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◙ ◙ Nieuwjaarsmoment van 11.11.11. Nationaal
Elk jaar komen de vertegenwoordigers van de lidorganisaties en de lokale 11.11.11.comités samen in Brussel. Katrien Vanderschoot, VRT stond nog
maar eens paraat als moderatrice. Bogdan Vanden Berghe,
algemeen directeur 11.11.11, verwelkomde ons.
Daarna gaf Danny Sriskandarajah, algemeen directeur
van CIVICUS ( het wereldwijde netwerk voor burgerparticipatie)
een schitterende uiteenzetting over waar we vandaag en morgen
aan toe zijn met de internationale solidariteitswerking. Hij had het
over 'The best and the worst time for ngo's.'
We leven in de best tijd
voor de omvangrijke plaats
toebedeeld aan de burgerbewegingen. Vele landen hebben
de mensenrechten in hun grondwet opgenomen. We kunnen
vreedzaam protesteren. Maar anderzijds zijn in andere
landen mensenrechtenverdedigers nog altijd slachtoffer van
staatsrepressie. Ondertussen is België gezakt op de lijst van
CIVICUS. Want onder druk van terrorismedreiging worden
vrijheden en rechten beperkt.
Wat betreft middelen investeert de civiele
maatschappij enorm veel in de solidariteit. Er worden onder
andere veel stichtingen opgericht. Anderzijds zijn vele
landen (ook België) niet bereid om de beloofde 0,7% van
het Bruto Nationaal Inkomen te investeren in noodlijdende
landen.
Het vertrouwen in de NGO-wereld scoort goed. Volgens de Edelman Trust Barometer:
NGO's: 53%; Handel en Bedrijven: 52%; de Media: 43%; Overheid: 41%.
Over duurzame omwikkeling zien we enerzijds dat de Verenigde Naties met heel hun
gewicht achter de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen staan. Anderzijds wordt er in de praktijk
weinig aan gedaan. Kijk maar naar de slakkengang over de klimaatkwestie, de

genderproblematiek, het economisch beleid,… Verder is de hele mensenrechtenmaterie sterk
gepolitiseerd.
De hamvraag: wat kunnen we doen?
"People Power uitbouwen!!!"
Het is nodig om de klassieke
opdeling: het rijke noorden - het arme
zuiden te doorbreken. We streven naar
gelijkheid, we bouwen samen aan een
duurzame wereld. Al even belangrijk is het
om toenadering te zoeken tussen de grote
professionele NGO's en de brede sociale
bewegingen. Bruggen bouwen.

Krachtig verzet in onzekere tijden
Vervolgens kwam Serge Beel, diensthoofd
Zuiddienst 11.11.11 aan de beurt met een blik op het
Zuiden. Hij belichtte enkele zeer belangrijke initiatieven in
Filipijnen, Palestina, Honduras en Burundi. Volksverzet
leidt wel degelijk tot het gedeeltelijk afblokken van
multinationals en andere machten. De prijs is wel hoog.
Soms betalen mensen met hun leven.
Vervolgens kregen we de afgelopen campagne 2017
rond Migratie in beeld.
Tot slot maakten we kennis met Bea Cantillon, de nieuwe voorzitter van 11.11.11.
Zij onderstreepte het belang van het
middenveld in de samenleving. 11.11.11.
heeft een luide stem die doorklinkt tot bij
het politiek beleid van de overheid en
tevens
een
indrukwekkende
mobilisatiekracht.
We
mogen
het
eigenbelang ook niet uit het oog verliezen
om politiek sterk te staan en zaken in
beweging te brengen.
(foto: Bea Cantillon en Bogdan Vanden Berghe)

De exotische hapjes en subtiele desserten waren een geapprecieerde afsluiter.
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