


Dit jaar besteedt 11.11.11 bijzondere aan-
dacht aan de sportschoenensector. Dat is
minder vreemd dan het op het eerste
gezicht lijkt. De actie kiest consequent par-
tij voor de meest uitgebuite bevolkings-
groepen ter wereld. Ze doet dat niet alleen
via projectensteun in het Zuiden, maar ook
door druk uit te oefenen op politici en op
bedrijven hier in Europa.

“11.11.11 vecht tegen onrecht”. Met die
leuze heeft de actie al een hele reputatie
verworven van “aanklager van mistoestan-
den”. De voorbije jaren moest onder ande-
re de Europese Unie het ontgelden
wegens het dumpen van vleesoverschot-
ten in West-Afrika, kregen onze politici een
hongerbanket voorgeschoteld en deelde
11.11.11 zelfs (nep)geld uit om banken en
overheid te wijzen op de onhoudbare
schuldenlast van sommige ontwikkelings-
landen.

De actie van dit jaar geeft meteen de
aftrap voor de campagne “Werk aan de
Wereld”. De komende twee jaar willen der-
dewereldorganisaties en vakbonden hierin
de negatieve effecten aanklagen van de
economische globalisering.

11.11.11 belicht dit jaar vooral de onwel-
riekende praktijken waaraan de blitse
sportschoenenfabrikanten zich schuldig
maken. De arbeidsters die de schoenen
“stikken”, werken in onveilige en ongezon-
de omstandigheden aan 7 fr. per uur. Ze
doen dat 10 tot 12 uur per dag, 6 à 7
dagen per week. Dit harde labeur brengt
dan niet eens voldoende op om van te
leven. Met een dagloon van 77 fr. zit je in
Indonesië nog ruim onder het bestaansmi-
nimum van 120 fr. per dag. Of nog concre-
ter: met dit dagloon kan je 5 kg rijst kopen,
met een uurloon 2 eieren.

Als een sportschoen hier verkocht wordt
voor zo’n 4000 fr, dan gaat daar uiteinde-
lijk maar 15 fr als loon naar de arbeidsters
die de sportschoen assembleren. Het is
duidelijk dat het voor de fabrikanten per-
fect mogelijk is om behoorlijke lonen te
betalen en de productie in menswaardige
omstandigheden te laten verlopen.

11.11.11 ZEGT

GEEN SCHANDALEN
AAN MIJN VOETEN
11.11.11 EIST

De fabrikanten (Reebok, Nike en Adidas) moeten garanderen
dat hun sportschoenen op een correcte manier geproduceerd
worden:

- betaling van een behoorlijk loon,
- veilige en gezonde werkomstandigheden,
- beperking en betaling van overuren,
- respect voor de rechten van arbeid(st)ers,
- vrijheid van de arbeid(st)ers om zich te organiseren en

hun rechten te verdedigen.

De overheid moet multinationals als Nike, Reebok en Adidas
controleren en zorgen dat ze aansprakelijk kunnen gesteld wor-
den voor hun eigen praktijken en die van hun onderaannemers.
Daarom moeten deze bedrijven op de eerste plaats wettelijk ver-
plicht worden om alle nodige gegevens over hun werkzaamhe-
den en die van hun onderaannemers te verstrekken.

Multinationale ondernemingen zijn de machtigste actoren in de
wereldeconomie. Hun macht en invloed zijn de jongste jaren
zeker niet verminderd. Hun drijfveer is het binnenhalen van
maximale winst.
Daarbij komt dat de bedrijven door veranderingen in hun struc-
tuur en werking (door bijvoorbeeld vergaand gebruik te maken
van onderaanneming) nog minder doorzichtig zijn geworden
dan vroeger, en dat het ook steeds moeilijker wordt om ze juri-
disch verantwoordelijk te stellen voor wanpraktijken die bij pro-
ductie in hun dienst gebeuren.

11.11.11 wil de overheid onder druk zetten om die trend te keren.
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Bij de selectie van de projecten hanteert 11.11.11 enkele belangrijke principes. Allereerst moeten
ze de problemen bij de wortels aanpakken. Enkel  op die wijze kan men duurzame resultaten boeken

op lange termijn. Voortbouwen op initiatieven van de lokale bevolking is een andere duidelijke optie.
Geen projecten dus die van hieruit, volgens een Europese logica zijn opgezet, want die kunnen nooit op

eigen benen staan. 11.11.11 heeft ook speciale aandacht voor de vrouw - zij speelt immers een sleutelrol in
ontwikkeling -  voor mensenrechten en milieu.

Achter deze algemene principes schuilen heel concrete hartverwarmende initiatieven, zoals de twee projecten die Zoersel
dit jaar zal steunen.
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SENEGAL

In het oosten van Senegal werken enkele
Senegalese organisaties nauw samen met
vier Vlaamse NGO’s (Niet Gouvernemtele
Organisaties), namelijk met Bevrijde
Wereld, Vredeseileanden, Broedelijk
Delen en het NCOS.

Het hoofddoel van het project is de ontwik-
keling van de regio te bevorderen. Door de
aanleg van waterputten en kleine beton-
nen dijken proberen zij de voedselop-
brengsten van fruit, rijst en groenten te
verhogen. Door animatiecampagnes, uit-
wisselingsbezoeken en samenbrengen
van boeren in werkgropen wordt het
bewustzijn van de bevolking ontwikkeld. Er
wordt een netwerk opgebouwd om de pro-
ducten te commercialiseren.

De samenwerking tussen de verschillende
partners in Senegal en hier bij ons is een
belangrijk aspect. Een nauw contact en
voortdurende uitwisseling van ideeën en
informatie wordt vooropgesteld.

GUATEMALA

De Guatemalaanse organisatie CEDEA wil
het verarmingsproces in de omgeving van
Sololà doorbreken door aangepaste finan-
ciële diensten te ontwikkelen, vorming te
verstrekken en de verkoop van producten
uit te bouwen. Deze activiteiten zijn gericht
op de lokale kleine ondernemingen en
landbouwbedrijven.

Het departement Sololà bevindt zich in het
centrum van Guatemala. Het klimaat is ge-
matigd en de grond vruchtbaar. Door de
bevolkingsgroei en erosieproblemen treedt
er echter uitputting van de grond op. Heel
wat kleine boeren zijn naast de productie
van hun eigen voedsel, groenten gaan
kweken voor de verkoop. Daardoor stijgt
de koopkracht in de streek langzaamaan.
Kleine bedrijfjes, vooral in de textielsector,
winkeltjes en artisanaat verschaffen onder-
tussen een niet te onderschatten aantal
mensen werk.

Deze bedrijfjes zijn informeel, ze bezitten
geen boekhouding en zijn niet ingeschre-
ven in een handelsregister. Ze maken dan
ook geen enkele kans om te kunnen lenen
bij de commerciële banken om noodzake-
lijke investeringen te doen. Zij kunnen
enkel terecht bij de lokale geldschieters
die woekerinteresten van 10% per maand
aanrekenen.

In deze context werd een kredietprogram-
ma opgezet waaruit CEDEA (Centro de
Desarollo Empresarial y Agricola) gegroeid
is, een lokale organisatie met volgende
doelstellingen:
- de strijd aanbinden tegen de sociaal-eco-

nomische armoede in de landelijke
gebieden,

- via het ondersteunen van bestaande
bedrijfjes een grotere werkgelegenheid
scheppen,

- de interne markt stimuleren door betere
productiemethoden en afzetkanalen te
ontwikkelen,

- de lokale ondernemers ondersteunen in
het technisch en bedrijfskundig beheer
van hun ondernemingen.

Om dit te kunnen doen ontplooit CEDEA
drie kernactiviteiten:
- krediet verlenen aan kleine bedrijfjes en

landbouwers,
- algemene technische en bedrijfsadminis-

tratieve vorming en individuele bedrijfs-
begeleiding,

- ondersteuning van de commercialisatie
van de landbouwproducten.

Achter deze projecten schuilen vele

duizenden individuen. Stuk voor stuk

mensen die veel energie hebben om hun lot

in handen te nemen, die hopen op een beter,

menswaardiger leven.

LAAT HEN NIET STIKKEN !

Koop de wenskaarten die aangeboden

zullen worden tijdens het actieweekend

van 7 tot 11 november.

Deponeer uw bijdrage in de inzamelbussen

in de parrochiekerken.

Gebruik bijgevoegd overschrijvingsformulier. 

Giften van 1000 fr. of meer zijn

fiskaal aftrekbaar.

Help ons bij de kaartverkoop

(afspreken met Hilde Filliers 384.07.06).

Sluit aan bij de Derde Wereldbeweging

in Zoersel. De Derde Wereldraad vergadert

elke eerste dinsdag van de maand

om 20 uur in het Zonneputteke.



bedrag in letters

KOPIE CLIËNT OVERSCHRIJVING OF STORTING

BEF

TRIODOS BANK

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

523-0400655-23

11.11.11 Zoersel

naam en adres opdrachtgever naam en adres begunstigde

naam begunstigde

mededeling

Kopie cliënt enkel bij stortingen voorlegen

Hieronder niets schrijven

handtekening(en) en datum ondertekening

datum afgifte

memodatum bedrag memodatum

rekening opdrachtgever

Bij manuele invulling, één karakter per vakje Niet ter betaling aanvaarden

mededeling

bedrag

rekening begunstigde

11.11.11 Zoersel
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Negen mensen ontvluchten hun vaderland

Ze zochten bescherming of asiel in België.

Ze hoopten, maar stuitten op een muur van

onbegrip, ongeloof en wantrouwen.

Langs deze weg willen wij alle bakkers die deze
dagen hun brood verpakken in de 11.11.11-zak-
ken danken voor hun medewerking.

Bakkerij Bethaniën, Delhaize, De Proost, Max
bvba, Melis, Guy Verellen, Monnikenheide, St.-
Martinus en ‘t Centrum, bedankt.

WIT
OF

BRUIN

I E D E R E E N
MOET ETEN

De derde wereld heeft recht op haar deel.

Theater  f larden

13 EN 14 DECEMBER

OVER DE GRENZEN HEEN
Alle informatie over de 11.11.11-projecten
kan je vinden tijdens het weekend van 13
en 14 december op de cadeau- en kerst-
markt “Over de Grenzen heen”.

21 NOVEMBER

EERSTE SCHRIJF ZE VRIJ-FUIF
vrijdag 21 november,
parochiezaal St.-Antonius
ORGANISATIE: A.I. en Derde Wereldraad
INKOM 100 fr

Negen spelers staan op de scène.
Ieder van hen kreeg een brief. Ze
wachten. Tot ze ontdekken dat ze alle-
maal voor wat anders gekomen zijn.
Dan slaat de twijfel toe. De stoppen
slaan door. Hoe kan ik bewijzen dat ik
de dokter niet ben? Heb je een toeris-
tenmenu? Waarom kijk je altijd in de
spiegel? En jij, jij zegt niets. Waarop
wacht jij? Uiteindelijk dringt de ontstel-
lende waarheid tot hen door.

Flarden werd gecreëerd door John,
Emmanuel, Sylvia, Charles, Yildiz,
Ibrahim, Jorge, Ozgur en Bilandi. Negen
vluchtelingen die recht hebben op hun
verhaal. En recht op een publiek.

ORGANISATIE: A.I., Derde Wereldraad,
Jeugdpastoraal, Jeugdraad i.s.m.
Theaterwerkgroep Kopspel vzw.
INKOM: 250 fr, voorverkoop 200 fr
Jeugddienst tel. 380.13.90 en
A.I. Zoersel 383.49.27


