Werken aan
structurele oplossingen
voor het Zuiden
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1.11.11 bundelt de krachten van 60 organisaties en onge�
veer 20.000 vrijwilligers in 330 lokale groepen. Zij zetten 
zich in voor één gezamenlijk doel:

Een rechtvaardige wereld zonder armoede
Miljoenen mensen ter wereld krijgen nog altijd niet waar ze
recht op hebben: voldoende voedsel, schoon drinkwater,
gezondheidszorg, een basisopleiding, een leefbaar inko�
men, veiligheid en vrijheid van meningsuiting. Wereldwijd 
leveren mensen dagelijks de strijd voor een menswaardig 
bestaan.
11.11.11 strijdt op diverse vlakken met hen mee:
- 	door ontwikkelingsinitiatieven in het Zuiden te steunen.
- 	door druk uit te oefenen op het beleid van nationale en 
internationale overheden en organisaties.
- 	door in  eigen land campagne te voeren voor  een soli�
daire wereld.

Onze visie
Armoede is een onrecht
Armoede en onrecht zijn dikwijls mensenwerk en het ge�
volg van onrechtvaardige machtsverhoudingen. Hoe ver�
schillend de situatie ook, één  element is altijd hetzelfde:
mensen die in armoede leven hebben  weinig invloed op
deze economische en politieke machtsverhoudingen.
Basisrechten voor iedereen
Wereldwijd erkennen overheden en internationale instan�
ties dat  elke mens aanspraak  moet kunnen  maken op
basisrechten  zoals genoeg voedsel, onderwijs, gezond�
heidszorg, veiligheid ... En toch wordt dit recht op basis�
voorzieningen wereldwijd met de voeten getreden.
Ontwikkeling voor iedereen
11.11.11 strijdt tegen onrecht, maar werkt tegelijk mee aan
het uitbouwen van democratische alternatieven  waarin 
mensen  en landen  zelf hun ontwikkeling uittekenen  en 
realiseren. Voor 11.11.11 is ontwikkeling geen gunst voor 
enkelen maar een recht voor iedereen. Ontwikkeling be�
tekent een waardig leven in al zijn aspecten, en gaat veel
verder dan armoedebestrijding of een  minimale bevredi�
ging van materiële basisbehoeften.

Onze aanpak
Omdat armoede het gevolg is van onrechtvaardige ver�
houdingen kiest 11.11.11 voor een structurele aanpak en 
richt ze zich samen met haar leden en partnerorganisaties
in Noord en Zuid op de instanties die het economisch en 
sociaal beleid vorm geven. 11.11.11 ondersteunt duurza�
me programma’s in het Zuiden, werkt aan het versterken 
van lokale organisaties en voert campagnes en acties ge�
richt op beleidsbeïnvloeding.
Krachten bundelen in het Noorden
Als koepel brengt 11.11.11 ontwikkelings- en andere orga�
nisaties samen om acties en campagnes te voeren voor
een rechtvaardigere wereld. Samen kunnen  we nu  een�
maal meer bereiken dan alleen.
Krachten bundelen in het Zuiden
11.11.11 werkt samen met partnerorganisaties in een aan�
tal landen. Ze werkt aan de versterking van lokale groepen 
en steunt samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor 
de basisrechten van de lokale bevolking in Centraal-Afrika 
(Congo, Burundi  en  Rwanda), in  Azië (Indonesië en de
Filipijnen) en in  Latijns-Amerika  (Peru, Bolivia, Ecuador,
Colombia en Haïti).
Leden ondersteunen
Om samenwerking te stimuleren  en de kwaliteit van 
het ontwikkelingswerk verder te verhogen, ondersteunt 
11.11.11 grondig gescreende programma’s van haar leden
ook financiëel.

Investeren in ontwikkeling
Om initiatieven van  maatschappelijke verandering op
gang te brengen  en de emancipatie van achtergestelde
bevolkingsgroepen te stimuleren, is er geld nodig. Daarom
doet 11.11.11 aan fondsenwerving.
Uw geld komt terecht
Op vraag van haar  partners in het  Zuiden investeert 
11.11.11 25% van de netto-opbrengst in  educatie, stu�
diewerk en beleidsbeïnvloeding. 11.11.11 richt zich daarbij
zowel tot de eigen politici, als tot internationale instellingen 
zoals de Wereldhandelsorganisatie, de EU en de Wereld�
bank.
75% van de netto-opbrengst maken we over aan part�
ners in het Zuiden en lidorganisaties.
22% gaat naar  54 partnerorganisaties  waarmee we
rechtstreeks samenwerken in landen als  Congo,
Rwanda, Burundi, Indonesië, de Filipijnen, Peru, Bo�
livia, Colombia en Ecuador.
53% gaat naar de lidorganisaties en gemeenschap�
pelijke initiatieven waarvan het actieprogramma werd 
goedgekeurd door  een commissie van onafhanke�
lijke experts.
11.11.11 is lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fond�
senwerving (VEF) die een deontologische code voor fond�
senwerving en transparantie van rekeningen vastlegt.

Besteding van de 11.11.11-opbrengst
22% voor  partners in het  Zuiden  waarmee we recht�
streeks samenwerken
53% voor  actieplannen van leden  en gemeenschappe�
lijke initiatieven
25% voor educatie,
publieksacties
en studiewerk
in het kader van 
beleidsbeïnvloeding

53%
25%
22%

Concrete aanpak in het Zuiden
Enkele voorbeelden
Bangladesh en Cambodja:
meer rechten voor kledingarbeiders
De uitbuiting van de kledingarbeiders is hallucinant. Dat is 
geen toeval: de werkgevers en de overheid doen er alles 
aan om onafhankelijke vakbondswerking te beletten. De
leefomstandigheden van de arbeiders zijn zo schrijnend dat 
ze zich toch organiseren, ondanks de repressie. Onze steun 
richt zich op vorming van leden, lokale en nationale leiders.
Oeganda: aanpak klimaatverandering
De Mpanga-regio  wordt droger, de oogsten verminderen.
De bomen worden gekapt voor brandhout, de erosie neemt 
toe. JESE en  Protos stoppen deze neerwaartse spiraal 
met  een geïntegreerde aanpak: bewustmaking via scho�
len, herbebossing, terrasbouw, regenwaterstockage en 
fornuizen die minder hout verbruiken.
Burundi: krachten bundelen voor beter bestuur
Burundi is één van de armste landen ter wereld. Om vooruit 
te geraken is een goed bestuur nodig. PARCEM is een zeer 
geëngageerde organisatie die corruptiezaken onderzoekt,
fraude bij openbare instellingen aanklaagt en een sterkere
deontologische opstelling van ambtenaren promoot.
Peru: zorgen voor water en milieu
De boeren in  Peru kampen  met  een toenemend gebrek 
aan irrigatiewater. Door de klimaatverandering slinken de
sneeuwkappen in de bergen. En de mijnbedrijven verbrui�
ken  en vervuilen  enorme hoeveelheden  water. MOCICC
verenigt organisaties die een strengere regelgeving voor 
de mijnbouw eisen, alternatieve energie promoten, recy�
clage aanmoedigen en een goed milieubeheer eisen.

Filipijnen: Alliantie tegen grootschalige mijnbouw
De Alyansa  Tigil  Mina groepeert  milieu-  en volksorgani�
saties. Zij voeren samen campagne om mens  en  milieu 
beter te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de
mijnbouw. Het is geen toeval dat de mijnbouwgebieden 
ook de armste zijn van het land.
Guatemala:
krachtenbundeling
inheemse vrouwen
‘Tz’u-nunija’ brengt in�
heemse vrouwen en vrou�
wenorganisaties samen.
Zo kunnen ze beter de pu�
blieke opinie beïnvloeden 
en  wegen op het  beleid.
Ze willen onder  meer het 
geweld tegen inheemse
vrouwen  een halt toeroe�
pen.
Indonesië: Bossen redden, beter voor iedereen
In Indonesië verdwijnt het regenwoud snel. Walhi, de koe�
pel van de milieuorganisaties, wil een ban op de boskap
en  eist  meer verantwoordelijkheid voor de lokale bevol�
king in het  bosbeheer. Bossen redden is  belangrijk voor 
het behoud van de biodiversiteit en in de strijd tegen kli�
maatverandering.

In Noord en Zuid
Internationale druk zorgt voor
transparantie inkomsten grondstoffenwinning
Door corruptie en gebrek aan controle komt de winning 
van ertsen en olie zelden ten goede aan de gewone bevol�
king. Als lid van het internationale netwerk Publish What 
You  Pay hamerden  we jarenlang op de noodzaak aan 
transparantie en controle.
Want  wanneer  bedrijven  publiceren  wat  ze aan royalties 
betalen en overheden publiceren wat ze ontvangen, krijgt 
de bevolking cruciale informatie om de besteding te con�
troleren.
In 2013 kwam een doorbraak in wat lang utopisch leek. De
VS en de EU hebben nu bepaald dat alle beursgenoteerde
bedrijven hun  betalingen voor grondstoffen gedetailleerd 
moeten rapporteren.

In het Noorden
Kritische analyse officiële ontwikkelingssamenwerking
Elk  jaar  publiceert  11.11.11 een 
grondige analyse van  wat onze
overheid spendeerde aan ontwik�
kelingssamenwerking. Niet alleen 
hoeveel ze uitgaf voor welke ini�
tiatieven (en hoever ze afweek van 
de beloftes), maar ook ‘wat was er 
goed en waar liep het fout’. Zo dra�
gen wij ons steentje bij aan de ver�
betering van het overheidsbeleid.

Krachtenbundeling Recht op Voedsel
1 op 8 mensen lijdt honger. Toch produceert de aarde ge�
noeg eten. Het voedselsysteem zit fout: de productie, de
verdeling, de verspilling. 11.11.11 bundelde haar krachten 
met 14 Belgische ngo’s om de vele pijnpunten aan te dui�
den  en  bij onze overheid  en de EU een coherent  beleid 
tegen de honger te eisen. Tegelijk steunen  we partners 
overzee die niet alleen werken aan concrete ingrepen zo�
als  een duurzaam beheer van grond  en  water, maar die
ook een beter voedselbeleid van hun overheid eisen.

Aanklacht voedselspeculatie Belgische banken
Een goed onderbouwd rapport 
toonde de betrokkenheid aan van 
zes Belgische banken bij fondsen 
die speculeren op de stijging van 
granen  en andere voedselgrond�
stoffen.
Voedselprijzen zijn een lucratieve,
maar  erg onethische belegging.
De speculatie drijft de prijzen 
kunstmatig op en de armsten ter 
wereld zijn er het grootste slacht�
offer van. Belfius kondigde een 
dag na de publicatie al aan dat de bank direct een einde
maakt aan de speculatie.
2015 DE TIJD LOOPT
Onder deze noemer  werken  26 
Vlaamse ngo’s samen rond de Mil�
lenniumdoelstellingen. Deze 8 con�
crete VN-doelstellingen  willen de
armoede in de wereld tegen 2015 drastisch verminderen.
We oefenen  bij diverse instanties druk uit om concreet 
werk te maken van de strijd tegen armoede. Tegelijk lob�
byen we voor een beter actieplan na 2015.

De kracht van een koepel
Een  bijzonder  belangrijk aspect van de werking van 
11.11.11, zowel hier in het Noorden als via de steun aan 
partners in het Zuiden, is krachtenbundeling met het oog 
op een grotere impact. Door waardevolle initiatieven finan�
cieel te steunen  maar ook door  participatie en onderling 
overleg te stimuleren, zorgt  11.11.11 ervoor dat de ont�
wikkelingsorganisaties hun activiteiten  beter op elkaar 
afstemmen. De laatste jaren treden de Vlaamse organisa�
ties uitdrukkelijk samen naar buiten om bij de politici meer 
gewicht in de schaal te leggen voor thema’s die belangrijk 
zijn voor het Zuiden.

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse NoordZuidbeweging. We bundelen de krachten van 60
organisaties en 330 vrijwilligersgroepen die zich
inzetten voor één gezamenlijk doel: een rechtvaardige wereld zonder armoede. In het Noorden
staat beleidsbeïnvloeding centraal. In het Zuiden
helpt 11.11.11 organisaties door goed doordachte ontwikkelingsinitiatieven te ondersteunen en
samenwerking te stimuleren.

11.11.11 telt 330 lokale groepen, met ongeveer 
20.000 vrijwilligers, en 60 lidorganisaties:
Niet-gouvernementele organisaties
 AEF JN AfricanEurope Faith and 
Justice Network
 Bevrijde Wereld
 Broederlijk Delen
 BOS+
 Caritas Internatio�
naal België
 CATAPA
 CDI/Bwamanda
 Damiaanactie
 Dierenartsen 
zonder Grenzen
 Djapo

 fos - Socialistische
Solidariteit
 Geneeskunde
voor de Derde
Wereld
 Kadervorming 
voor Afrikanen
 Maya Honing
 Memisa
 Nationaal Comité
voor Onthaal van 
Derdewereldstudenten
 Oxfam-Solidariteit

 Oxfam-Wereldwinkels
 PHOS
 PROTOS
 Studio Globo
 Trias
 UCOS
 VIC - Kinderrechten ngo
 Vlaams-Rwan�
dese Vereniging 
Umubano
 Vredeseilanden
 Wereldsolidariteit

Koepelorganisaties, vredesorganisaties, landencomités e.a.
 Belgisch Comité
	voor Hulp aan 
Vluchtelingen
 Dienst Buiten�
landse Studenten 
en Stagiairs
 Fair Trade
Original
 intal
 Nederlandstalige
Vrouwenraad
 ngo-federatie

 Orbi Pharma
 OR.C.A.
 Palestina 
Solidariteit
 Pax Christi 
Vlaanderen
 Socialisme
zonder Grenzen
 Solidariteit om
Leven
 Solidariteitsfonds

 Vlaams Guatemala 
Comité
 Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen
 Vrede
 Vredesactie
 VVN - Vereniging 
voor de Verenigde
Naties
 WIZA - Werkgroep
Indianen ZuidAmerika

Politieke, sociale en culturele bewegingen
ABVV
ACLVB
ACV
Animo Jong Links
Chirojeugd 
Vlaanderen
 Christenen voor 
het Socialisme






Gezinsbond
Globelink
Jong CD&V
Jong Groen!
Jong VLD
Netwerk Bewust 
Verbruiken
 Sp.a-studiedienst







 VIVA - Socialis�
tische Vrouwen 
Vereniging
 Vermeylenfonds

11.11.11 is ook lid van nationale,
Europese en internationale netwerken, o.a.:
 Alterfin
 Commissie
Vrouwen en 
Ontwikkeling
 Concord
 EURAC

 EUROSTEP
 EURODAD
 FAN, Financieel 
Actie Netwerk
 IPS, International 
Press Service

 Max Havelaar
 VVOB
 Wereldmediahuis 
(MO*)
 WSF, World Social 
Forum

CONTACT
ALGEMEEN SECRETARIAAT LGEMEEN
SECRETARIAAT
11.11.11 vzw
Vlasfabriekstraat 11 – 1060 Brussel
Telefoon: 02 536 11 13
info@11.be
www.11.be/11
Rekeningnummer:
IBAN: BE30 0000 0000 1111
BIC: BPOTBEB1

PROVINCIALE SECRETARIATEN
Antwerpen
Patriottenstraat 27 – 2600 Antwerpen-Berchem
Telefoon: 03 281 06 62   antwerpen@11.be

Oost-Vlaanderen
Dok-Noord 4 hal 25 – 9000 Gent 
Telefoon: 09 233 02 03   oost-vlaanderen@11.be
Vlaams-Brabant en Brussel
Vlasfabriekstraat 11 – 1060 Brussel
Telefoon: 02 536 11 47   brabant@11.be
West-Vlaanderen
Hugo Verrieststraat 22 – 8800 Roeselare
Telefoon: 051 24 06 13   west-vlaanderen@11.be

191 landen ondertekenden een akkoord om tegen 2015 de armoede in
de wereld te halveren. Voer samen met de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
actie om de politici aan hun belofte te herinneren én de lat hoger te
leggen. Armoede moet de wereld uit!
www.detijdloopt.be

V.U.: Bogdan Vanden Berghe - Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel

Limburg
Bedrijfsstraat 10 – 3500 Hasselt-Kiewit
Telefoon: 011 87 14 80   limburg@11.be

