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Info Brief 141  
 

◙ Strategische planning voor de toekomst 
 

 De Koepel  van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging-11.11.11. is gestart met een 

grondig onderzoek vanuit de basis over hoe in de toekomst te werk te gaan. De bedoeling is 

om een strategische planning 2021 - 2026 uit 

te dokteren.  

 

 Er worden zes posities voorgesteld. Elke 

Vlaamse provincie krijgt er twee 

voorgeschoteld. 

 Voor Oost-Vlaanderen kwamen we op 

8 februari samen in de Macharius Herberg in 

Gent. Met drie uit Aalst. We verdeelden ons in 

werkgroepen. 

 

  

De twee posities die wij ter bestudering voorgelegd kregen waren: 

 

* Van Noord-Zuid naar internationale solidariteit  

 

 11.11.11 deelt de analyse dat mensen wereldwijd voor internationale uitdagingen staan 

die we samen moeten aanpakken, zodat er niemand achterblijft en de grenzen van de planeet 

gerespecteerd worden.  

 Binnen die brede agenda focust 11.11.11 op internationale ongelijkheid. Ons 

antwoord daarop is inter- 

nationale solidariteit. We 

spreken niet meer over 

'Noorden' en 'Zuiden' maar 

zoeken andere termen om de 

bestaande ongelijkheid te 

benoemen.  

 

* Krachtige politieke rol als 

pluralistische koepel: 
 11.11.11 zet als 

geloofwaardige en krachtige 

stem internationale solidariteit 

als ankerpunt in de 

samenleving en heeft hierdoor 
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impact op het gedrag van politici, burgers, bedrijven en andere organisaties. Als pluralistische 

koepel staat 11.11.11 open voor diverse meningen en visies.  Ze zoekt hierbij de 

wrijving, maar niet de barst. 11.11.11 werkt met het volledige spectrum van politieke 

partijen, behalve zij die expliciet het universele mensenrechtenkader ondergraven. 

 

 
 

 

 Naderhand zullen alle ideeën, suggesties en voorstellen van de verschillende Vlaamse 

provincies gebundeld worden om tot een gezamenlijke strategische richtingwijzer te komen. 

Wordt vervolgd.   

 

◙ Guatemalteeks vernuft  

 

 Een man van de hoofdstad kocht een motto, splinternieuw. Tijdens het weekend dacht 

hij eraan om een reisje te maken naar het bedevaartsoord Esquipulas. Onderweg zag hij al van 

ver een politiecontrole. Op dat ogenblik dacht hij eraan dat hij nog geen rijbewijs had 

opgehaald. Maar hij was te ver geraakt om nog terug te keren. Hij stapte dan maar van de 

motor af en begon hem te duwen.  Aangekomen aan de politiecontrole was hij de agent voor 

en zei: 'Goedemiddag, meneer de agent. Ik heb vijf jaar lang gewerkt om mij deze motor te 

kopen. En ik deed een belofte dat wanneer ik hem eindelijk zou kunnen kopen, ik hem vanuit 

de hoofdstad naar de kathedraal van Esquipulas zou duwen en daar de mis bijwonen.' De 

agent liet hem door.  

 Toen hij een tweehonderd meter 

verderop was, naderde een patrouillewagen 

hem. Het was dezelfde agent, maar nu met 

nog drie agenten erbij. En weer was hij hem 

voor: 'Is er een probleem, meneer de agent?' 

'Geen enkel probleem, vriend, ik 

commentarieerde uw verhaal aan mijn 

overste en die was zo geëmotioneerd dat hij 

ons beval om je te escorteren tot in 

Esquipulas.' 
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