk,
op de Herdenking van de
gevangenneming van 111 Zwarte
Handstrijders in de regio Puurs,
Niel en Ruisbroek nu 75 jaar
geleden, opgeroepen een petitie te
ondertekenen : “Weg met de Cyriel
Verschaevestraat in Breendonk”. 44
handtekeningen werden verzameld
op deze herdenking. Met deze
petitie werden voor de zoveelste
maal het gemeentebestuur van
Puurs, de politieke verantwoordelijken
en de partijvoorzitters aangezocht
om de afschaffing van de Cyriel
Verschaevestraat te agenderen op de
eerstkomende gemeenteraad.
Welke burgemeester, welke partijen,
welke bevolking kan aanvaarden
dat voor deze man langs een
straatnaam de eer bewezen wordt.
Dat zo laten is een steek in het
hart van zovele weerstanders die
in Breendonk gevangen zaten en
een schandvlek voor de Herinnering
en het Gedenken aan al degene
die slachtoffer waren van het
nationaalsocialisme en wie er mee
samenwerkte, Cyriel Verschaeve op
de voorste rij.

Op de gemeenteraad van 21
november werd afgesproken dat het
college een voorstel zou uitwerken.
Wij vernemen nu dat het college
“aan de bewoners van de Cyriel
Verschaevestraat zou voorleggen om
de naam van hun straat te wijzigen
in Breendonkdorp. Er zal per adres
een enquêteformulier worden
bezorgd. Indien de meerderheid
van de ingezonden ingevulde
enquêteformulieren kiest voor de
voorgestelde wijziging, wordt de
straatnaam gewijzigd. In de andere
hypothese niet.”
Zowel Louis van Beneden als
herinneringmemoire.be roepen
op om resoluut en duidelijk te
kiezen voor de naamsverandering
van de Cyriel Verschaevestraat in
Breendonkdorp.
In een telefonisch contact van jullie
burgemeester Koen van den Heuvel
met herinneringmemoire.be werd
formeel gesteld dat er voor jullie
geen kosten zullen verbonden aan
deze naamsverandering.
De enige reden om voor het behoud
van de Cyriel Verschaevestraat te
kiezen is dan een keuze voor het
gedachtengoed van Cyriel Verschaeve
dat hem tot een verregaande
collaboratie heeft gebracht. Het is
een keuze tegen de democratie, en
tegen al diegenen van Puurs en in
de wereld die in verzet gegaan zijn
tegen het nazisme. Het is kiezen
voor de verkeerde kant van de
geschiedenis. Herinneringmemoire.
be zal niet nalaten jullie daar,
namens alle slachtoffers en zeker
deze die in Puurs gevallen zijn,
aan te herinneren zolang deze
naam nog op straatborden in
Breendonk zal te lezen zijn. Ook
de gemeenteraadsleden zullen er
blijvend aan herinnerd worden.Vraag
is hierbij ook of de gemeente zelf
niet autonoom
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kan/moet beslissing tot deze
naamsverandering.
Hieronder (zie de link) de
namen van de 40 gedeporteerde
Puursenaars, met aanduiding van
wie zijn deportatie niet overleefde,
en waar ze gestorven zijn. Misschien
kunnen jullie en zeker de gemeente,
tijd en energie besteden aan de
gedachtenis, het herinneren en
herdenken van deze slachtoffers,
niet alleen in Puurs zelf maar ook
in Lingen (Emsland) – heeft de
gemeente Puurs daar bv al eens
een bezoek met kransneerlegging
georganiseerd - en in alle plaatsen
waar Puursenaars in Duitse kampen
de dood vonden.Wij staan ter
beschikking om jullie hierover verder

te informeren en verder na te
denken en voorstellen te doen.
liahermans@telenet.be en info@
herinneringmemoire.be
(*)
http://herinneringmemoire.be/
Berichten/Bericht-09/Zwarte-HandPuurs-d-lijst-b.htm

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 wo 14-17
za 10-12 14-17

Schrijven voor
Amnesty International.
schrijfkern Boom
Amnesty International is een onpartijdige
organisatie
die
ijvert voor vrijlating van
gewetensgevangenen, eerlijke
processen bepleit voor politiek
gevangenen en actie voert
tegen marteling, doodstraf,
buitengerechtelijke executies en
“verdwijningen”.
Elke 2de maandag van de maand
18u - 20u.
Plaats: Booms Welkom vzw
Blauwstraat 43/0.1 , 2850 Boom

DEKOLONISEER DE (LOKALE) SAMENLEVING
Een nieuwe ampagne van Hand in
Hand tegen racisme vzw
Regionale Kick-off te Mechelen
op zaterdagvoormiddag 25 maart
in jeugdhuis Rojm

aan racisme en de discriminatie
van mensen met een migratieachtergrond in deze samenleving?
Dan is deze Regionale Kick-Off in
Mechelen een must.

Met gastspreker Mathieu Charles
(Belgian Renaissance)
Vorige eeuw werden door de
dekolonisatie de ex-kolonies
zelfstandige en onafhankelijke
staten met volle rechten op het
internationale forum.
Vandaag moeten we ervoor
zorgen dat iedereen als
volwaardige burger erkend wordt.
Met ieder zijn/haar inbreng, van
welke afkomst dan ook.

Mathieu Charles, medeoprichter
Belgian Renaissance (collectief
ter verbetering van de positie
van de Afrikaanse/zwarte
diaspora), geeft een inleiding
over het thema “dekolonisatie”.
Na een korte toelichting bij de
campagne, bekijken we samen
wat we concreet kunnen doen
in Mechelen en omstreken op
de actieterreinen bibliotheken,
scholen, tradities en publieke
ruimte.

Je leert er waarom campagne
voeren hierover belangrijk is
en hoe je hieraan als vrijwilliger
kan meewerken. Voorkennis is
absoluut niet vereist. Alleen een
dosis empathie en actiebereidheid.
Inschrijven via dekoloniseer.be

Voel je je hierdoor aangesproken?
Wil je ten gronde iets doen

DIVERSITEIT IN ONZE BIBLIOTHEKEN

500 jaar westerse hegemonie
over de wereld met slavernij,
kolonisatie, dwangarbeid,
massamoorden, werden
verantwoord door een ideologie
die de niet-westerse mensen als
minderwaardig beschouwden.
Deze rassenideologie werd zelfs
‘wetenschappelijk’ onderbouwd.
Nog in 1958 werd in Brussel
met de wereldtentoonstelling
een zoo-humain, een menselijke
dierentuin, opgericht om ons
“beschavingswerk” duidelijk te
maken aan de witte toeschouwers.
Deze ideologie dient vandaag
nog altijd om mensen te kunnen
discrimineren want wij zijn
superieur.
Hand in Hand tegen racisme vzw
startte dan ook een campagne
om deze fundamenten van het
hedendaags racisme aan te
pakken. Op 4 lokale terreinen
wil deze campagne een reële

verandering verkrijgen. Groepen
en burgers worden opgeroepen
om de lokale praktijk in onze
bibliotheken, scholen, tradities
en stedelijk beleid aan te passen
aan de diversiteit van onze
samenleving.
Met betrekking tot onze
bibliotheken vroegen we
aan activisten, academici,
opinieleiders, ... een
“dekolonisatie canon” samen te
stellen. Iedereen heeft natuurlijk
begrepen dat “canon” hier
ironisch bedoeld wordt. Het is
namelijk juist de bedoeling om
de onbewust bestaande witte
canon in onze biblitotheken
te doorbreken. Meer dan 50
deelnemers zorgden voor een
imposante lijst van meer dan 300
titels. Je kan deze terugvinden op
www.dekoloniseer.be
De reacties steunen ons in de
overtuiging dat dit een relevante

oefening is. Prof Jef Verschueren:
“Goed initiatief”, Prof Berber
Bevernage: “Bedankt voor
het initiatief”, schrijver Lucas
Catherine: “Een zeer goed
initiatief waar ik ten zeerste achter
sta”, Prof Dr Inge Brinkman: “Een
zeer goed initiatief.”
We vragen aan de bibliotheken
om op basis van deze lijst hun
aanbod te diversifiëren. Lokale
burgers en groepen worden
uitgenodigd bij hun bib langs te
gaan met andere suggesties om
de bib een plaats te maken waar
de vele wereldperspectieven
aanwezig zijn. De bib vragen we
om haar inspanningen kenbaar te
maken aan haar bezoekers door
middel van een plakkaat “Wij
dekoloniseren onze bib” en dit
ook aan Hand in Hand te laten
weten zodat dit wordt opgenomen
op www.dekoloniseer.be .

BASISTijd voor een nieuwe Stroom
MOBILITEIT
Consultatie van alle burgers,
doelgroepen, vervoerders,
instellingen & verenigingen rond
het concept ‘BASISMOBILITEIT’
Woensdag 8 maart ’17 – 19.30u
Zaal Paepenheide,
Beenhouwerstraat 3, 2870
Breendonk (Puurs)
Het openbaar vervoer zal binnenkort een drastische verandering
ondergaan. Er werd een nieuw
concept voorbereid door Vlaams
minister Ben Weyts.
In Klein-Brabant / Vaartland
wordt daarover binnenkort
proef gedraaid. Burger- en
Verkeersplatform ProMobiel KBV
wil nu van al onze verenigingen en
burgers weten, wat noodzakelijk
is voor een verantwoord en goed
openbaar vervoer.
Alvast enkele vragen die aan de
orde zijn:
Blijft iedereen bereikbaar?
Wordt de Belbus afgeschaft?
Blijven het sociale tarieven om
noodzakelijke verplaatsingen
te doen? Zijn de aansluitingen
vanuit de deelgemeenten een
opportuniteit? Krijgen we goede
aansluitingen / knooppunten?
Wat betekent het ‘vervoer
op vraag’? Wat vragen wij als
steun in dit verhaal aan de
gemeentebesturen? Komen alle
doelgroepen aan bod?
Wat met het woon-werkverkeer
& woon-schoolverkeer?
IEDEREEN van harte welkom.
ProMobiel Klein-Brabant /
Vaartland P/A Roddam, 100, 2880
Bornem http://promobielkbv.
webnode.be
vredesnieuws p.9
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Wij eisen:
1. 100 % hernieuwbare en
betaalbare energie
2. Sluiting van de kernreactoren in
Doel
3. Een sociaal rechtvaardige
transitie: waardig werk voor alle
65.000 tewerkgestelden in het
havengebied
Kom naar de optocht op 11
maart in antwerpen
Ga mee voor een nieuwe
stroom, met energie voor de
toekomst! Want nucleaire
energie past niet in een mix met
100% hernieuwbare energie, is

onveilig en veroorzaakt miljoenen
jaren radioactief afval. Neem
je vrienden, een witte overall,
spandoeken, vlaggen en ander
materiaal mee!
zaterdag 11 maart 2017 om 14u
L. de waelplaats, antwerpen
Organisatie:
11maartbeweging, Greenpeace,
Climaxi, Ecokot, Climate Express,
Masereelfonds,Vrede, Groen,
WISE, LAKA, Nucléaire Stop
Kernenergie, Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie,
Initiative Drei Rosen, PVDA

vredesnieuws
inhoudstafel
Trumpisme in België		

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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Wat en wie?

11/3/2017

Antwerpen

Tijd voor een nieuwe stroom

12/3/2017

Romerohuis

Solidariteitsrestaurant Wijd & Zijd

Rijweg 110B, Puurs
13/3/2017

Kaaitheater Brussel

Welvaart Zonder Groei 2.0 | Tim Jackson

14/3/2017

De Roma Antwerpen

Zuidcafé ISRAËL - PALESTINA

17-19/3/2017

Romerohuis

Vastenweekend CBB

25/3/2017

Jeugdhuis Rojm

Kick-off campagne “dekoloniseer de

Mechelen

lokale samenleving” Hand in Hand

23/4/2017

Vrededaal, Kalfort

10e Fairtrade Fietstocht

7/5/2017

Brussel

Grote Parade Hart Boven Hard

27/5/2017

Ruisbroek

Duvelblues

Kaardijkstraat
Bericht aan de abonnees: Vanaf 2018 enkel nog een digitaal Vredesnieuws. Stuur een berichtje naar
vredesnieuws@pandora.be met vermelding: vredesnieuws.pdf graag.

