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Benefietbuffet
voor VRAK
Wilt u VRAK financieel steunen en tegelijkertijd uzelf en uw smaakpapillen verwennen met een heerlijk vegetarisch buffet à volonté, dan is dit
het uitgelezen moment! 20  per persoon voor dit All-You-Can-Eat Buffet
en 1 drankje inbegrepen.
Zeker ook iets om samen met uw vrienden of familie te doen. Een unieke gelegenheid ook om de rijke vegetarische keuken te leren kennen. Kom
op maandag 30 juni om 19u stipt in restaurant Komkommertijd

in Gent. Deuren vanaf 18.15u.
Vervoer en adres:
Komkommertijd, Reep 14 te 9000 Gent, bevindt zich in het hartje van
de stad tussen Sint-Jacobs en het Sint-Annaplein. Op de webstek
www.komkommertijd.be staat een duidelijk plan. Er is een parkeergarage in
de straat. Gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer: zie de webstek van Komkommertijd en www.delijn.be.

Inschrijven door een telefoontje of e-mail naar ons secretariaat op het
nummer 0499/13.88.55 of vrak@advalvas.be en door storting op rek. 0011281217-20 van de Aktie Vredesbelasting met mededeling: Benefietbuffet
en het aantal personen. Uw betaling dient ons VOOR 26 juni te bereiken.
Houdt u rekening met de tijd die nodig is voor de overschrijving? Bedankt
bij voorbaat. Wij hopen van harte u daar te mogen ontmoeten.

Geweldloze conflicthantering:

het M-m-G model
In het Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en voor de oprichting van een Vredesbelastingfonds dat deze legislatuur zowel in de Kamer als in de Senaat werd ingediend, staan in artikel 6 de taken vermeld (www.vrak.be). Zo financiert het
Fonds in België en in het buitenland o.a. de studie van niet-militaire verdediging
en geweldloze conflictoplossing en de vorming van de bevolking in geweldloze
weerbaarheid.

Een goed praktijkvoorbeeld van een organisatie die nu reeds volop vorming
geeft in deze richting is De Vuurbloem vzw. Deze NGO draagt de ideeën en
werkmethoden over geweldloze conflicthantering van antropologe Pat Patfoort,
verrijkt met ideeën van anderen en medewerkers, uit in Vlaanderen en de wereld. De Vuurbloem heeft als doel mee te bouwen aan geweldloosheid als weg
naar vrede en leert mensen opbouwend om te gaan met verschillen en conflicten. Er is een grote maatschappelijke nood om conflicten op een respectvolle
manier te benaderen en op te lossen. Een deel van het geld van het Vredesfonds zou kunnen gebruikt worden om dit en andere initiatieven financieel te
ondersteunen.

De methode van Pat Patfoort geeft een goed inzicht in wat geweld is. Zo
herkennen we allen gemakkelijk het zichtbare fysieke geweld (slaan, stampen
en het gebruik van wapens) maar in veel mindere mate verbaal en non-verbaal
of psychisch geweld (schelden, kleineren, bedreigen, negeren, uitsluiten enz.)
en in nog mindere mate structureel geweld (vb. armoede).

Een diepere oorzaak van het geweld ligt in het 'Meerdere-mindere' (M-m)denken. We denken al vlug dat ons eigen standpunt 'meer' en beter is dan dat
van de ander. Dit plaatst de ander in een lagere, 'mindere' positie. Ons instinct
tot zelfbehoud geeft ons de energie en de puls om uit die situatie te breken. Dit
kan op een gelijkwaardige (geweldloze) of op een gewelddadige manier. Jammer genoeg gebeurt dit dikwijls op de laatst vermelde wijze. We herkennen
daarin verschillende geweldmechanismen: geweldspiraal, geweldketen en opkropping. Instrumenten van de ‘meerdere’ zijn o.a. argumenten. In het model
van Patfoort staan argumenten voor zaken die we zeggen of doen om zelf in de
'meerdere'-positie te komen en om ons eigen standpunt dus boven dat van de
ander te plaatsen. Zo onderscheiden we positieve, negatieve en vernietigende
argumenten. In de ‘gelijkwaardigheid’ plaatsen we ons eigen standpunt niet boven dat van de ander, er ook niet onder, maar op gelijke hoogte. De instrumenten van de gelijkwaardigheid zijn o.a. innerlijke kracht, positieve bevestiging,
respectvolle communicatie en creativiteit. Terwijl in het M-m model agressie en
geweld het antwoord op het instinct tot zelfbehoud zijn, is dat in het
gelijkwaardigheidsmodel
(G-model)
de
geweldloze weerbaarheid
(www.patpatfoort.be/NL-Pat-model.htm). In plaats van enkel het eigen welzijn
na te streven, heeft men in de 'gelijkwaardigheid' oog voor het welzijn van alle
betrokken partijen. IK én JIJ zijn in het bewustzijn aanwezig. Een belangrijk instrument in het G-model is het zoeken naar funderingen. Funderingen zijn het
resultaat van de zoektocht naar de gevoelens, de noden, de waarden en belangen onder je standpunt en dat van de ander.

De Vuurbloem vzw organiseert vorming in o.a. scholen, verenigingen, het
volwassenenonderricht, aan gezinnen, ouders, leerkrachten, gedetineerden,
collegagroepen en verzorgingspersoneel. Enkele thema's voor vorming door de
Vuurbloem zijn: conflicthantering, omgaan met en hanteren van agressief gedrag en geweld in jezelf en de ander, pesten, gelijkwaardig omgaan met verschillen, hiërarchie, anders zijn en moeilijk gedrag, alternatieven voor straffen
en belonen, het hanteren van emoties enz.
Voor inlichtingen kan u terecht op www.devuurbloem.be, tel.: 050/68.59.68
of info@devuurbloem.be.
Jan Hellebaut

Doen politici genoeg
tegen klimaatverandering?
“The Big Ask” is een “Grote Vraag” van Friends of the Earth voor
een sterke klimaatwet om de uitstoot van broeikasgassen ieder jaar
te reduceren met ten minste 3%, met als doel 90% reductie in
broeikasgasemissies tegen 2050.

Waarom “The Big Ask”?
De klimaatverandering is de grootste dreiging die onze planeet momenteel
meemaakt. Iedereen voelt dat de aarde warmer wordt en het klimaat heeft
soms vreemde kuren. Hierover bestaat een brede wetenschappelijke consensus. De gevolgen zijn nu al voelbaar en de situatie wordt steeds ernstiger. Extreme weerspatronen, onvoldoende voedsel, stijging van de zeespiegel, bedreiging van de vrede door schaarste van goederen, ijskappen die smelten, miljoenen klimaatvluchtelingen, …
Kernenergie is en blijft gevaarlijk, duur en kortzichtig omdat die meer problemen veroorzaakt dan oplost, o.a. door kernafval, vervuiling, uraniumontginning en het gevaar voor proliferatie van kernwapens.
Ook de militairen dragen bij tot de opwarming van de aarde door het gebruik van gevechtsvliegtuigen, tanks, oorlogsschepen en door brandende olievelden. Een vermindering in militaire uitgaven zou de CO2-uitstoot verminderen én tegelijkertijd meer geld beschikbaar maken voor investeringen in
hernieuwbare energie, dakisolatie of onderzoek naar zuinigere producten.
Het wordt tijd dat politici hun verantwoordelijkheid inzake de klimaatverandering opnemen. Er werd lang genoeg over gepraat, nu is het tijd
voor actie. Actie in de vorm van een sterke klimaatwet, sancties bij overtredingen van die wet en een jaarlijks rapport over wat werd gedaan om de 3% in
emissies te bereiken.
Om zeker te zijn dat de vooropgestelde reductie wel degelijk wordt bereikt,
is het nodig om aandacht te schenken aan de manier waarop het doel wordt
bereikt. De langetermijndoelstelling blijft prioritair maar er worden korte termijndoelstellingen aan toegevoegd om die langetermijndoelstelling makkelijker te
kunnen bereiken. Een te snelle en drastische verlaging zou een te grote eis zijn
zowel voor de regering als voor de bevolking. We moeten geleidelijk aan de
grens verhogen zodat dit cijfer makkelijker verwezenlijkt kan worden.
Door een jaarlijkse vermindering van 3%, zorgen we voor een geleidelijke
aanpassing tot de norm van 90%. Een graduele reductie in de emissies over de
komende decennia betekent dat we het totaal aantal broeikasgassen reduceren
die vrijkomen voor het jaar 2050.

Emissies op hetzelfde hedendaagse niveau (of hoger) laten tot 2040 betekent dat we ongeveer twee maal zoveel broeikasgassen zullen uitgestoten
hebben vergeleken met een jaarlijkse reductie om het doel te bereiken.

Steun “The Big Ask”
Stuur een e-postkaart naar de leiders van de democratische partijen in
België via www.thebigask.be.
Friends of the Earth, afdeling Vlaanderen en Brussel, is lid van Friends of
the Earth International, ‘s werelds grootste milieufederatie met 5000 lokale
groepen en anderhalf miljoen leden. Friends of the Earth vzw is een gewestelijke thematische milieuvereniging. De vereniging benadrukt in het bijzonder de
verbanden tussen leefmilieu en mensenrechten, oorlog en vrede, en beklemtoont de noodzaak van internationale samenwerking. VRAK is lid van FoE
Vlaanderen-Brussel.
T-shirts voor dames en heren in maten van XS tot XL (met opschrift “Kernenergie? Nee Bedankt” en andere), vredesklokjes, buttons enz. zijn verkrijgbaar
via: www.foeshop.org of info@foeshop.org.

David Heller, FoE

Je jaarlijkse betaling van oorlogsbelasting
In juni moet je de belastingaangifte over de inkomsten van 2007 indienen.
Een paar maanden later kan je het aanslagbiljet verwachten. Daarop staat wat
je in het totaal aan belastingen over 2007 moet betalen (rubriek “Belasting
staat”). Het grootste deel is al betaald via de bedrijfsvoorheffing. Soms krijg je
iets terug of moet je iets bijbetalen.
België besteedde in 2006 ruim 3,5 miljard euro aan militaire uitgaven. Dat
bedrag is eigenlijk nog hoger omdat het moeilijk te berekenen militaire aandeel
van de afbetaling van de staatsschuld hier niet is inbegrepen. Dat bedrag van
3,5 miljard werd in 2006 bijeengebracht door ruim 10.000.000 inwoners. Iedereen betaalt dus ongeveer 350  p.p./per jaar. Dit is uiteraard een gemiddelde.
In procenten uitgedrukt, bedraagt je bijdrage aan het militaire apparaat per gezin ongeveer 10,50% van het bedrag dat op de belastingaanslag staat bij de rubriek “Belasting staat”.
Heb je gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van je belastinggeld? In andere woorden, heb je gewetensbezwaar tegen de fiscale militaire
dienstplicht? Laat dit weten aan de Gewestelijke Directeur van de belastingen.

Je kan een brief bij de aangifte voegen om dat uit te leggen. Later, bij de aanslag, kan je bij die Directeur een bezwaarschrift indienen en/of overwegen om
te weigeren een (symbolisch) bedrag van de belasting te betalen.
Zo’n belastingweigering kan tegemoet komen aan je individuele gewetensnood en een getuigenis zijn naar je eigen en bredere omgeving toe.
Wil je meer weten over wat en hoe je dat kan doen? Vraag dan bij VRAK
(vrak@advalvas.be, vrak@motherearth.org of telefoon 0499-138855) de actieomslag met een stappenplan en voorbeeldbrieven (die je naar believen kan
wijzigen).
Je kan ook steeds met VRAK overleggen over je actie.

Internationale Conferentie
Manchester: 5-7 september 2008

Van vrijdag 5 september (18u) tot zondagnamiddag 7 september wordt in
Manchester (V.K.) de twaalfde Internationale Conferentie van Oorlogsbelastingweigering en Campagnes voor Vredesbelasting gehouden. Hier ontmoet je activisten uit heel de wereld en deel je in hun ervaringen en tactieken in de strijd
voor het gebruik van belastinggeld voor vreedzame doeleinden. Je hoort ook
meer over de Peace Tax Seven (PT7) en de educatieve webstek
www.peacepays.org. Je kan daar ook deelnemen aan de algemene vergadering van Conscience and Peace Tax International (CPTI).
Op vrijdag staat er een facultatief bezoek aan de stad Manchester op het
programma. Na de conferentie kan je eventueel deelnemen aan een excursie
(maandag tot vrijdagmorgen, 8-12 september) in de streek.
Meer informatie en een inschrijvingsformulier vind je op de webstek
www.peacetax2008.org.uk. Voor inlichtingen en eventuele afspraken om samen te reizen, contacteer VRAK of dirk.panhuis@skynet.be.

Agenda
Maandag 30 juni: Benefietbuffet van VRAK (Gent). Zie aankondiging op de
eerste bladzijde.
19-28 juli: Gentse Feesten met VRAK en Friends of the Earth. VRAK zoekt
vrijwilligers om samen met FoE de infostand op de Gentse Feesten enkele uurtjes te bemannen of bevrouwen. Graag contact opnemen met ons secretariaat.
5-7 september: Internationale Conferentie (Manchester, V.K.). Zie aankondiging hierboven.

