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Vrede

Geen vrede en burgerschap zonder solidariteit, actie, educatie of literatuur.

Verglijdt onze solidariteit?

Verglijdt de solidariteit in België? Is België van een erg solidair land aan het ver-
glijden naar een gewoon land? We geven wat indicaties die kunnen tellen.

Waar staan we met onze spontane solidariteit inzake tijd? Waar staan we inzake 
vrijwilligerstijd internationaal? België bekleedt op een lijst van 114 landen slechts 
de 69ste plaats, dus staat ergens middenin.1 Voor een rijk geïndustrialiseerd land 
is dat niet goed; Nederland doet het veel beter.

Waar staan we met onze solidariteit inzake geld? Waar staan we met schenkingen 
(in het algemeen)? België bekleedt op diezelfde lijst van 114 landen slechts de 
79ste plaats, dus haalt niet eens de beste helft.2

Waar staan we met onze solidariteit ten opzichte van vreemdelingen in het land? 
België bekleedt op de lijst van 114 landen slechts de 112ste plaats. We zijn in deze 
ranking zwaar gezakt de afgelopen jaren. Het veelvuldige gebrul tegen en kritiek 
op vreemdelingen en vluchtelingen door carrièregerichte populisten heeft ten 
onrechte veel schade toegebracht in onze samenleving.

1 www.cafonline.be
2 www.cafonline.be
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Waar staan we op het vlak van crowdfunding, de laatste nieuwigheid en een 
moderne, directe manier om vzw’s en kmo’s aan project- of investeringsfinancie-
ring te helpen en om particulieren en vzw’s geld te schenken om respectievelijk 
hun problemen op te lossen en hun projecten te financieren? Sinds een decen-
nium loopt die nieuwe techniek in vele landen als een trein, maar België loopt ook 
hier achter: we lopen ver achter Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten en Frankrijk in vele van deze domeinen.

We moeten dus alert blijven en ervoor werken! Vrede en burgerschap zijn twee 
werk- woorden.

Vredesactie blijft nodig

Vredesactie en burgerschap blijken meer dan ooit op hun plaats. We weten meer 
dan ooit dat en waarvoor onze acties absoluut noodzakelijk zijn. Het was de laat-
ste tijd in vele opzichten niet altijd gemakkelijk.

Het Belgisch defensiebudget en verschillende problemen met onze export van 
wapens of onderdelen ervan bleven stijgen (gebrek aan controle over finale inzet, 
dagvaarding van lokale overheden in België ter zake, opschortingen van en heraf-
leveringen van wapenexportvergunningen, …).3

Terwijl België met Europa in een ‘betere’ (lees: ‘rustigere’) zone vertoeft en globale 
wereldoorlogen uitbleven, ging het globale gemiddelde vredesniveau toch naar 
beneden in negen van de laatste dertien jaren.4

In de laatste dertien jaar namen het aantal gewelddadige demonstraties en het 
aantal mensen verplicht op de vlucht voor geweld wereldwijd spectaculair toe. 
De moordratiocijfers zakken dan weer wel.5

#MeToo, op het eerste gezicht “eerder ver weg van ons bed”, groeide uit tot een 
ontmaskering van een groot en door testosteron bezeten deel van de samenleving 

3 Pax Christi vzw, Vrede vzw
4 Vision Of Humanity, Institute for Economics and Peace
5 Institute for Economics and Peace
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en hield (en houdt) wereldwijd heftig huis in ngo’s en multinationals maar ook 
in televisie, sport, theater, dans, politiek, cultuur, …

Dertig journalisten kwamen in 2020 om, alleen al om werkgerelateerde rede-
nen, waarbij er eenentwintig wereldwijd werden vermoord louter uit wraak voor 
hun werk.6

De afgelopen tien jaar is zelfs het aantal ‘(on)volledige democratieën’ afgenomen; 
het aantal hybride en autoritaire regimes (met onder zich meer dan de helft van de 
wereldbevolking) is gestegen. In 2020 ging 75% van de wereldbevolking achteruit 
inzake democratisch karakter van de omgeving. Sinds 2005 is de ‘Democracy 
Gap’ onafgebroken jaarlijks negatief tot zwaar negatief: het aantal landen dat 
achteruitgaat in democratie, is hoger dan het aantal landen dat vooruitgaat.7

Hoewel het aantal armen in de wereld zakt,8 is de (her)-‘verdeling’ van vermogen 
nog altijd schrijnend grof en wordt ze eigenlijk erger: de 25 rijkste mensen ter 
wereld hebben nu meer dan de armste helft van de mensen in de wereld.9

Verschillende opflakkeringen van vaak oude geschillen kwamen terug.

Vredeseducatie blijft nodig

Vredeseducatie en burgerschapseducatie blijven evenzeer meer dan ooit op 
hun plaats. Een belangrijke factor voor die educatie is de positionering vanuit 
onafhankelijkheid enerzijds en vanuit respect anderzijds. Educatie moet kunnen 
plaatsvinden in alle onafhankelijkheid, neutraliteit, objectiviteit, op basis van 
(wetenschappelijk gefundeerde) irenologie, voortschrijdend in de tijd, taboeloos-
heid, in allerlei vormen, zonder dwingende agendavoogdij. We hebben in België 
in de afgelopen jaren enkele mensen hard zien werken en het hard te verduren 
zien krijgen om die onafhankelijkheid te behouden, te redden, te verzekeren. We 
kunnen hen er alleen om waarderen, bewonderen, steunen.

6 Committee to Protect Journalists of CPJ, 2021
7 Democratie Index, Economist Intelligence Unit; in soortgelijke zin, maar scherper 

Freedomhouse
8 Wereldbank
9 Oxfam Novib
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Onze werkgroep ‘Vorming Vrede & Burgerschap’ is tevreden dat hij – onafge-
broken sinds bijna anderhalf decennium – op initiatief van drijvende kracht en 
irenoloog Roger Boonen met een zeer klein budget, dankzij de inzet van een twin-
tigtal vrijwilligers, lokalen van de UA en tussen de tien en de twintig docenten 
jaarlijks een programma kan opzetten in de vorm van een academische zitting, 
gevolgd door een tiental spreekbeurten/trainingen, telkens met een vrij uitge-
breide dialoog met de participanten. Corona kreeg ons er niet onder in 2020-2021; 
in 2022-2023 zal dat niet anders zijn. Ook op afstand, zo nodig, blijven we actief. 
Vanaf 2022 krijgen we met veel dankbaarheid onderdak in de schoot van het 
Humanistisch Verbond.

Vredesliteratuur blijft nodig

Literatuur over het belang van en de weg naar vrede blijft uiterst belangrijk als 
bijdrage voor de voeding van reflectie, inzichten, debat, actie en beleid. Met deze 
Vredeswijzer 3 – wederom het resultaat van een niet- aflatende positieve samen-
werking met Gompel&Svacina – brengt een schare aan uitstekende auteurs nieuwe 
facts en figures, inzichten, perspectieven en opinies in een zeer breed verband. Zij 
brengen mooie bijdragen ad rem rond geweldloze communicatie, kernwapens, 
postmodernisme, kinderen (hun belangen, hun bekwaamheid, hun rechten), de 
relatie tussen vrede, waarheid en cohesie, psychiatrisch stigma, rechten en opvang 
van ‘kampkinderen’ van IS- verbonden gezinnen, ‘haatzaaiers’, de ‘antropo- ethiek’ 
van Levinas en Girard, de definitie van ‘identiteit’ en aspecten van administratieve 
identiteit, de relatie met het oorlogsgebeuren, terrorisme en terrorismefinanciering.

In naam van de werkgroep danken we alle auteurs voor hun bijdragen aan de 
lezingen en aan dit boek.
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Dirk A.J. Coeckelberghs actiedomein is zesvoudig: financiën 
& beleggen, integriteit & ethiek, stress & burn- out, manage-
ment & recht, non- profit en vanzelfsprekend vrede. Zijn laatste 
publicaties zijn o.a. ‘Aansprakelijkheid in ondernemingen’, ‘De 
VZW en haar ontbinding’, ‘De VZW en haar financiering’, ‘Do not 
f*ck but fund the crowd’, ‘Praktijkboek crowdfunding’, ‘Réussir 
son rebond’, ‘Weg van stress en burn- out’, ‘Praktijkboek voor de 
VZW’ en ‘De vzw- obligatie’.
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