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VREDES
NIEUWS
Beleid van omgekeerde herverdeling

Zuhal Demir in Knack: “Ik ben van plan een
zogenaamde nudge unit te installeren om mensen
een duwtje in de juiste richting te geven. Een
voorbeeld van nudging zijn de vliegjes die in urinoirs
worden geplakt om mannen ertoe te bewegen op
die plek te plassen.” Dat is ook zo voor de armen,
legt Demir uit: je moet hen leren hun geld goed te
gebruiken zoals je mannen moet leren in de juiste
richting te plassen. Het probleem van de armoede is
dus niet het gebrek aan centen maar het gedrag van
de mensen. Armoede is eigen schuld.
Ik vermoed dat deze houding tegenover armen ook
in de federale regering terug te vinden is. Mededogen
wordt voorbehouden voor de rijke Belgen die met
een belasting van 0,15% op hun effectenportefeuille
boven het half miljoen Euro aan de grens zitten van
hun mogelijkheden om op een rechtvaardige manier
aan collectieve voorzieningen bij te dragen.
De vennootschapsbelasting zal nog worden verlaagd.
De Tijd doorprikt het mantra “jobs, jobs, jobs” dat
zogezegd het regeringsbeleid bepaalt. Het dagblad
weet dat dat meer winst van de bedrijven niet zal
zorgen voor jobgerichte investeringen dan wel woor
meer dividenden voor de aandeelhouders.
Ook de flexi-jobs zullen niet zorgen voor kwalitatief
werk dat de armoede tegengaat. Uit de documenten

van de regering blijkt namelijk dat ketens als
Carrefour, Delhaize, C&A en Ikea vanaf 1 januari
2018 een beroep zullen kunnen doen op flexijobbers. Flexi-jobs zullen de normale tewerkstelling
ondergraven en bedreigen. Het zijn dumpingjobs.
Ook het bijklussen tot 500 euro onbelast zetten
bijkomende druk op de lage lonen en de sociale
zekerheid.
Reden genoeg voor de hoerastemming bij de
werkgeversorganisaties. Sommige CEO’s durven
nog wel klagen dat ze voor 0,15% ‘onteigend’
worden op hun bezit dat ze door hard werken
hebben opgebouwd.
Yves Desmet schreef het twee jaar geleden
al: de regering lacht de vakbonden vierkant
uit. Ook nu heeft de vermogende achterban
zowat alles binnengehaald. Met geen enkele van
de verzuchtingen van oude en nieuwe sociale
organisaties is zelfs maar een beetje rekening
gehouden. Het arme deel van de bevolking en dat
deel van de zogenaamde middenklasse met een
steeds groter risico blijft in de kou staan.
Zal dit beleid eindelijk de reactie krijgen die het
verdient? Het opwarmen mag beginnen.
					
						Ludo

WAT HEBBEN WE GELEERD IN JUNI?
"We zullen winnen.
Niet zij. wij. "
Op 3 juni, in het hart van Londen,
reed een bestelwagen in op
voetgangers. Even later was er
ook een steekpartij in Borough
Market, een nabijgelegen
toeristische buurt. Zeven mensen
kwamen om het leven. Op 4 juni
was dit de facebookpost van
Staatssecretaris Francken. Hij
voegde eraan toe “Ik respecteer
ieders mening en emotie, maar
zelf voel ik geen gelatenheid, ‘pray
for’, kumbaya of kaarsjesmoment
meer opkomen. Ik voel woede,
vechtlust en vastberadenheid”.
Het werd ondertussen 4682
keer gedeeld.
Francken gaat er blijkbaar van
uit dat je het van terroristen
kan winnen als je meegaat in
hun verhaal van "wij" en "zij".
Ondertussen weten we beter.
Enkele dagen later antwoordde
de burgemeester van Mechelen,
Somers, in De Morgen: "Ja, ik
voel die vechtlust ook. Maar we
moeten op een slimme manier
vechten, de juiste tegenstander
kiezen. De aanslagen vernietigen
ons vermogen tot empathie, en
net daarom moeten we daarin
investeren. Zeker beleidsmakers
mogen geen lafaards zijn, maar

moeten moedig zijn en durven
zeggen dat iedereen inspanningen
moet doen. Ik wil niet huilen met
de wolven in het bos, ik wil geen
brutaal discours."

Huwelijk Balkacem
Fouad Belkacem zit een celstraf
uit in Hasselt wegens oproep
tot terrorisme. Op 13/6 huwt
hij met de moeder van zijn
kinderen. Reden voor N-VA om
de afschaffing van de dubbele
nationaliteit weer eens op de
agenda te zetten. De mensen
van Black Speaks Back vragen aan
mensen van kleur wat zij ervan
denken. Zie https://www.youtube.
com/watch?v=BoLJjleXm00

aangetoond.’ Ook het Europees
Hof van de Rechten van de
Mens zit op dezelfde lijn. Het
beginsel van het hoger belang van
het kind is trouwens ook in de
Belgische Grondwet verankerd.
In 2008 werd de praktijk van
het opsluiten van gezinnen met
kinderen stopgezet nadat België
werd veroordeeld door het
Europees Hof voor de Rechten
van de Mens voor het opsluiten
van kinderen in onaangepaste
omstandigheden. (België werd
veroordeeld in 200624, in 201025
en 201126.)
Het bijhorende filmpje van de
campagne kreeg op facebook al
125248 weergaven.

Islamdebat versie 321
Een kind sluit je niet
op. Punt.
Op 14 juni lanceert het ‘Platform
Kinderen op de vlucht’ de
campagne ‘Een kind sluit je
niet op. Punt.’ (http://www.
eenkindsluitjenietop.be) Concrete
aanleiding voor de campagne
zijn de plannen van de federale
regering voor de bouw van
een nieuw gesloten centrum
voor gezinnen met kinderen.
Het Platform stelt: ‘Volgens het
Internationale Verdrag inzake de
Rechten van het Kind, dat door
België werd geratificeerd, en
volgens de Belgische grondwet
moet het hoger belang van het
kind altijd de eerste overweging
zijn in alle beslissingen die het
kind aangaan. Detentie van
kinderen is nooit in hun belang’.
‘De ingrijpende, nefaste impact
van detentie op de gezondheid,
ontwikkeling en het welzijn
van kinderen is al herhaaldelijk

Het weekblad Knack publiceert
op 13/6 nog maar eens een
bijdrage over het islamdebat.
Ook dit keer met twee witte
hoogopgeleide heren. (hier).
Het is Boudry die meerdere
keren uit de bocht gaat met
bijvoorbeeld "Ik stoor me aan
publicaties als MO* Magazine,
De Wereld Morgen of Kif
Kif, die totaal doorgeschoten
zijn in een soort antiwesters
cultuurrelativisme." Hij steunt
ook Gwendoly Rutten die onze
samenlevingsvorm superieur vindt.
Hij heeft het ook gemunt op
"gutmenschen" als John Vandaele,
Ico Maly, Matthias Somers, Maartje
Luif, Gaea Schoeters, Ignaas
Devisch, Paul Goossens, Tariq
Ramadan, Rik Coolsaet, Rachida
Aziz en Karen Armstrong.
"Gutmensch"
is een term vredesnieuws p.2

3e trimester 2017

die graag gebruikt wordt door
exteem rechts in haar strijd
tegen alles wat naar politieke
correctheid riekt.
John Vandaele dient Boudry van
repliek op de internetsite van
MO*.
Ook Youssef Kobo voelt zich
aangesproken (http://m.knack.
be/nieuws/belgie/gutmenschenblijven-immuun-voor-de-verdeelen-heersstrategie-van-populistenen-religieuze-extremisten/
article-opinion-866011.html).
Hij citeert Professor Naveed S.
Sheikh die enkele jaren geleden
onderzocht welke beschaving
doorheen de geschiedenis het
meeste bloed aan de handen
heeft. Hij deelde de wereld op
in zeven cultuurblokken op Westerse, Communistische,
Chinese, Boedhistische, Inheemse,
Islamitische en Indische
beschaving - en onderzocht
daarop de 3000 bloedigste
oorlogen en gewelddaden
die tussen het jaar 0 en 2008
plaatsvonden.Van de zeven
beschavingen kwam onze
Westerse beschaving op de
eerste plaats uit met een geschat
aantal van tussen de 449 en 708
miljoen dodelijke slachtoffers.
De Islamitische beschaving kwam
op de zesde plaats uit met een
geschat aantal van 31 miljoen
dodelijke slachtoffers.

VREDESNIEUWS
NOG ENKEL
DIGITAAL
Dit jaar 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 360 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
(dit jaar op 26/8). 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_sept17.pdf

Rachida spreekt
De Brusselse KVS bracht op 20/6
een avond van en met Rachida
Lamrabet, Nadia Fadil, Annelies
Verbeke, JuniorCesar (Junior
Sephunyane Mthombeni, Fikry El
Azzouzi en Cesar Jnok), Joke van
Leeuwen, Michael De Cock e.a.
Aanleiding was haar ontslag
vredesnieuws p.3 bij Unia
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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.

haar werk voor de KVS waarin
een personage in boerka de
verdediging opneemt om dit
lichaam en gezicht bedekkend
kledingstuk te dragen.
DeWereldMorgen bracht een
mooi verslag (http://http//www.
dewereldmorgen.be/
artikel/2017/06/30/waaromontslag-lamrabet-wel-eenkwestie-van-racisme-enaantasting-van-vrijheid-vanmeningsuiting-is).
De deelnemers aan deze
avond zijn niet mals voor
Unia. Bijvoorbeeld Eva Brems,
hoogleraar mensenrechten aan
UGent: “Toen ik me met een
opiniestuk in het debat mengde,
ging ik ervan uit dat ik Rachida
en Unia samen steunde. De
mogelijkheid dat Unia Rachida
niet zou steunen kwam zelfs niet
bij mij op. Toen duidelijk werd
dat men Rachida opofferde, was
ik oprecht diep geschokt.” En
“Het werd namelijk duidelijk
dat Unia die politieke kritiek
deels heeft geïnternaliseerd en
zo haar eigen onafhankelijkheid
compromitteert.” Brems vraagt
zich af: “Wat is erger vanuit het
oogpunt van onafhankelijkheid?
Dat men zou ingaan op een
vraag van de minister om een
medewerkster te ontslaan
vanwege haar standpunt? Of dat
de minister het niet eens hoeft te
vragen omdat de organisatie de
visie van de minister zich al eigen
heeft gemaakt? De mutatie van
mensenrechtenwaakhond naar
-schoothond is al ingezet.”
Rachida Lamrabet heeft sinds haar
ontslag goed kunnen nadenken
wat er werkelijk aan de hand
was.Volgens haar zorgt haar
achtergrond voor verwarring en
vallen mensen terug op een aantal
stereotype opvattingen die ze
verbinden aan haar vermeende

identiteit als, de vreemdelinge,
de moslima.Van daaruit stelt
men dan dat wat haar personage
zegt, dit de mening is van
Rachida zelf. Dat laat dan toe
aan haar werkgever om haar te
beschuldigen van "De goddelijke
wet boven de burgerlijke wet te
willen plaatsen."
Nadia Fadil, sociologe (KU
Leuven), stelt zich de vraag hoe
het mogelijk is dat een orgaan
dat pretendeert op te komen
voor antiracisme, een van haar
weinige personeelsleden met een
migratieachtergrond ontslaat,
omwille van diens antiracistische
mening. Dat heeft volgens haar te
maken met de dominante visie op
racisme binnen onze samenleving.
Deze visie vertrekt vanuit een
moreel oordeel. Extremisten
kunnen dan niet racistisch
behandeld worden. Boerkadraagsters zijn extremisten en
geen slachtoffers en mogen dus
niet verdedigd worden.
Er is ook een ander antiracisme,
één dat vertrekt vanuit een visie
op discriminerende structuren
die minderheden systematisch
marginaliseren. Dit structureel
racisme verhindert een
herverdeling van geproduceerde
rijkdommen. Maar dit leidt er ook
toe dat mannen en vrouwen die,
omdat ze van extremisme beticht
worden, hun spreekrecht binnen
deze maatschappij onherroepelijk
verliezen.

Praktijktesten
Het federaal parlement keurde op
2 juli 2015 een resolutie goed "tot
invoering van gerichte controles
inzake discriminatie op
de arbeidsmarkt". Daarin werd
voorzien dat binnen de twee jaar
een evaluatie zou volgen van de
systemen van zelfregulering van
de verschillende bedrijfssectoren.
Het blijkt nu dat van de meer dan
2.200 inspecties op de Vlaamse
arbeidsmarkt er afgelopen jaar
slechts 103 gericht waren op de
aanpak van discriminatie. Dat is
net geen 5 procent. Slechts in
tien gevallen kon de inspectie
discriminatie vaststellen.
Onder leiding van UCL-professor
Françoise Tulkens en UAemeritus Marc Bossuyt hebben
de experten een lijvig document
opgesteld met 33 aanbevelingen.
Eén van de aanbevelingen betreft
praktijktesten. Daarbij is het van
belang dat de arbeidsinspectie
een uitdrukkelijke wettelijke
bevoegdheid krijgt om zelf
gerichte controles uit te voeren
door middel van praktijktesten.
“Minister van Werk Kris
Peeters (CD&V) heeft altijd
verkondigd dat hij wachtte op de
evaluatie om het wetsontwerp
uit te werken", zegt Jihad Van
Puymbroeck van het actieplatform
Praktijktesten Nu. "Dat excuus
vervalt nu."
Het actieplatform is ook vragende
partij om het middenveld
te betrekken bij de verdere
uitwerking.

Suske en Wiske en
racisme
23 juni publiceert De Standaard
het zoveelste vervolgverhaal van
de strip van Suske en Wiske. Met
veel zin voor promotie wordt
vredesnieuws p.4
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wereldkundig gemaakt dat er
blote borsten van de Afrikaanse
zeegodin Mami Wata te zien zijn.
Wat vele blanke lezers niet
opviel was de racistische
voorstelling van een Afrikaanse
man, met grote lippen en al.
De verwijzing naar apen was
duidelijk. Dalilla Hermans deed
meteen een oproep op haar
facebookpagina onder de hashtag
#nomoremonkeybusiness. De
schrijfster hield het positief: "Ik
denk dat dit beter kan en ik denk
dat ik genoeg creatieve vrienden
heb. Dit is een oproep aan
iedereen met een beetje creatief
talent om een tekening te maken
van een Afrikaanse man waar mijn
haren niet recht van gaan staan.
Met al die prachtige beelden wil
ik iets doen en aan striptekenaars
en vooral aan Studio Vandersteen
laten zien dat het anders kan en
dat het beter kan en dat we deze
shit niet meer hoeven te pikken."
Enkele dagen later stroomden
tientalle tekeningen binnen
met realistische tekeningen van
mensen met kleur.

Geweld tegen politie
en ramadan
De burgemeester van Antwerpen,
Bart De Wever, slaagt er nogmaals
in om de moslimgemeenschap
te stigmatiseren. "Geweld tegen
de ordediensten is een jaarlijks
terugkerend fenomeen na de
ramadan, maar nu loopt het de
spuigaten uit" orakelde hij op
27/6 op VTM-nieuws. Waar hij
zijn gegevens haalt is onduidelijk.
Er zijn ondertussen wel cijfers
gepubliceerd die zijn verhaal
tegenspreken. Hij dreigde
daarenboven met mensen het
land uit te zetten. Daarmee maakt
hij nog eens
vredesnieuws p.5
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hij niet voor iedereen dezelfde
rechtsregels wil doen gelden.
Moslims worden als tweederangs
gepercipieerd. De vele verhalen,
ook van racisme binnen het
Antwerps politiecorps, die
ondertussen bovenkomen laten
zien dat de versie die enkel met
de vinger naar buurtbewoners
en -jongeren wijst, niet klopt.
Een vergadering in de buurt met
jeugdwerkers en organisaties
werd belegd om te zien hoe het
nu verder moet. Het stadsbestuur
stuurt haar kat en zegt “dat
de buurt niet gebaat is met
het mediacircus dat met deze
vergadering samengaat”.
Op 30 juni gaat een open brief
van Raz Yac aan de burgemeester
viraal (http://www.gva.be/cnt/
dmf20170630_02949777/openbrief-aan-de-wever-wordt-drukgedeeld-wees-een-burgervadervoor-iedereen). In de brief
onder meer volgende passage:
"Aan Bart De Wever, onze
burgemeester, die ongetwijfeld
ook veel kiesstemmen kreeg
van deze gemeenschap. Wees
een Burgervader voor iedereen.
Bekijk eerst de medaille aan
de beide kanten alvorens een
partij te kiezen. Scheer geen
hele gemeenschap over dezelfde
kam. Laat de islam hierbuiten
want de Ramadan heeft hier

niets mee te maken. Kom af met
maatregelen die het probleem
oplossen in plaats van het vuur
aan te wakkeren met verstrengde
pascontroles. Dreig niet met
uit het land te zetten, want die
jongeren zijn meer Belg dan jij
verwacht dat ze zijn. Laat dat
Rechtse kantje van u achterwege
en zet uw werk voort zoals het
hoort. "
Ludo 2/7/2017

WAAR WINST
HET WINT VAN WAARDE,
WORDT VERLIES HET RESULTAAT

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

BARBECUE
26 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 laatste editie
van de barbecue.

Vanaf 18.00u. Als je wil eten: inschrijven verplicht 16€/
pers (6€/-12j) storten op rek.nr BE16 4012 0162 0174
+ vermelding aantal en eventueel aantal v(egetarisch)
Vòòr 20/8 graag en eventueel email naar l.segers@pandora.be

www.

vredesnieuws
.be

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

21U:
DE OORGANS
+THE WHITE CATS

Hallo Witte Mensen
Anousha Nzume
Bij racisme en antiracisme gaat
het in feite over de strijd die in
het Westen gevoerd wordt over
de positie van gekleurde mensen.
De tijd van de hegemonie van
de witte man, gekoppeld aan
de historische expansie van het
kapitalisme in de wereld, komt
aan een einde. De VS en Europa
zitten in crisis. Het aandeel van
mensen in de wereld die zich
blank noemen daalt zinderogen.
Europa en Noord-Amerika
telt nog slechts 20% van de
wereldbevolking en ook de
interne diversiteit neemt toe.
Nog 75% van de inwoners van de
VS noemen zich blank. In deze
strijd om de macht over positie,
status, herverdeling woedt er een
discussie over strategie en over
de rol van bondgenoten. Is het
de moeite om te proberen witte
mensen duidelijk te maken dat er
een probleem is van racisme en
dat er een strijd gevoerd wordt?
Anousha Nzume antwoordt
hierop positief en doet een
geslaagde poging een en ander uit
te leggen. Witte mensen kunnen
er hun voordeel maar bij doen.
Hopelijk komen er dan nog meer
initiatieven waarbij mensen met
en zonder migratie-achtergrond
de handen in mekaar slaan om
racisme tegen te gaan.
Nzume heeft een goede reden
om dit boek te schrijven.
Ondanks de ontelbare ervaringen
van racistische houdingen en
handelingen wordt het bestaan
ervan meestal miskend door de
witte meerderheid. In Nederland,
zoals in België, wordt in de media
en publieke fora het racismedebat
meestal gevoerd over de hoofden
heen van
vredesnieuws p.7 mensen met
3e trimester 2017

andere origine. Het gaat over
hen in plaats van met hen. Over
moslims gaat het in plaats van
door en met hen. Nzume wil “de
lens omdraaien” en lukt erin te
laten zien hoe witte mensen zich
gedragen en hoe maatschappelijke
instituties hun racistische invloed
laten gelden.

op van ‘wit privilege’ als de
vanzelfsprekende mogelijkheid
van de witte mens om racisme
niet te zien. We hopen samen
met Nzume dat de uitnodiging
om als witte mens dan ook je
verantwoordelijkheid te nemen
niet onbeantwoord blijft.
In een boek over racisme kan het
slavernijverleden van Nederland
niet onbreken. Konsekwent
spreekt de auteur niet over slaven
maar over mensen die tot slaaf
gemaakt worden. Nederland
was met de West-Indische
Compagnie een belangrijke
wereldspeler in de slavenhandel.
Deze mensonterende activiteiten
worden weggemoffeld in het
officieel geschiedkundig discours
in Nederland. Hetzelfde gebeurt
in België met de koloniale
plundering van Congo.Volgens
Nzume is een schuldgevoel
daarover niet nodig. Ze roept wel
om op 1 juli naar het jaarlijkse
Keti Kotì festival te komen waar
het einde van de slavernij in 1863
herdacht wordt.Voor België zou
dat betekenen dat steun gevraagd
wordt voor een Lumumbaplein in
één of meerdere Vlaamse steden.

De auteur weet waarover
het maatschappelijk debat in
Nederland gaat. Ze is actief
in de media als columniste en
presentatrice. In dit boek komt
het merendeel van deze thema’s
aan bod. Reeds in het eerste
hoofdstuk over witheid en kleur
levert ze verrijkende antwoorden
op belangrijke vragen.
- waarom ‘wit’ in plaats van ‘blank’
en hoe ‘wit’ de norm is
- waarom ‘geen kleur zien’ dikwijls
inhoudt dat men ‘geen racisme
ziet’
- waarom ‘ras als sociale
constructie’ ook een realiteit
construeert
- waarom kleur bepaalt of je erbij
hoort of niet
- waarom omgekeerd racisme niet Eén van de moeilijkere thema’s
gaat over culturele toe-eigening.
bestaat
Het handelt over het overnemen
van onderdelen van andermans
Nzume leidt ons aan de hand
cultuur zonder respect voor de
zodat we gewapend zijn in de
ervaringen en geschiedenis van
strijd rond de Nederlandse
onderdrukking en strijd.
diversiteit. Dat gewapend zijn
Maar niet getreurd als het te
is niet tè overdrachtelijk te
moeilijk wordt. Achteraan elk
begrijpen. Zoals in België is de
hoofdstuk vind je tips, tools en
eerste witte reactie deze van
ontkenning en dan van relativiteit een lees- en kijkwijzer voor
verdere studie. Doen, want
en dan kwaadheid. Er wordt in
het debat niet op de bal gespeeld “Niets in de wereld is gevaarlijker
dan oprechte onwetendheid of
maar op de man, en dikwijls op
de vrouw. De beschrijving van een gewetensvolle domheid” - MartinLuther King.
sessie met witte hoogopgeleide
mensen rond ‘wit privilege’ is
verhelderend. Het levert ook
een van de betere definities

Ludo

50 JAAR ISRAELISCHE BEZETTING
De bezetting van Palestina door
Israël is in de feiten een annexatie.
Dat blijkt uit een nieuw rapport van
11.11.11, dat hiervoor zowel de
fysieke realiteit als de Israëlische en
internationale wetgeving en politiek
bekeek. De ‘naamsverandering’ is
niet onschuldig. Het maakt van de
bezetting een misdaad. En hierop
moeten – net als bij de inval van
Rusland in de Krim – duidelijke
sancties volgen, vindt 11.11.11.
De feiten liegen er niet om.
Na 50 jaar ‘bezetting’ wordt
steeds duidelijker dat Israël
alsmaar groter stukken van
Palestina als eigen grondgebied
beschouwt en het land dus in
de feiten annexeert. Are per
are (of dunams zoals de lokale
meeteenheid heet) wordt Israël
groter en Palestina kleiner. Dat
gebeurt met alle mogelijke
middelen en onder het oog van
de internationale gemeenschap.
Fysiek. Door de nederzettingen,
de bouw van een ‘scheidingsmuur’
of de vernietiging van Palestijnse
woningen. Wetgevend. Door
Oost-Jeruzalem in te lijven bij
Israël, Palestijns land in te kleuren
als ‘state land’ of Israëlische
nederzettingen retroactief legaal
te verklaren. En politiek. Door
steeds openlijker uitspraken van
Israëlische ministers.
11.11.11 verzamelde de feiten
in een nieuw dossier en hield ze
tegen het licht van internationale
akkoorden en wetgeving. Een
bezettende macht moet zich
volgens die akkoorden aan
verschillende regels houden.
Zo moet de bezetting tijdelijk
zijn, mag de bezette bevolking
niet verplaatst worden of
mag er geen eigen bevolking
naar het gebied verhuizen.

Als het tijdelijke karakter niet
gerespecteerd wordt, spreekt het
internationaal recht niet langer
van bezetting maar van annexatie.
En dat mag in principe enkel
na een vredesakkoord of een
referendum. Gebeurt dat niet, is
er sprake van een illegale daad
waarop andere landen moeten
reageren met sancties.
Een recent voorbeeld hiervan
zijn de Europese sancties tegen
Rusland na de inval in 2014 van
de Krim en Sebastopol. Na twee
dagen veroordeelde de Europese
Raad de inval, amper drie
maanden later werd een breed
pakket aan sancties goedgekeurd
door de EU en haar lidstaten.
Op basis van het internationale
recht. Producten uit de Krim
mogen niet ingevoerd worden,
Europese bedrijven mogen niet in
het gebied investeren of bouwen.
Lopende onderhandelingen met
Rusland werden opgeschort en
er kwamen ook rechtstreekse
economische sancties.
Maar hoewel de feiten in
Palestina volgens datzelfde recht
even laakbaar zijn, ondernam
de EU nauwelijks maatregelen.
Producten uit de bezette
gebieden worden onder Israëlisch
label ongehinderd ingevoerd.
In plaats van diplomatieke
sancties overweegt de EU om
de EU-Israël Associatieraad
weer samen te roepen om
‘partnerschapprioriteiten’
te bespreken. In plaats van
economische sancties geniet
Israël van een preferentiële
behandeling onder het EUIsraël Associatieakkoord, neemt
het land deel aan Europese
onderzoeksprogramma’s en
werd Israël toegelaten tot het

prestigieuze Horizon 2020
programma van de Europese
Commissie. Tegelijk zijn de EU
en haar lidstaten de grootste
donor in Palestina met 1 miljard
euro per jaar. Een steun die
de bezetting de facto een pak
goedkoper maakt voor Israël.
11.11.11 vraagt daarom dat
de EU en Europese lidstaten
als België stoppen met enkel
routineus de bezetting/annexatie
te veroordelen, maar ze
behandelen als de misdaad die
ze is. Concrete actie is dringend
nodig, zoals een importverbod
op nederzettingenproducten en
een opschorting van het EU-Israël
Associatieakkoord.
Enkele opvallende feiten uit het
dossier:
•

•

•

In 2016 steeg de bouw van
nederzettingen met 34%
ten opzichte van 2015. In
de eerste weken van 2017
werden nog eens 6.000
nieuwe huizen aangekondigd.
In maart 2017 werd de bouw
van de eerste volledig nieuwe
nederzetting sinds 1991
aangekondigd.
De bouw van de
scheidingsmuur tussen
Israël en Palestina kostte de
Westbank 9,4% van haar
grondgebied. Grote stukken
van Area C van de Westbank
werden daarnaast ‘militaire
trainingszone’, waarvan 78%
nooit is gebruikt.
De voetafdruk van
nederzettingen in Area
C beslaat al 63% van de
zone. 70% van het gebied
is off limits voor Palestijnse
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•

•

•

•

•

ontwikkeling. 94% van de
Palestijnse bouwaanvragen
wordt afgekeurd door Israël.
Van 1998-2016 werd de
vernietiging bevolen van
16.000 Palestijnse gebouwen
op de Westbank.
80% van de bevolking in Gaza
zal tegen 2020 afhankelijk zijn
van humanitaire hulp. 96% van
het beschikbare water in Gaza
is ondrinkbaar.
De Israëlische Regulation
Bill van februari 2017 geeft
de Israëlische autoriteiten
het recht Palestijnse
grondbezitters te onteigenen.
Tegelijk worden illegale
“outposts” ‘geregulariseerd’,
zelfs als de oorspronkelijke
eigenaar gelijk haalt voor de
rechtbank. Een retroactieve
“legalisatie” van de diefstal van
Palestijns land.
Om niet meer te spreken
van nieuwe nederzettingen
worden ze “neighbourhoods”
genoemd, waardoor ze
zogezegd aansluiten op al
bestaande nederzettingen.
Minstens 10 Israëlische
ministers
riepen recent
publiekelijk op voor de
annexatie van de Westbank.
800 prominente leden van
de Likud-partij van Premier
Netanyahu tekenden hiervoor
ook een petitie. Premier
Netanyahu verklaarde in
januari 2017 dat hij Israëlische
‘soevereiniteit wil vestigen
over alle nederzettingen’,
waardoor deze allen bij Israël
ingelijfd zouden worden.
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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 (13u juli/aug)
zo 10 - 12
St.Amands wo 14-17
za 10-12 14-17

Vrede
De website van Vrede vzw brengt
overzichtelijk nieuws en interessante
opinies.
In
afwachting
van
het
septembernummer
van
Vrede
vind je je gading op haar website.
Onder andere over het verdrag
om kernwapens te verbieden. 122
landen keurden dit verdrag goed.
België, dat kernbommen in Kleine
Brogel herbergt, ondertekende het
niet. Nochtans staat het principe
van nucleaire ontwapening al jaren
in opeenvolgende regeerakkoorden.
België zet zich aan de verkeerde kant
van de geschiedenis.
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.
7 juni verscheen een lijvig zomernummer met als focus: woedende
identiteiten. Daarme verwijst de
redactie naar het ophefmakende
boek van Pankaj Mishra. Met
ondermeer een interessant artikel
over de ‘haat’ tussen soennieten en
sjieten.
Een jaarabonnement kost slechts
€ 28.
Hoe ga je te werk? Stuur je naam
en adres naar jan.buelinckx@
mo.be en vermeld in je onderwerp
‘abonnement MO*’. Je krijgt een
overschrijvingsformulier
toegestuurd.

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

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

Agenda
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Datum
waar?
Wat en wie?
26/8 18u
Krinkelzaal Ruisbroek Barbecue ten voordele van dit
		
Vredesnieuws
1-3/9
Sint-Niklaas
		
13/9
Huis DeBuren
Brussel
16-17/9
Bredene aan Zee
16/9

De Roma
Antwerpen
14/10
Bornem
Kloosterheide
28/10 17.30u Romerohuis Puurs
		

Villa Pace - Vredesfeesten
villapace.be
MO*talks: Congo, een
democratische republiek?
Manifiesta
https://www.manifiesta.be/nl
Kick-off 11.11.11
http://allemaalmensen.11.be
benefietavond voor KihovilO
Solidariteitsmaal van Palestina
Solidariteit

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

