Borders I have never seen one.
But I have heard they exist
in the minds of some people.
- Thor Heyerdahl -

De toekomst

Projectdag derde graad
- dinsdag 20 oktober -

Beste leerlingen
De Amerikaanse regering laat een beruchte Iraanse generaal uitschakelen met een drone-aanval. Iran reageert door Amerikaanse
militaire basissen in Irak te bombarderen. Bovendien begint
Iran terug met het vervaardigen van kernwapens. In Syrië woedt
al jaren een burgeroorlog. De Amerikanen dreigen met ingrijpen
wanneer de Syrische president Bashar al-Assad te ver zou gaan.
De Russen steunen Bashar al-Assad. Bovendien ligt Syrië al
jaren overhoop met Israël, omdat deze de strategisch gelegen
Golanhoogten in 1981 heeft geannexeerd.
De Staat Israël heeft sinds zijn ontstaan in 1948 altijd al
slechte relaties gehad met zowat al de omliggende Arabische
landen. En veel Palestijnen zullen de Staat Israël als zodanig nooit erkennen. De Chinezen willen meer controle over Hong
Kong, maar de mensen in Hong Kong willen meer onafhankelijkheid. En de kernmacht Noord-Korea is een doorn in het oog
van vele landen. Soms lijkt het wel alsof we op de rand
staan van een derde wereldoorlog.
Wij willen echter niet vervallen in doemdenken of zwelgen
in apocalyptische scenario’s. Op de Dag van Perspectief
willen wij een enigszins realistisch perspectief bieden op
de toestand en de toekomst van onze wereld. Dit jaar ligt
de focus op geopolitiek. Geopolitiek houdt zich bezig met
de invloed van aardrijkskundige factoren op politieke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van landsgrenzen
die dan eventueel samenvallen met een bergketen, een bos
of een rivier. Meer algemeen houdt geopolitiek zich bezig
met de geografische invloed op machtsverhoudingen binnen de
internationale politiek.
Wanneer de Israëli’s de Golanhoogten annexeren, willen
die vooral vermijden dat ze kwetsbaar zijn voor aanvallen
vanuit Syrië. Wanneer Poetin de Krim in 2014 annexeert,
wil hij vooral een betere en snellere toegang tot de Zwarte Zee
en het Europese vasteland. En dit is geen ver van ons bed show.
Na de annexatie van de Krim door Rusland reageerde de Europese
Unie met economische sancties tegen Rusland. Daarop reageerde
Rusland onmiddellijk met eigen economische sancties tegen de
Europese Unie door de invoer van onder andere Europees fruit
sterk te limiteren. Het gevolg was dat veel Belgische perenboeren tot 60% minder peren konden uitvoeren, waardoor velen
van hen het heel moeilijk kregen om te overleven.
Perspectief wil jullie laten kijken naar de wereldpolitiek
op een niet vooringenomen, realistische, én hoopvolle manier.

De vragen over (geo)politiek die dikwijls worden gesteld gaan
over rechtvaardigheid: ‘Het is toch niet rechtvaardig dat
de Amerikanen zomaar overal binnenvallen en zich overal mee
bemoeien?’ of ‘Het is toch niet rechtvaardig dat Rusland
(of Israël of…) zomaar een stuk land annexeert?’.
In een ideale wereld zijn er geen conflicten en is rechtvaardigheid alomtegenwoordig. Deze wereld is echter niet ideaal,
en een ideale wereld zal een utopie blijven. Bovendien wordt
‘rechtvaardigheid’ maar al te dikwijls misbruikt om eigenbelang
te vermommen. Een Koerd en een Turk (of een Palestijn en een
Israëli) hebben dikwijls een heel andere visie over een ‘rechtvaardige’ verdeling van grondgebied. Een rechtvaardige wereld
is een mooie horizon, maar ondertussen blijven er conflicten
bestaan, en kunnen we de verhoudingen beter analyseren en
begrijpen wanneer we ze benaderen als machtsverhoudingen.
Twee elementen die naties altijd in rekening nemen bij geopolitieke beslissingen zijn eigenbelang en ‘politieke stabiliteit’. Je kan beweren dat dit eigenbelang ‘onrechtvaardig’
is, maar als bijvoorbeeld de Verenigde Staten van Amerika
zich meer en meer zouden terugtrekken uit het internationale
politieke speelveld ontstaat er een machtsvacuüm dat maar al
te graag zal worden ingevuld door China, Rusland, of een land
uit het Midden-Oosten. Dit is een realiteit die je onmogelijk
kan ontkennen. Bovendien zijn de verschillende naties
op deze wereld economisch gezien zodanig onderling afhankelijk
van elkaar dat het geopolitiek gezien heel realistisch is
dat militaire conflicten juist steeds meer worden vermeden.
Een conflict kan namelijk al snel escaleren waardoor heel de
stabiliteit van een regio (en bij uitbreiding de hele wereld)
wordt bedreigd, wat dus ook nadelig is voor het eventuele
eigenbelang van een grootmacht. Het is juist vanuit een meer
realistische kijk dat we de wereld misschien een beetje meer
rechtvaardig kunnen maken.
Door de corona-crisis lijkt de aandacht voor het klimaatprobleem even op een zijspoor gezet. Dit neemt niet weg dat
klimaatspecialisten blijven hameren op de urgentie ervan.
De stijging van de zeespiegel of de toenemende droogte
op bepaalde plaatsen zullen allemaal hun weerslag hebben
op demografie, migratie, virussen en geoplitiek. Als dit
probleem niet grondig en interdisciplinair wordt aangepakt,
worden alle andere problemen enkel groter met alle gevolgen
vandien. Dit hoeft niet te leiden tot pessimisme. Het vergt een
doelgerichte aanpak waar iedereen zijn steentje toe bijdraagt.

Team perspectief tweeduizendtwintig

VANWAAR DE NAAM
PERSPECTIEF

vluchtpunt

HORIZON

Beeld je eens in dat je op een blad papier
een rechte weg richting de horizon moet
tekenen. Je zal dat kunnen doen door
gebruik te maken van de regels rond
perspectieftekenen.
Vanuit jouw standpunt krijgt jouw weg vorm.
Je kijkt vooruit, de toekomst tegemoet.

We hebben heel wat experten en ervaringsdeskundigen bereid
gevonden om mee te werken aan deze bijzondere projectdag.
Zij gaan jullie hun verhaal en inzicht brengen over
de toestand van de geo-politiek, over hoe andere delen van
de wereld naar ons Europeanen kijken, over wetenschappelijke
evoluties en maatschappelijke uitdagingen. Je kan ze ontmoeten
in lezingen, gesprekken, workshops... Er zijn ook leerlingen
die presentaties voor jullie voorbereid hebben.
Perspectief tweeduizendtwintig wil jullie laten kennismaken
met een aantal standpunten en ontwikkelingen die ons verder
kunnen helpen om onze blik te verruimen.
Jullie kunnen bezorgdheden en vragen reeds formuleren in
de perspectief tweeduizendtwintig enquête. Hopelijk krijgen
jullie een aantal antwoorden of een aantal nieuwe prikkelende
vragen om mee aan de slag te gaan.
Dat de wereld één samenhangend geheel vormt hebben we met
zijn allen aan de lijve kunnen ondervinden de afgelopen maanden.
Zo heeft de Coronacrisis ook een impact op de organisatie
van de Vijfde editie van PERSPECTIEF. We zijn blij dat we
deze dag in een aangepaste vorm kunnen laten doorgaan.
Eén van de belangrijkste aanpassingen aan de maatregelen
rond Corona is het feit dat de klas gedurende de lezingen
samen moet blijven. Voor een groot stuk van het programma
zal je dus in overleg met de leraar tot een gemeenschappelijke
keuze moeten komen.
We hopen dat jullie met volle teugen zullen proeven van de
toekomst en volop zullen genieten van deze unieke projectdag!
Zorg ervoor dat je uitgeslapen bent!

DAGVERLOOP
We hebben voor deze Coronaeditie alweer een respectabel
programma kunnen samenstellen.

Wellicht hebben jullie al gehoord over de kleurcodes die gebruikt worden om te bepalen hoe de school in de Coronacrisis
moet georganiseerd worden. Momenteel zitten we in code GEEL:
dat is heel dicht bij de normale situatie mits de nodige
voorzorgsmaatregelen.
De volgende kleurcode, die gebruikt wordt wanneer de situatie
terug ernstiger wordt, is ORANJE. In die situatie mag ondermeer
slechts de helft van de leerlingen afwisselend naar school, en
is er een combinatie van ‘contactonderwijs’
en ‘afstandsonderwijs’.
OM PERSPECTIEF TWEEDUIZENDTWINTIG OP EEN GOEDE MANIER
TE KUNNEN ORGANISEREN, HANTEREN WE DIE CODE ORANJE.
Dat wil zeggen dat er een halve dag voorzien wordt voor een
programma op school voor enerzijds de zesde en zevendejaars
en anderzijds de vijfdejaars( in principe)
Jullie zijn dus een halve dag op school en een halve dag thuis.
Voor het ‘thuisprogramma’ krijgen jullie een ruim digitaal
aanbod : podcasts, documentaires en, waar het kan, streaming
en opnames van de lezingen die op school worden gehouden
terwijl jij thuis zit.

DE VOORMIDDAG
Het programma op school is in principe voorzien
voor de zesde en zevendejaars.
DEEL 1 start om 08.30 u. zoals elke schooldag.
Jullie gaan meteen naar de eerste lezing of workshop.
Deze loopt tot ongeveer 10.10 u.
DEEL 2 start om 10.30 u. en loopt tot +/- 12.10 u.
Jullie blijven de hele tijd per klas ook in de ruimtes
waar de zogenaamde grote lezingen doorgaan.
De vijfdejaars maken een keuze uit het digitale aanbod
van het ‘thuisprogramma’ via de website van perspectief
tweeduizendtwintig.

DE NAMIDDAG
DEEL 1 start om 13.00 u. en eindigt 15.00 u.
Jullie gaan meteen naar de eerste lezing of workshop.
DEEL 2 start om 15.10 u. en eindigt omstreeks 16.30 u.
De laatstejaars maken een keuze uit het digitale aanbod
van het ‘thuisprogramma’ via de website van perspectief
tweeduizendtwintig.

AFSPRAKEN
EXPERIMENT
Een projectdag als deze met meer dan 500 deelnemers is steeds
een organisatorische uitdaging. Zeker nu we moeten leven met
een hele reeks noodzakelijke maatregelen. Het wordt een groot
experiment. Dit experiment proberen we graag samen met jullie
uit omdat het een unieke kans is voor jullie om in één dag
een hele reeks experten en ervaringsdeskundigen te kunnen
ontmoeten. Bovendien is het ook een groot experiment waarbij
je voor jezelf kan uitmaken hoe je omgaat met een digitaal
aanbod op afstand.

NOCH ZOMBIES, NOCH KIPPEN
We willen geen zombies in de sessies, maar ook geen kippen.
Probeer het midden te vinden en actief deel te nemen als
de jongvolwassenen die jullie zijn. Tijdens Perspectief
tweeduizendtwintig kan je kennismaken met standpunten
van verschillende sprekers. Dit kan je inspireren, tot nadenken
aanzetten of een andere visie in je wakker maken. Dat is prima.
We willen namelijk dat de dag bol staat van de discussie!

SLAAPKOPJES
Vanuit thuis deelnemen aan een projectdag is een hele
uitdaging. De meesten onder jullie hebben gelukkig
reeds de ervaring vanuit de lock-down tijdens de lente.
Jullie weten dus al voor een stuk hoe je je best organiseert
om gedurende een halve dag aan de computer te zitten
en een schoolprogramma te volgen (ook is dat voor sommigen
vanuit hun slaapkamer).

OPZOEKEN
Zoek al eens wat op over de sprekers, onderwerpen
en documentaires of podcasts die je pad zullen kruisen
tijdens perspectief tweeduizendtwintig. Het kan er alleen
maar interessanter op worden.

UITWISSELEN
Uiteraard is de keuze beperkt en je hebt een keuze moeten
maken per klasgroep. Heb je interesse in de onderwerpen die
andere sprekers hier voorstelden? Spreek medeleerlingen aan,
informeer bij de leraren. We publiceren een lijst met
welke sessie er door welke klas gevolgd werd.

DE GEWONE CORONAMAATREGELEN BLIJVEN GELDEN:
- Binnen draag je altijd en voortdurend je mondmasker.
- Hou zoveel mogelijk afstand.
- Ventilatie gaat boven warmte.

GASTEN
Op 20 oktober 2020 kunnen we gelukkig heel wat sprekers ontvangen op school. Het zich houden aan de coronamaatregelen is een
absolute voorwaarde en een vorm van respect naar deze gasten.
Help mee om onze Derde Graad van zijn meest gastvrije kant
te laten schitteren.

HOE JE PROGRAMMA
BEPALEN
NEEM DE BROCHURE DOOR MET JE LERAAR
Je zal een keuze maken voor de halve dag die je op school
bent en voor de halve dag waarbij je van thuis deelneemt.
Tijdens een klasgesprek kom je tot een besluit.

Het is best om een top 3 per keuzemoment te maken,
want het aantal deelnemers (klasgroepen) is zeer
strikt beperkt omwille van de afstandsregels.
In het programma-overzicht kan je het maximaal
aantal deelnemers terugvinden of eventueel
of de sessie bedoeld is voor slechts één klas.
Je kan ook in de top 3 een documentaire of podcast opnemen.
Bespreek ook even klassikaal hoe je je individuele
thuisprogramma gaat samenstellen.

Het programma dat na verwerking van alle gegevens aan jou klas
wordt toegewezen- wordt bekend gemaakt op maandag 19 oktober.

VOORMIDDAG DEEL 1
GEO-POLITIEK EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN
De Europese Unie: geploeter van crisis naar crisis –
PROF. HENDRIK VOS (130 leerlingen - ook gestreamd)
Europa temidden een wereld in volle geopolitieke transitie –
PROF. DAVID CRIEKEMANS (100 leerlingen - ook gestreamd)
STUDIEPERSPECTIEF
Sessie over verder studeren door Thomas Moore –
LIES HENDRICKX (enkel voor 7PUI en 7MST)
MIGRATIE
Pelikaanstraat – Aminata Demba (1 of 2 klassen)

VOORMIDDAG DEEL 2
WETENSCHAPPELIJKE DOORBRAAK
Waarom heeft iedereen het plots over CRISPR? –
HETTY HELSMOORTEL (125 leerlingen enkel voor 5 en 6TWE, 5 en 6WWI, 5 en 6 LWE, LWI, EWi, MWE)
DE CONTINENTEN / REGIO’S / MIGRATIE / DIPLOMATIE
EUROPA Het vertrek van Het Verenigd Koninkrijk uit Europa –
GUY TROUVEROY (60 leerlingen)
CHINA China: strategische speler op het wereldtoneel –
JEANNE BODEN (100 leerlingen)

PROGRAMMA

AFRIKA Uganda’s Special Needs – JORIS CASAER (1 klas)
EUR-AZIË/ MIDDEN-OOSTEN Herboren, hier komt een nieuwe Belg MAJD KALIFEH (max 2 klassen)
LESBOS Arts op Lesbos – DORIS VANDEN BOSSCHE (max 2 klassen)
KLIMAATCRISIS My 2050 – PETER PAUL VOSSEPOEL (1 klas)

DIGITAAL PROGRAMMA THUIS
In de VM: alle leerlingen van het 5de jaar
In de NM: alle leerlingen van het 6de en 7de jaar
en de wetenschappers uit het vijfde jaar.
Het thuisaanbod vind je op de website van perspectief 2020.
Maak op de website een keuze uit:
- DOCUMENTAIRES EN REPORTAGES / PODCASTS
- STREAMING van de Lezing van D. Criekemans (8.30 u.)
- STREAMING van de Lezing van H.Vos (8.30 u.)
- WEBINAR van Asita Kanko (15.10 u.)

BLIJF ALERT EN WAKKER MET JE KIJKWIJZERMAKKER!
Binnen de flitsende beeldcultuur waarin we momenteel
leven, willen we naar aanleiding van het digitale aanbod
van Perspectief Tweeduizendtwintig, jullie helpen
om de grote lijnen en belangrijkste boodschap uit
een documentaire, reportage, podcast,e.d. te halen.
Daarom krijgen jullie deze zogenaamde ‘kijkwijzer’
(maar het kan ook een luisterwijzer zijn)
De bedoeling is om een kleine gestructureerde handleiding
te geven die jullie kan helpen om kort een aantal aantekeningen te maken, zodat jullie tijdens het reflectie–
en evaluatiemoment ervaringen, indrukken, vragen,
commentaren,... kunnen terugkoppelen. Bovendien is
het een feit dat wanneer je een aantal zaken noteert
ze beter in je geheugen blijven

PROGRAMMA

De kijkwijzer vind je op de website van perspectief 2020.

NAMIDDAG DEEL 1
DE CONTINENTEN / REGIO’S / MIGRATIE / DIPLOMATIE
MEDIA Wat is nieuws: over buitenlandse berichtgeving –
NICO CARDONE (60 leerlingen)
PERSPECTIEF UIT DE GLOBALE WERELD
Poëzie met een boodschap – SECKOU OUOLOGUEM (max 2 klassen)
Islam in europa: diversiteit binnen/buiten de islam? –
KHALID BENHADOU (80 leerlingen)
AFRIKA Uganda’s Special Needs – JORIS CASAER (1 klas)
KLIMAATCRISIS My 2050 – PETER PAUL VOSSEPOEL (1 klas)

NAMIDDAG DEEL 2
PERSPECTIEF UIT DE GLOBALE WERELD
Vrouwenrechten van Burkina Faso tot Vlaanderen –
ASSITA KANKO (125 leerlingen - sessie enkel op afstand)
Een blik op identiteit vanuit Dienst Vreemdelingenzaken –
MARJOLEINE DE CLERCQ (max 2 klassen)
Politieke strijd met blik op het buitenland –
KILIAN DE SAEGER (max 3 klassen)
AFRIKA Uganda’s Special Needs – JORIS CASAER (1 klas)

PROGRAMMA

KLIMAATCRISIS My 2050 – PETER PAUL VOSSEPOEL (1 klas)

Voormiddag

DEEL
1

De Europese
Unie: geploeter van crisis
naar crisis
Prof. Hendrik Vos
Directeur van het Centrum
voor EU-studies / politicoloog
De voorbije jaren werd
de Europese politiek beheerst
door allerlei problemen:
eurocrisis, terreurdreiging,
vluchtelingencrisis,...
Telkens opnieuw worden
de lidstaten met uitdagingen
geconfronteerd die ze moeilijk
alleen de baas kunnen. Toch
lijkt er nooit een grote
Europese doorbraak te komen.
Maar een ontrafeling van de
integratie komt er evenmin.

VM DEEL 1

Wat is de lijm die de lidstaten
toch altijd aan de onderhandelingstafel houdt? Waar gaat
dit naartoe? En hoe zit het
dan met de Britten, die voor
Brexit kozen?

Prof. David
Criekemans
Hoogleraar Internationale
Politiek / European Master
of Public Administration

Het partnerschap met de Verenigde Staten is sterk onder
druk komen te staan sinds
president Trump, de relaties
met Rusland verslechterden
door de crises in Oekraïne
en Syrië, in het Midden-Oosten
ontaardde de ‘Arabische Lente’
in burgeroorlogen en regionale
oorlogen in Libië, Syrië en
Jemen en is een machtsstrijd
gaande tussen soennieten
en sjiieten.
Tegelijkertijd is het oude
economische model op basis van
fossiele brandstoffen aan zijn
laatste decennia begonnen en
werd hernieuwbare energie op
sommige domeinen concurrentieel. Het westerse model
van ‘democratie’ en ‘vrijheid’
kwam zelf onder druk, omdat
het te veel op een neoliberale
leest geschoeid was, en tegenreacties vanuit de bredere
maatschappij brachten Trump
en Brexit. China promoot dan
weer een alternatief model.
Zo ontstaat onder andere
via het ‘One Belt, One Road’initiatief een nieuwe race
om Eurazië. David Criekemans
wil doorheen al deze verwarring duidelijkheid brengen.
Er breekt voor Europa een
nieuwe periode aan. Met een
scherpe geopolitieke analyse
bespreekt prof. Criekemans
de gevaren en kansen.

VM DEEL 1

Europa temidden een wereld in volle
geopolitieke
transitie

In de periode 2011-2018 werd
onze wereld aan een grondige geopolitieke transformatie
onderworpen. Voor Europa lijkt
het wel of alle zekerheden
op het vlak van veiligheid,
economie en ecologie onderuit
werden gehaald.

Hoger onderwijs niks
voor jou?
Think again!
Lies Hendrickx

Ontdek tijdens deze sessie de
mogelijkheden binnen het hoger
onderwijs: welke past bij jou?
Hoe verschilt studeren in het
hoger onderwijs van studeren
in het secundair? Wat moet je
doen om te slagen in het hoger
onderwijs? Hoeveel kost studeren? Is er begeleiding in het
hoger onderwijs?

Thomas More
Je bent eerder een doener
dan een “blokker”? Je leert
vlotter in de praktijk?
Allemaal prima redenen om
voor een graduaatsopleiding
aan de hogeschool te kiezen.

Docu
Pelikaanstraat
Aminata Demba

VM DEEL 1

Belgisch-Malinese actrice
en presentatrice

Aminata maakte samen met regisseur Leslie Verbeeck de documentaire ‘Pelikaanstraat 20’
waarin ze op zoek ging naar
het migratieverhaal van haar
ouders en tegelijk het thema
migratie vanuit diverse invalshoeken onderzocht.
Aminata Demba reist naar Mali
in het voetspoor van haar
overleden vader. Ook haar vader vertrok als jonge Malinese nomade uit zijn geboorteland om de wereld rondom zich
te ontdekken. Zijn avontuur
bracht hem begin jaren zeventig als diamanthandelaar
in Antwerpen. Haar zoektocht
leidt tot ingrijpende persoonlijke verhalen, tot confronterende momenten, maar vooral
ook tot inzichten die voor
vele jongeren herkenbaar zullen zijn, zowel in Mali als
België, ongeacht hun afkomst.
TRAILER:
https://vimeo.com/205879813

Voormiddag

DEEL
2

Waarom heeft
iedereen het
plots over
CRISPR?
Hetty Helsmoortel
Kankeronderzoeker /
wetenschapswatcher
Soms wordt er een ontdekking
gedaan die de samenleving
helemaal op zijn kop zet.
Ooit was dat de beheersing van
het vuur of het begin van de
landbouw, de auto of het internet. Vandaag is dat CRISPR.
Wat is CRISPR? Het korte
antwoord: een revolutionaire
techniek om aanpassingen
uit te voeren in het DNA
van eender welk organisme.
Hetty Helsmoortel is moleculair bioloog, doctor in
de gezondheidswetenschappen
en was acht jaar kankeronderzoeker aan de Universiteit
van Gent. Daarnaast is Hetty
wetenschapswatcher en
verhalenverteller pur sang.

VM DEEL 2

In deze interactieve lezing
gaat ze verder in op de wetenschappelijke revolutie die
eraan komt en hoe ze jouw
wereld kan veranderen in
de komende decennia.

EUROPA

Het vertrek
van Het Verenigd Koninkrijk uit Europa

Guy Trouveroy
Belgische diplomaat /
Oud-ambassadeur in het
Verenigd Koninkrijk
Op 31 januari 2020 was Brexit
een politiek voldongen feit.
Maar er is nog heel veel werk
aan de winkel.
Het lot van miljoenen mensen die aan beide kanten van
de Channel wonen is nog niet
helemaal uitgeklaard. Nieuwe
commerciële relaties moeten
ook onderhandeld worden.
Het vertrek van het Verenigd
Koninkrijk verzwakt Europa.
De uitdagingen voor de EU zijn
talrijk. Hoe kan de diplomaat
een rol spelen in een wereld
die op veel vlakken lijkt te
polariseren?

Strategische
speler op het
wereldtoneel
Jeanne Boden
Doctor in de Sinologie /
oprichtster van ChinaConduct
De snelle opkomst
van China heeft de wereld
in slechts enkele decennia
veranderd. Wat betekent dit
voor Europa? Hoe is China in
Belgie aanwezig? Hoe bouwt
China macht? Hoe moeten we
daarmee omgaan? Wat kunnen wij
van China leren? En wat kan
China van Europa leren?

Jeanne Boden schreef talloze
boeken over China. Haar meest
recente boek ‘Chinese propaganda verblindt de wereld
(2019)’ vertelt hoe de Chinese
propaganda en invloed onmerkbaar binnensijpelen in ons
dagelijkse leven en meer
en meer het democratische
systeem uithollen.
www.chinaconduct.com
www.jeanneboden.com

VM DEEL 2

CHINA

AFRIKA

Uganda’s
Special Needs
Joris Casaer
Fotograaf
Joris Casaer maakte portretten van Oegandese families
die kinderen met een beperking
groot brengen. Ook de families
zelf namen polaroidfoto’s
van hun dagelijks leven.
Uganda’s Special Needs
stelt ze samen tentoon.

alle domeinen op een boeiende
manier naar een breed publiek
communiceert.
De polaroidfoto’s vormden
een belangrijk deel van het
onderzoek van wetenschapper
Caroline Masquillier aan
de universiteit Antwerpen.
Ze onderzocht de rol van
het huishouden in de inclusie
van Oegandese kinderen met
een beperking.

Deze tentoonstelling van
11.11.11 is een samenwerking
met Field, een creatief collectief dat onderzoeksresultaten van wetenschappers uit

EUR-AZIË/
MIDDEN-OOSTEN

VM DEEL 2

Herboren,
hier komt een
nieuwe Belg

Majd Kalifeh
Journalist /
documentairemaker
14 jaar geleden kwam Majd
aan in België, als staatloze
Palestijn in een vreemd land,
op zoek naar een identiteit.
Zijn eigen taal, cultuur en
kennis leken plots verdampt.
Zijn complexe eigenheid was
teruggebracht tot één woord:
‘vreemdeling’. Hij voelde zich
als een hulpeloze baby die
zijn weg nog moest zoeken
in een nieuwe wereld.
Het enige wat hij kon doen,
was doorgaan. In Herboren
neemt hij de lezer op sleeptouw doorheen de verschillende
stappen van zijn eigen zoektocht: van nieuwkomer
tot actieve burger.

LESBOS

Vluchtelingen
Doris Vanden
Bossche
Huisarts en tropenarts
Deze zomer trok ik voor mijn
werk naar het vluchtelingenkamp Moria, op het eiland
Lesbos in Griekenland.
In het overbevolkte kamp
zag ik veel mensonwaardige
omstandigheden. Zoals jullie misschien hoorden op
het nieuws is dit kamp op 8
september volledig afgebrand
en zijn de levensomstandigheden op het eiland er nog
veel slechter geworden. Graag
vertel ik jullie wat meer over
mijn avontuur en over de huidige migratieproblematiek aan
de grenzen van Europa.

My 2050
Peter P. Vossepoel
Klimaatcoach – Goodplanet.be
Voor deze workshop staat
een klimaatcoach voor je klaar
om een interactieve sessie te
geven over klimaatverandering.
Met dit project willen we je
aanmoedigen om je te informeren over de uitdagingen van
de klimaatverandering en deel
te nemen aan het debat over
de transitie naar een
kool-stofarme maatschappij
tegen 2050. Enkele duizenden

jongeren uit de derde graad
secundair onderwijs hebben
zich al gebogen over de educatieve webtool ‘My2050’ om deze
ambitieuze maatschappelijke
doelstelling te realiseren.
Zie webtool My 2050.
Voor deze interactieve sessie
breng je je eigen oortjes mee.
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MEDIA

Wat is nieuws:
over buitenlandse berichtgeving
Nico Cardone
Journalist VRT (ex-PIX WKD)
Vanaf wanneer wordt
een gebeurtenis nieuws?
Hoe verwerk je dat nieuws
voor verschillende media?
En hoe komt nieuws van aan
de andere kant van de wereld
tot bij ons? Kunnen we
de informatie betrouwen?
Je zal snel ontdekken dat het
geen exacte wetenschap is.

Poëzie met een
boodschap
Seckou Ouologuem
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Slamdichter

Seckou Ouologuem is de tiende
stadsdichter van Antwerpen.
Op z’n dertiende is Ouologuem
al bezig met ‘spoken word’,
in de breedste zin van
dat woord: eerst rappen met
vrienden, later optreden met
een hiphopgroepje. Zijn passie
evolueert door de jaren heen
naar slampoëzie.
In deze workshop gaan we dieper
in op globale structurele ongelijkheid (vanuit het Westen)
en hoe deze linkt met ecologie
en media. Ik plan een participatief gedeelte waarbij we
vanuit een inhoudelijke associatie zelf gaan creëeren.
Van hieruit gaan we een gesprek aangaan over de noodzaak
macht te distribueren
(intersectionaliteit).

Diversiteit
binnen/buiten
de islam
Khalid Benhadou
Islamexpert
Er wordt veel gedebatteerd
over de plaats van islam in
Europa. Door sommige radicale
of extremistische stemmen in

Europa raakte de redelijkheid
in de discussie
over de plaats van islam in
onze samenleving vaak zoek.
Om polarisering te vermijden
is het belangrijk om vanuit
een helder perspectief
over dit thema met elkaar
in dialoog te gaan. Voor veel
mensen is het onduidelijk waar
islam precies voor staat.
Niet iedereen kan het geweld
van extremisten dat met islam
wordt geassocieerd, plaatsen.
Daarom ga ik in deze les in op
de historische achtergrond van
de recente conflicten.
Ik ga in op vragen zoals:
Waar komt islam vandaan?
Welke bijdrage (+/-) kan de
islam met zich meebrengen?
www.centrumislamonderwijs.be/
islamexperten

Uganda’s
Special Needs
Joris Casaer
Fotograaf
Joris Casaer maakte portretten
van Oegandese families
die kinderen met een beperking
groot brengen. Ook de families
zelf namen polaroidfoto’s
van hun dagelijks leven.
Uganda’s Special Needs
stelt ze samen tentoon.
Deze tentoonstelling van
11.11.11 is een samenwerking
met Field, een creatief collectief dat onderzoeksresultaten van wetenschappers uit

alle domeinen op een boeiende
manier naar een breed publiek
communiceert.
De polaroidfoto’s vormden
een belangrijk deel van het
onderzoek van wetenschapper
Caroline Masquillier aan
de universiteit Antwerpen.
Ze onderzocht de rol van
het huishouden in de inclusie
van Oegandese kinderen met
een beperking.
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My 2050
Peter P. Vossepoel
Klimaatcoach – Goodplanet.be
Voor deze workshop staat
een klimaatcoach voor je klaar
om een interactieve sessie te
geven over klimaatverandering.
Met dit project willen we je
aanmoedigen om je te informeren over de uitdagingen van
de klimaatverandering en deel
te nemen aan het debat over
de transitie naar een
kool-stofarme maatschappij
tegen 2050. Enkele duizenden
jongeren uit de derde graad
secundair onderwijs hebben
zich al gebogen over de educatieve webtool ‘My2050’ om deze
ambitieuze maatschappelijke
doelstelling te realiseren.
Zie webtool My 2050.
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Voor deze interactieve sessie
breng je je eigen oortjes mee.
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Vrouwenrechten van Burkina Faso tot
Vlaanderen
Assita Kanko

Met haar politieke incubator,
Polin, moedigt ze gelijke
kansen en meer vrouwelijke
betrokkenheid in de politiek
aan. De strijd voor gelijke
rechten voor vrouwen gaat
ze dagelijks aan en dat
blijft ze doen.

Vlaamse N-VA-politica /
Europarlementslid / auteur /
mensenrechtenactiviste
Assita maakt zich zorgen over
het jihadistisch geweld in
haar geboorteland Burkina
Faso én in de hele Sahel
regio. “Het is een kruitvat.
Als dat ontploft, slaan de
vonken ook over naar Europa.
Dan staan we terug voor een
enorme humanitaire- en asielcrisis, zo’n crisis moeten
we voor zijn.”

Een blik op
identiteit
vanuit Dienst
VreemdelingenZaken

Marjoleine De Clercq
Klinisch psycholoog
in het UKJA (ex-PIX HUW)
Wat als je identiteit plots
letterlijk bepaalt wat je mag
en wat niet? Wat als identiteit gereduceerd wordt tot
nationaliteit? Wie we zijn op
papier is iets waar de meesten
onder ons niet
van wakker liggen.
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De mensen over wie ik zal
vertellen wel. Wie ze op papier zijn, bepaalt hun leven
en de kansen die ze krijgen.
Vanuit mijn ervaring als psycholoog in het Centrum voor
Illegalen te Merksplas zal ik,
met eerbied voor mijn beroepsgeheim, een aantal stemmen
laten horen.

Kilian De Saeger

Politieke
strijd met
blik op het
buitenland

Master in Europese politiek
(ex-PIX HUW)
Als globetrotter reisde
Kilian de wereld rond en
deed hij ervaring op bij
de Verenigde Naties waar hij
betrokken was bij diplomatie
rond mensenrechten.
Sinds juni 2018 maakte hij
de overstap naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij kan
vertellen wat het betekent om
op internationaal niveau te
werken rond politieke doelen
en wat de gevolgen zijn van de
Corona-crisis voor én achter
de schermen.

AFRIKA

Uganda’s
Special Needs
Joris Casaer
Fotograaf

De polaroidfoto’s vormden
een belangrijk deel van het
onderzoek van wetenschapper
Caroline Masquillier aan
de universiteit Antwerpen.
Ze onderzocht de rol van
het huishouden in de inclusie
van Oegandese kinderen met
een beperking.

Deze tentoonstelling van
11.11.11 is een samenwerking
met Field, een creatief collectief dat onderzoeksresultaten van wetenschappers uit
alle domeinen op een boeiende
manier naar een breed publiek
communiceert.
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Joris Casaer maakte portretten
van Oegandese families
die kinderen met een beperking
groot brengen. Ook de families
zelf namen polaroidfoto’s
van hun dagelijks leven.
Uganda’s Special Needs
stelt ze samen tentoon.
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My 2050
Peter P. Vossepoel
Klimaatcoach – Goodplanet.be
Voor deze workshop staat
een klimaatcoach voor je klaar
om een interactieve sessie te
geven over klimaatverandering.
Met dit project willen we je
aanmoedigen om je te informeren over de uitdagingen van
de klimaatverandering en deel
te nemen aan het debat over
de transitie naar een
kool-stofarme maatschappij
tegen 2050. Enkele duizenden
jongeren uit de derde graad
secundair onderwijs hebben
zich al gebogen over de educatieve webtool ‘My2050’ om deze
ambitieuze maatschappelijke
doelstelling te realiseren.
Zie webtool My 2050.
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Voor deze interactieve sessie
breng je je eigen oortjes mee.

REFLECTIEMOMENT
Van 21 tot 28 oktober krijgen jullie
de kans om samen met je titularis of
een andere leraar terug te blikken op
PERSPECTIEF TWEEDUIZENDTWINTIG
We blikken even samen terug en maken tijd
om naar elkaars verhaal en ervaring te
luisteren. Verder vragen we om je individueel en als klas te buigen over volgende
vragen:
WAT IS JOUW PERSPECTIEF?
Op korte termijn, op langere termijn?
Voor jezelf? Voor je omgeving?
Voor de wereld?

AANLOOP EN ENKELE
BELANGWEKKENDE
EVOLUTIES

In de berichtgeving van elke dag omtrent de toestand in
de wereld kan je vaak huidige en nabije spanningen opmerken
en ervaren. Het werkt een beetje als een buienradar.
Zelden is er aandacht voor grote onderliggende verschuivingen
en evoluties. Gelukkig zijn er statistici die bepaalde aspecten
en evoluties in cijfers verzamelen, wanneer ze er bovendien
nog een animatiefilmpje op Youtube van maken krijgen we
een mooi (bewegend) beeld van bepaalde evoluties die meespelen in het geo-politieke ‘spel’.
We maakten een kleine selectie waarbij je zal merken dat
‘perspectief ’geen vast gegeven hoeft te zijn en voortdurend
in beweging is

DE GROEI VAN DE WERELDBEVOLKING IN BEELD
Human Population Through Time

HOE ZIT DAT MET DE WAPENWEDLOOP?
Largest Military (1816-2019)

WELKE LANDEN VANGEN DE
MEESTE VLUCHTELINGEN OP?
World’s Top 20 Refugee Hosting Countries 1990 to 2019

POSITIE VAN DE ISLAM IN
HET WESTEN SINDS 1945
Growth of Muslim Population in Western Countries 1945 - 2019

HOE IS DE VERHOUDING VAN HET HUIDIGE
CORONAVIRUS TOV EERDERE PANDEMIËN
WAT MORTALITEIT BETREFT
Coronavirus Vs Other Pandemics In History – Deaths Comparison

EN WAT IS JOUW
PERSPECTIEF?
Voor het vijfde jaar op rij vragen we aan
de deelnemers van Perspectief, jullie dus,
om voorafgaandelijk aan de projectdag
een aantal vragen te beantwoorden
De vragen naar peilen naar jullie
bekommernissen en zorgen én naar
jullie hoop en dromen.
Neem even de tijd om de enquête in
te vullen. We bekijken de resultaten
tijdens de nabespreking in de dagen
na perspectief tweeduizendtwintig.

TOT SLOT
DERDE GRAAD MET TWEE VOETEN
IN DE REALITEIT?
Jazeker, lees maar hoe deze projectdag
georganiseerd wordt in een periode waar
er op wereldvlak zoveel aan de gang is.
Dagelijks krijgen we berichten via radio,
tv en social media, de geschreven pers
staat er bol van zoals je hier kan lezen
in een analyse door Jonathan Holslag
in Knack n6 van 12 februari 2020 p.53.
Het is interessant om die pré-corona analyse
even met de ervaringen van de afgelopen
maanden in het achterhoofd, te bekijken.

Draag mee zorg voor deze
memorabele projectdag.
Haal eruit wat erin zit.
We hopen dat jullie nieuwe
perspectieven zullen
ontdekken, de smaak van
de toekomst zullen proeven
en blijvend geprikkeld
worden om een brede kijk
op de wereld en de aarde
te houden.

