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Sinds juli dit jaar is het ook officieel: Tony Blair
Februari 2003. Tienduizenden manifestanten trekken
loog om oorlog in Irak te kunnen ontketenen met
door Brussel tegen de komende oorlog in Irak.
Bush. Een Brits officieel rapport (Chilcot-rapport)
Wereldwijd worden tussen januari en april 2003
stelt duidelijk dat “niet alle vredevolle opties om
meer dan 30 miljoen betogers geteld. Een record
Irak te laten ontwapenen waren uitgeput”. Ook de
volgens het Guinness Book of Records. In zowat
veronderstelde massavernietigingswapens waren
alle landen van de wereld is er een overweldigende
een fabeltje.
meerderheid van de bevolking tegen de plannen van
Het rapport zegt wel niets over de rol van de
president Bush en de Engelse premier Blair.
Het heeft niet mogen baten. Op 20 maart valt
(Britse) media die de publieke opinie gunstig wou
stemmen voor de oorlog. De mainstream media
de coalitie onder leiding van de VS Irak binnen
in de VS en Groot-Brittannie besloten de bewijzen
zonder mandaat van de VN.Vandaag kennen we
van de vredesbeweging naast zich neer te leggen en
de voorlopige balans. Minstens 1,3 miljoen doden
uitsluitend verder te gaan met de verklaringen van
in Irak, Afghanistan en Pakistan. En een gedestaregeringsleiders.
biliseerde regio die IS alle kansen gaf zich te ontwikVandaag lijkt het alsof onze regeringen niets
kelen. Met ook uitlopers naar Syrië en miljoenen
vluchtelingen. De belastingbetaler in de VS moest
geleerd hebben, wel integendeel. Zowel Frankrijk
als België deden in 2003 niet mee met de Engelsdaarvoor al twee duizend miljard dollar ophoesten.
Amerikaanse coalitie. Na de recente terroristische
Jeremy Corbyn (toen pas verkozen
aanslagen zijn de kreten over “we zijn in oorlog”
volksvertegenwoordiger, nu leider van de Britse
niet van de lucht. Ook vandaag waarschuwt
Labour partij) vertolkte op de massameeting
de vredesbeweging dat luchtbombardementen
in Londen op 15/2/2003 de mening van de
waaraan België meerwerkt, de spiraal van geweld
vredesbeweging: deze oorlog zal een spiraal van
geweld, terrorisme, conflict, haat, miserie en
aanwakkeren.
					Ludo
wanhoop teweegbrengen.
Vlug inschrijven voor de barbecue van het Vredesnieuws (zie p6)

Let op je woorden Jan Blommaert
Als je krantenkoppen leest zoals
“vakbonden houden alweer
politieke staking tegen regering”
of “vakbonden blijven in verzet
tegen maatregelen van regering”
dan weet je als geoefende lezer
dat er artikelen volgen met
tegenstrijdige strekking. Het ene
artikel zal de regering verdedigen
terwijl de tweede eerder de
vakbonden goed genegen is.
Maar dikwijls zijn de titels en
de termen die gebruikt worden
subtieler en is het handig dat je
wat analysemiddelen achter de
hand hebt om de argumenten
te doorgronden. Dat is wat Jan
Blommaert biedt.
Volgens hem is het nu meer dan
ooit daar de tijd voor. Steeds
meer zijn we via sociale media
verwerker van oncontroleerbare
informatie en leveren we ook
ons steentje bij zonder via de
mainstream media te moeten
passeren.
Jan Blommaert heeft iets
over de materie te zeggen.
Hij is hoogleraar taal, cultuur
en globalisering in Tilburg en
deskundige in taalprocessen in
een sociale en culturele context.
Hij vertrekt vanuit de vaststelling
dat woorden in een politieke
context nooit neutraal zijn maar
altijd weergeven waar de spreker/
schrijver zich politiek situeert.
Een hulpmiddel dat hij aanreikt
om deze positie te ontdekken
is de uitspraak proberen te
herformuleren. Bijvoorbeeld: “de
regering doet het niet goed in
de perceptie” dan weten we “de
propaganda van de regering werkt
niet”.

Tussendoor geeft Blommaert
ook nog wat theorie. Over
taalideologie bijvoorbeeld. Of
over “indexicaliteit”: wat is het
verschil tussen “excuseer, mag ik
u iets vragen?” en “hey, gij daar”.
Ook over framing en perceptie.
Een groot deel van het boekje
past de uitgelegde principes toe
op enkele van de hedendaagse
maatschappelijke debatten.
Economie met daarin de
arbeidsrelatie werkgeverwerknemer en ook het
gebruik van termen als groei
en competitiviteit worden
ontrafeld. Ook zijn filering van
arbeid, vakbonden en staking
komen zeker nog van pas bij
het analyseren van het volgend
arbeidsconflict in de media.
Migratie en veiligheid zijn zeker
de volgende jaren nog constanten
in onze berichtgeving. De
beschouwingen van Blommaert
blijven zeker relevant.
Met als voorbeeld de
actiegroepen (Ademloos, StRaten
Generaal en Ringland) toont de
schrijver aan dat het nu meer dan
ooit mogelijk is voor groepen om
een deskundigheid te ontwikkelen
waarmee beleidsvoerders moeten
rekening houden.
Het boekje is opgezet als een
leermiddel. De laatste pagina’s
geven dan ook nog enkele
oefeningen mee die je kunnen
helpen jezelf een plaats te geven
in de maatschappelijke discussies
van vandaag
			Ludo
isbn: 9789462670679 · paperback
(12,5 x 20 cm) - 168p. · prijs: €
17.50

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
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DENKDAG
MIGRATIECOALITIE:
LOKAAL WERKEN
ROND MIGRATIE,
GRONDRECHTEN
EN ONTWIKKELING
De Migratiecoalitie nodigt je uit
op haar volgende denkdag op 22
september 2016.
In april brachten we het rapport
uit over drie mythes in het
migratiedebat (Ontwikkeling
zal migratie stoppen; Grenzen
optrekken is migratie stoppen;
Rechten van migranten inperken
beschermt de samenleving;
Samenvatting rapport). Op de
vorige denkdagen gingen we
dieper in op de inhoud van het
rapport en sprokkelden we
aanbevelingen.
Deze denkdag stellen we
educatief materiaal voor dat we
op basis van het rapport maakten
en onderzoeken we wat je
lokaal kan doen voor een beter
migratie- en ontwikkelingsbeleid
en de realisatie van grondrechten.
We krijgen het voorbeeld
van een vakbondswerking
voor arbeidsmigranten uit
de Dominicaanse Republiek.
Daarnaast bekijken we met
filmmakers hoe we onze
achterban kunnen sensibiliseren
met een documentaire over
migratie en ontwikkeling. Aan
het einde van de dag maken we
ruimte voor de actualiteit, met
korte updates over de nieuwe
wet ‘nieuwkomersverklaring’
en ‘integratieinspanning’*, de
VN-top over migratie van 19
september en de woningnood
voor kwetsbare huurders.
vredesnieuws p.3
3e trimester 2016

MANIFIESTA
2016

Vanaf 13u ontvangen we je met
een broodje, om 17u30 kunnen
we nakaarten op een receptie.
De denkdag gaat door in Brussel,
de plaats is nog te bepalen. We
houden je op de hoogte!

Programma
13u: Broodjes
13u30: Onthaal
13u50 – 16u10: Workshops
•
•
•
•
•

Migratie en ontwikkeling - wat
te doen in je gemeente?
Veilige migratiekanalen
openen vanuit je gemeente
Hoe grondrechten lokaal
garanderen?
Empowerment van
arbeidsmigranten op lokaal
niveau
Uitwisseling over
arbeidsrechten van migranten
in België en het Zuiden (Haïti
en Dominicaanse Republiek)

16u25: Actua: Nieuwkomersverklaring,VN-top, woonnood
17u30: Receptie
inschrijven:
http://www.vluchtelingenwerk.be/
formulier/inschrijving-denkdag-22september-2016

ManiFiesta is het feest van de
Solidariteit in België.Vorig jaar
bracht het 13.000 mensen van
over heel het land samen aan
de Noordzee. De organisatoren
zijn het weekblad Solidair en
Geneeskunde voor het Volk. In
2016 vindt het feest plaats op
zaterdag 17 september zondag 18
september.
Het programma is zowel geschikt
voor jongeren, gezinnen met
kinderen of ouderen: debatten,
gevarieerde concerten, cultuur,
sport, ontmoetingen en ook,
simpelweg, veel gelegenheid om
een hapje te eten of een glaasje
te drinken met vrienden. Heel
veel progressieve organisaties,
waaronder ook vakbonden,
dragen bij tot dit geslaagde feest.
En al dit in de open lucht van
de Noordzee, op een terrein
en in een gebouw dat direct
verbonden is met het strand van
Bredene-Aan-Zee. ManiFiesta, dat
wil zeggen: “feest”. Omdat men
zich moet kunnen ontspannen,
er moet van kunnen profiteren.
Overal in België strijden
duizenden mensen voor meer
rechtvaardigheid, tegen ontslagen
en sluitingen van bedrijven,
voor gratis gezondheidszorg,
voor internationale solidariteit,
tegen het nationalisme, voor de
vrede…
http://manifiesta.be/nl

Le Piège Daech Pierre-Jean Luizard
Dit boekje is geschreven vòòr
de terroristische aanval van eind
2015 in Frankrijk. Toch blijft het
hoogst actueel.
De auteur beschrijft de opgang
van Islamitische Staat (IS of Daech
in het Frans) in het MiddenOosten en meer speciaal in Irak
en Syrië. Daarbij valt het op dat
IS zich niet installeert als een
bezetter in de veroverde gebieden
en vooral steden. Eerder worden
oude lokale machthebbers
opnieuw in hun macht hersteld.
Dit was het geval in Mossoul,
Tikrit, Raqqa en Deir-ez-Zor.
Dit is natuurlijk maar mogelijk
doordat de lokale actoren zich
onderdrukt voelden door de
machthebbers in Bagdad en
Damascus. IS zorgde er ook van
in het begin voor dat de publieke
diensten werden hersteld.
Dit is niet de enige reden voor
het succes van IS. Er is ook de
aanzienlijke militaire uitrusting
dankzij buitgemaakt Amerikaans
materieel. Ook de 313 miljoen
aan goudstaven die bij de inname
van Mossoul in handen viel, is leuk
meegenomen.
Naast andere factoren is een
ander belangrijk element de
onvrede van de arabische
soennieten in de regio. IS verwijst
ook naar de overeenkomst SykesPicot 1916 waarin Frankrijk en
Groot-Brittannië het MiddenOosten verdeelden zonder
rekening te houden met de
lokale bevolking, de aanwezige
volken of gemaakte afspraken.
Het zijn dus niet enkel de huidige
machthebbers maar ook de (ex-)
kolonisatoren die oorzaak zijn van
de onderdrukking van arabische
soennieten.

De auteur beschrijft dan
uitvoerig de geschiedenis van de
totstandkoming van het SykesPikot akkoord tijdens de eerste
wereldoorlog en de gelijktijdige
dood van het Ottomaanse rijk.
Daarna komen de geschiedenissen
en huidige machtsverhoudingen
binnen respectievelijk Irak en
Syrië aan de beurt. Ook de
andere lokale spelers in het
Midden-Oosten zoals Libanon,
Jordanië, Saoudie-Arabië en
Turkije worden geanalyseerd.
Tot slot laat de auteur zijn licht
schijnen op de verhoudingen in
het IS-territorium. In tegenstelling
met Al-Qaïda kan IS uitpakken
met een eigen territorium en één
waarop er voor moslims geen
onderscheid is vanwege herkomst.
Dit wordt in scherp contrast
gesteld met moslims als eeuwige
slachtoffers van westerse machten
en ongelovigen.
Als conclusie stelt de auteur dat
de anti-IS coalitie geen perspectief
biedt aan de soennieten en ook
niet aan de bevolking van Syrië
en Irak. Want een retour naar
staten waar respectievelijk Bachar
al-Assad of een marionet van het
Westen de plak zwaaien is niet
echt wat de bevolking wil.
Wil het Westen dus echt een
oplossing voor de opgang
van IS, dan moet het alvast
zeker afstappen van zijn
“beschavingsmissie” die in de
regio gediend heeft om de
koloniale appetijt te bedekken.
			Ludo
Pierre-Jean Luizard, Le piège
Daech. L’État islamique ou le
retour de l’Histoire, Paris, La
Découverte, 180 p., ISBN :
9782707185976.

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
BE16 4012-0162-0174
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

Mobiliteitsavond
in Willebroek
Puurs – Dendermonde – Aalst
komt eveneens aan de orde.
woensdag 5 oktober 2016 19.30 u
gemeentelijke feestzaal
(A.Van Landeghemstraat 99)
(gratis toegang)

Zet Klein-Brabant /
Vaartland op het juiste
spoor
De verstedelijkte driehoek
Antwerpen – Mechelen – SintNiklaas kreunt dagelijkse onder
de files. De inwoners, economie
en het milieu zijn de dupe. In
Klein-Brabant / Vaartland zou de
trein voor automobilisten een
alternatief moeten/kunnen zijn.
Aanbod én comfort moeten dan
wel véél beter. Op 5 oktober
reiken experts en politici in
Willebroek oplossingen aan voor
de mobiliteitsproblemen in de
brede regio.
Daarom deze avond:
Spoorwegjournalist Herman
Welter analyseert de huidige
situatie op spoorweggebied,
belicht na te volgen buitenlandse
voorbeelden en kijkt naar
de toekomst. De gewenste
reactivering van de spoorlijn
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Fred Van Remoortel,
stedenbouwkundige, ruimtelijk
planner en spoorwegexpert,
belicht de potentie van de
spoorlijn Mechelen – Sint-Niklaas,
lijn 54 in het jargon.
Chris Van Dijck, deskundige
ProMobiel neemt het wegverkeer,
onder meer de filegevoelige N16,
onder de loep.

“MO*”,

Daarna krijgen de
mobiliteitsspecialisten van de
politieke partijen het woord. Inez
De Coninck (N-VA), Jef Van den
Bergh (CD&V), David Geerts
(sp.a), Sabien Lahaye (Open VLD)
en Stefaan Van Hecke (Groen)
hebben toegezegd dat ze naar
Willebroek zullen sporen om hun
visie te geven.

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
september verwacht. Kijk er maar
naar uit.
MO* doet beroep op een aantal
knappe columnisten. Een greep uit
het aanbod: Warda El-Kaddouri
(Waarom zijn we zo bang voor
terrorisme, maar niet voor de
klimaatverandering?),
Catherine
Vuylsteke (Van de boom en de
vertrappelde blaren - over Chinese
advokaten),
Tobias
Leenaert
(Dingen waarnaar ik niet wil
verlangen - over het begrijpen van
mensen), Bie Vancraeynest (De
zomer van de zotte mensen- over
psychologische zorgnoden)...
En zoveel meer artikels.
Op de hoogte blijven via een
gratis nieuwsbrief kan: http://www.
mo.be/nieuwsbrief

BARBECUE
27 AUGUSTUS
KRINKELZAAL (ex-parochiezaal)
RUISBROEK-DORP

Als je medewerker, lid of sympathisant bent van bijvoorbeeld
Amnesty International, AZG, Hand in Hand, Wereldwinkels,
11.11.11-comite’s, Christelijke Basisbeweging,
Broederlijk Delen, Argos, vakbonden,
Vierde Wereld organisaties, Wrak, Wereldsolidariteit,
De Schakel, Natuurpunt, transitie-beweging,
Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
Vredeseilanden, Lets, Hart Boven Hard ...
dan ben je meer dan welkom
op deze editie van de barbecue.

A LITTLE
BRA BAND
Vanaf 18.00u. Als je wil eten: inschrijven verplicht
(vòòr 23/8) aan 15€/pers (6€/-12j)
storten op rek.nr BE16 4012 0162 0174 + vermelding
aantal en eventueel aantal v(egetarisch)

www.

vredesnieuws
.be

vu Ludo Segers, Donkstraat 90, 2870 Puurs, vrij van zegel art198

21u:

Sely Martini (Indonesië)
Joseph Cherubin (Dominicaanse
Republiek)
Bogdan Vanden Berghe en Jos
Geysels ( resp. Directeur en
Voorzitter van 11.11.11)
Presentatie Friedl’ Lesage
17u30 - Food, fun, info
18u00 - Het Zuiden aan het
woord
11.11.11 bestaat 50 jaar. 50
jaar vechten tegen onrecht.
Dat vieren we op zaterdag 24
september 2016 in De Hallen van
Schaarbeek te Brussel. Op het
programma: inspiratie, muziek en
fun. Inschrijven kan nog: http://
www.11.be/11fiesta
15u00 - Deuren open

15u30 - Inspirerende
getuigenissen, felicitaties en
uitdagingen
Programma:
Jan Pronk, voormalig minister
ontwikkelingssamenwerking
(Nederland)
Pierre Claver Mbonimpa
(Burundi)

Met Sely Martini (Indonesië);
Joseph Cherubin (Dominicaanse
Republiek);
Carolina Valladares (Ecuador) en
Gie Goris, MO*
19u00 - Concert Zap Mama &
Fredy Massamba
20u30 - Party met
GROOVALICIOUS en Orchestre
International du VETEX

De barbecue ten voordele van het Vredesnieuws gaat op dezelfde plaats
door als vorige jaren. Toen nog de parochiezaal, nu de Krinkelzaal.
De Krinkelzaal is niet langer bereikbaar via de Kleine Lei. Ook de auto
parkeren achter de Krinkelzaal lukt niet meer. De ruimte is nog wel
beschikbaar en kinderen kunnen er zonder risico rondlopen. De auto
parkeer je nu best aan de Kerk (P1), of aan het Woonzorgcentrum (P2)
of in de Kerkstraat (P3)
Krinkelzaal

P1
P2
P3

P1
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FILM SOMER
Campagne 11.11.11
Gezondheid, een koopwaar? 11/10/2016. Met SOMER brengt
1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot kwalitatieve en betaalbare
gezondheidszorg. En daar kunnen onze politici verandering in brengen.
Dit vragen we hen:

MAAK VAN
GEZONDHEIDSZORG
PRIORITEIT
IN MONDIAAL
GEZONDHEIDSBELEID
Om iedereen die ziek is de
juiste zorgen toe te dienen, is
een gezondheidssysteem nodig
dat toegankelijk, aangepast en
van goede kwaliteit is, zonder
discriminatie. Daarvoor moeten
we afstappen van de de trend om
gezondheidszorg te privatiseren
en kiezen voor een solidaire
financiering (zoals ziekenfondsen
of publieke middelen). België
moet hierbij het voortouw nemen
en dit systematisch bepleiten op
internationaal niveau.

ONDERSTEUN
ANDERE LANDEN
IN DE UITBOUW
VAN HUN SOCIALE
BESCHERMING
België beschikt over een unieke
kennis en expertise op vlak
van sociale bescherming. Die
moet het actiever inzetten in
internationale samenwerking en
sociale bescherming verankeren
in zijn internationaal beleid.
Sociale bescherming moet ook
een centrale plaats krijgen in
de Belgische plannen om de
duurzame ontwikkelingsdoelen te
bereiken

HOU
GEZONDHEIDSZORG
UIT VRIJHANDELSAKKOORDEN
Een fundamenteel mensenrecht
als gezondheidszorg mag niet
onderworpen worden aan de
wetmatigheden van de mondiale
vrijhandel. Landen moeten zelf
alle hefbomen in handen hebben
om een eigen gezondheidsbeleid
uit te tekenen en te realiseren.
Zonder het risico te lopen op
commerciële sancties als ze
maatregelen nemen die een
betere gezondheid van de
bevolking als doel hebben.

GEEF IEDEREEN
TOEGANG TOT
BETAALBARE
MEDICIJNEN
Commerciële belangen
wegen vaak te sterk door bij
het ontwikkelen van nieuwe
geneesmiddelen en bij het
beschermen van de intellectuele
eigendom. Het versterken van
de intellectuele eigendom van
geneesmiddelen (patenten) jaagt
patiënten en overheden op
kosten. Ook de productie van
generische en goedkope middelen
wordt daardoor bemoeilijkt.
België moet zich binnen de EU
hiertegen verzetten en een
alternatief bepleiten.

de sociaal-artistieke organisatie
Victoria Deluxe, ondersteund
door coproducent Potemkino,
haar eerste langspeelfilm uit.

Gezinnen, jonge koppels en
pubers zakken af naar een
camping aan de Noordzeekust, al
dan niet noodgedwongen. SOMER
is een ontroerende feelgoodfilm,
over hoe mensen op een
veerkrachtige en humoristische
manier omgaan met elkaars
onhebbelijkheden en supporter
worden van elkaars dromen.
‘Centraal in de film staat de
zoektocht naar hoe gewone
mensen, niet op een stereotiepe
of karikaturale manier, maar wel
op een existentieel verrassende
manier kunnen worden
neergezet,’ zegt Dominique
Willaert, regisseur van de film.
Behalve Marijke Pinoy spelen
alleen niet-beroepsacteurs mee.
Het resultaat is een mooie warme
film met kleurrijke taferelen en
ontroerende momenten.
Producent:Victoria Deluxe /
Potemkino
Met o.a. Marijke Pinoy…
I.k.v. de Werelddag van verzet
tegen armoede en uitsluiting.
Overal in België zullen op en
rond 17 oktober activiteiten
plaatsvinden die de strijd tegen
armoede en uitsluiting in het
licht zetten. In Puurs, Bornem
en Sint-Amands worden in
samenwerking met De Schakel tal
van activiteiten georganiseerd.
Locatie: Café Red Jacket (De
Zwaan), Wolfgang d’Urselstraat 2,
2880 Bornem-Hingene.
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STOP TTIP & CETA
Middenveldalliantie
tegen TTIP
Ook Hart Boven Hard, Bond
Beter Leefmilieu, 11.11.11,
Klimaatcoalitie, ABVV, ACV en
CM hebben zich aangesloten bij
de middenveldalliantie ‘4 mei’, die
zich uiterst kritisch opstelt t.a.v.
een aantal belangrijke onderdelen
van de lopende onderhandelingen.
Steeds meer mensen
Zoals het mogelijke voorrecht
engageren zich in het verzet
voor buitenlandse multinationals
tegen TTIP en CETA. Deze
om buiten alle bestaande
ondemocratische transrechtsprocedures om, voor
Atlantische handelsverdragen
een afzonderlijke nog op te
zijn vooral voordelig voor de
richten investeringsrechtbank,
aandeelhouders van multinationals discriminatie en financiële
en economische machten. Maar
benadeling door gastlanden aan te
zeer nadelig voor landbouwers,
klagen.
consumenten, arbeiders,
Of het gevaar dat een akkoord
gepensioneerden, vrouwen,
dat voor een groot deel zal
jongeren, KMO’s, de middenklasse, gaan over de harmonisering van
gezondheid en duurzame
regelgeving, de ogen sluit voor
ontwikkeling. De kans is groot
de ondermaatse naleving in de
dat de Europese overheden
VS van vakbondsvrijheid en het
CETA zullen goedkeuren op 22
recht op collectief onderhandelen,
september 2016.
fundamentele arbeidsnormen
Stap mee op met de nationale
van de Internationale
betoging op 20 september in
Arbeidsorganisatie.
de Europese wijk, vanaf 17u (in
Brussel).
http://www.stopttip.be/

Biobello wekelijks
in Puurs en omstreken
Elke week kunnen biologische
en fairtrade groenten en
fruit afgehaald worden bij het
afhaalpunt in Kalfort. Op http://
www.biobello.be vind je de
samenstelling van de verschillende
pakketten. Geïnteresseerd? Laat
een berichtje aan jeannine_van_
den_heuvel@hotmail.com

Vrede
Vrede vzw heeft een nieuwe
website met overzichtelijk nieuws
en interessante opinies.
Het laatste nummer van het
tijdschrift argumenteert tegen
de beslissing van het federale
kernkabinet om vanaf juli Syrië te
bombarderen door Belgische F-16’s.
Ex-vrt joernalist Guy Poppe
analyseert de situatie in Congo
en de positie van Kabila. Hij ziet
toenemende invloed van ZuidAfrikaanse en Chinese bedrijven.
Guy Poppe bekijkt ook het
voortdurende conflict in OostCongo met de rol van Ruanda en
het dodelijke spel met zeldzame
mineralen.
Freddy De Pauw (ex-De Standaard)
bespreekt de autoritaire stromingen
die in Polen en Hongarije de dienst
uitmaken.
Zie meer op: http://www.vrede.be
Je kan ook abonneren op het
tijdschrift via http://www.vrede.be/
abonnement

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
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

Datum

waar?

Agenda

27/8/2214
Krinkelzaal Ruisbroek
Vanaf 18u		
2-4/9/2016
Sint-Niklaas
13/9/2016
Lamot-Mechelen
		
16-18/9/2016 Bredene aan Zee
20/9/2016
Europese Wijk, Brussel
24/9/2016
Brussel- Hallen van
vanaf 15u
Schaarbeek
2/10/2016
Nationaal Park Hoge
Kempen, 3600, Genk
5/10/2016
Gemeentelijke feestzaal
19.30u
Willebroek
22/10/2016
Romerozaal Puurs
28/10/2016
Vooruit Gent
4-13/11/2016 Overal

U had gelijk		

p. 1

Let op je woorden 		

p. 2

Denkdag Migratiecoalitie		

p. 3

Le Piège Daech		

p. 4

Mobiliteitsavond Willebroek		

p. 5

Barbecue Vredesnieuws		

p. 6

11. Fiesta		

p. 7

Campagne 11.11.11 		

p. 8

Film Somer		

p. 8

Stop TTIP & Ceta		

p. 9

Agenda		

p. 10

vredesnieuws@pandora.be

Wat en wie?

Barbecue ten voordele
van het Vredesnieuws
Villa Pace
Studiedag circulaire economie (SERV en
Minaraad)
Manifiesta
Nationale manifestatie Stop TTiP
11.11.11 Fiesta
50 jaar tegen onrecht
Refugee Walk
Mobiliteitsavond
Benefiet voor project Kihogo
Transitiefestival
11.11.11 Campagne

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.

