De toekomst
Ik ben omdat wij zijn.
De toekomst

Projectdag derde graad
- vrijdag 12 november -

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
In 1948 heeft de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen.
De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en regionale organisaties als de Raad van Europa,
de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie. De UVRM bestaat uit 30 artikelen:
DE EERSTE 18 VIND JE HIER, DE 2E REEKS VAN 12 ARTIKELEN VIND JE ACHTERAAN
Artikel 1 - Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten,
en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Artikel 2 - Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid
van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke,
juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk,
trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.
Artikel 3 - Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Artikel 4 - Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
Artikel 5 - Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing.
Artikel 6 - Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.
Artikel 7 - Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet.
Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere
ophitsing tot een dergelijke achterstelling.
Artikel 8 - Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen
handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.
Artikel 9 - Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.
Artikel 10 - Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen
van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.
Artikel 11 - Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig
voor zijn verdediging, zijn toegekend. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op
grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp
betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden
opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.
Artikel 12 - Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige inmenging in zijn persoonlijke aangelegenheden, in
zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke
inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet.
Artikel 13 - Een ieder heeft het recht zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat.
Een ieder heeft het recht welk land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug te keren.
Artikel 14 - Een ieder heeft het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. Op dit recht
kan geen beroep worden gedaan ingeval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen
in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Artikel 15 - Een ieder heeft het recht op een nationaliteit. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen,
noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.
Artikel 16 - Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. Zij hebben gelijke rechten wat het huwelijk betreft, tijdens
het huwelijk en bij de ontbinding ervan. Een huwelijk kan slechts worden gesloten met de vrije en volledige toestemming van de aanstaande echtgenoten. Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid van de maatschappij
en heeft recht op bescherming door de maatschappij en de Staat.
Artikel 17 - Een ieder heeft recht op eigendom, hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen. Niemand mag willekeurig van
zijn eigendom worden beroofd.
Artikel 18 - Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om
van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar
als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische
toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Beste leerlingen
De klimaattop in Glasgow, spanning tussen politie en jongeren,
polarisering op sociale media, racisme en omgaan met het koloniaal verleden, milieuverontreiniging, technologische ontwikkelingen, energietransitie, koolstofneutrale samenleving, mensenrechten, vluchtelingen, duurzaamheid… het zijn thema’s die
de actualiteit beheersen.
We beseffen steeds meer dat we in onze huidige samenleving,
in onze eigen familie en zelfs op school complexe vraagstukken
niet meer individualistisch en eenvoudig opgelost krijgen.
Hoe langer hoe meer leren we dat samenwerken, participatie,
duurzaamheid, diversiteit en dialoog richting geven aan antwoorden op een hele reeks actuele vraagstukken en tendensen.
Over deze thema’s lopen de meningen en visies vaak uiteen
waardoor er polarisatie en conflict ontstaat die dialoog
en solidariteit in de weg staan. De discussies worden soms
erg emotioneel gevoerd. Omdat de kwesties zeer gelaagd zijn,
vragen ze ook om nuance.
Vaak gaat het om de volgende waarden:
Rechtvaardigheid
Gelijkwaardigheid
Solidariteit
Ook deze begrippen vragen om verheldering.
Wat is de verhouding tussen individuele en collectieve rechten?
Is rechtvaardigheid enkel een zaak van mensen of geldt ze ook
voor de planten- en dierenwereld, en het milieu en de aarde
in zijn geheel? Hoe kunnen we onrechtvaardigheid bestrijden?
Hoe kunnen we integraal leren kijken in plaats van gefragmenteerd? Hoe kunnen we leren van elkaars diversiteit? Hoe kunnen
we verschillend zijn en toch in dialoog gaan met elkaar?
Hoe kunnen we met een open blik kijken naar verschillende actuele vraagstukken? En wat betekent dit allemaal voor jullie?
Met andere woorden: hoe kunnen wij duurzaam bijdragen aan onze
samenleving en aan onze aarde?

De titel ‘Ik ben omdat wij zijn’ hebben we gevonden in het werk
van de Zuid-Afrikaanse filosoof Mogobe Ramose. Hij schreef
het standaardwerk over de Ubuntu-filosofie, een visie op
het bestaan als een continue stroom waarin alles voortdurend
op zoek is naar balans en onlosmakelijk verbonden is met al
het andere. Mogelijk hebben jullie er al over gehoord wanneer jullie in contact kwamen met het werk en leven van Nelson
Mandela. De filosofie van Ramose geldt voor menselijke gemeenschappen, maar geldt ook voor verschillende aspecten van
het sociale leven zoals politiek, religie, economie, recht,
geneeskunde, ecologie en globalisering. Deze visie staat voor
de ‘ethiek van coëxistentie’ die in schril contrast staat
met westerse modellen en de radicale individualisering
van het kapitalisme.
Via de ingesloten link kunnen jullie kennismaken
met de wijze woorden van Mogobe Ramose.
Ook in deze zesde editie werken we traditioneel verder rond
een aantal vaste thema’s: Klimaat en Duurzaamheid, Technologie
en Digitalisering, Economie, Kunst en Wetenschap, Geneeskunde,
Mens en Maatschappij.
We hebben een hele reeks experten, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en theatermakers bereid gevonden om hun inzichten en
visies, perspectief en kennis met jullie te delen.
Met de projectdag Perspectief Tweeduizendéénentwintig willen
we jullie bewust maken, jullie laten nadenken en jullie met
het gevoel en perspectief naar huis sturen dat meningen kunnen
verschillen, maar dat we samen de toekomst in handen moeten nemen.

Team perspectief tweeduizendtwintig en
het ganse lerarenteam van de 3de graad

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.

Perspectief heeft ook te maken met
van waar jij de situatie, het beeld,
het landschap de materie bekijkt.
Letterlijk je standpunt. Met de sprekers
en gasten die we uitgenodigd hebben
nodigen we jullie uit om jullie open
te stellen voor nieuwe standpunten.
Bovendien kan het ook dat verschillende
personen eenzelfde situatie toch anders
waarnemen. Kijk bijvoorbeeld naar
de volgende prent.

Wat zie je? Een oudere vrouw
of een jongere dame? Of beide?
Of andere figuren? Kijk aandachtig.

Aandachtig luisteren en kijken
zal ook nodig zijn op 12.11.21:
Perspectief tweeduizendéénentwintig wil
jullie laten kennismaken met een aantal
standpunten en ontwikkelingen die kunnen
helpen om onze blik te verruimen.
Jullie kunnen bezorgdheden en vragen over
de projectdag en ‘de toekomst’ formuleren
in de perspectief tweeduizendéénentwintig
enquête. Hopelijk krijgen jullie een aantal antwoorden of een aantal nieuwe prikkelende vragen om mee aan de slag te gaan.
We hopen dat jullie met volle teugen
zullen proeven van nieuwe inzichten
en de toekomst en volop zullen genieten
van deze unieke projectdag!
Zorg ervoor dat je uitgeslapen bent!

DAGVERLOOP
We hebben voor deze zesde editie alweer een respectabel
programma kunnen samenstellen. Het is telkens een hele
puzzel om alles op elkaar af te stemmen. Deze brochure
moet jullie helpen bij het maken van een keuze doorheen
het programma. We verdelen de projectdag in drie delen.

DE VOORMIDDAG
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.
Opgelet er is ook een Deel 1* (zie verder)

DEEL 2
Start om 10.30 u. en loopt tot +/- 12.00 u.

DE NAMIDDAG
DEEL 3
Start omstreeks 13.00 u. en eindigt rond 15.00 u.,
tevens het einde van de lezingen en sessies.

SLOT
We verzamelen met iedereen om 15.10 u. in de PVR
waar we samen de dag afsluiten met een klein optreden.
Lisette Ma Neza (slam poët aka @diemeisjevanbrussel)
en Neil Akenzua (muzikant en oud-leerling Pius X) zullen
de hele dag doorheen de sessies indrukken oppikken om voor ons
allen een inspirerende terugblik op jullie projectdag te maken.

IEDEREEN IS WELKOM NA HET OPTREDEN IN DE PVR.
MET EEN DRANKJE EN EEN HAPJE KAN JE NOG NAPRATEN
MET SOMMIGE SPREKERS, DE LERAREN EN ANDERE LEERLINGEN.

AFSPRAKEN
EXPERIMENT
Een projectdag als deze met meer dan 500 deelnemers is steeds
een organisatorische uitdaging. 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. Stipt
aanwezig zijn is een voorwaarde voor een vlot verloop.

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
tweeduizendeenentwintig kan je allerei sessies volgen.
Deze kunnen je inspireren, tot nadenken aanzetten,
een nieuwe visie in je wakker maken of heel wat vragen
oproepen. Dat is prima. We willen namelijk dat
de dag bol staat van de discussie en interactie!

DE GEWONE LEEFREGELS
In verband met eten, drinken en smartphonegebruik blijven
deze uiteraard van tel, zeker op een dag waarop we heel
wat bezoekers en gastsprekers ontvangen.

OPZOEKEN
Zoek al eens wat op over de sprekers, onderwerpen en documentaires of podcasts die je pad zullen kruisen tijdens perspectief tweeduizendeenentwintig. Het kan er alleen maar interessanter op worden. Bovendien hebben we in het contact met
de gastsprekers gevraagd om in dialoog te gaan met jullie.
Bereid vragen voor! Grijp je kans. We kochten een aantal
boeken aan van sommige sprekers, je kan ze ontlenen in het OLC.

GASTEN
Op 12 november 2021 ontvangen we heel wat sprekers op school.
Help mee om onze Derde Graad van zijn meest gastvrije kant
te laten zien.

PANDEMIE
We weten nog niet hoe de pandemie zich zal gedragen in onze,
voor een groot stuk gevaccineerde streek. Hou voor de zekerheid
je MONDMASKER achter de hand. Mocht deze terugschakeling nodig
zijn om onze gasten te kunnen ontvangen en de projectdag
te laten doorgaan, zullen we het zeker opnieuw vragen
om op te zetten in de gebouwen.

LOCATIES
We zijn heel blij dat we kunnen samenwerken met enkele
van onze ‘buren’. Om deze bijzondere dag goed te kunnen
organiseren moeten we voor bepaalde sessies uitwijken
naar andere locaties: de Feestzaal op de Laan,
Cultureel ontmoetingscentrum Nova en de grote zaal
in onze buurschool Toverbol worden ook ingeschakeld.
Er zijn zelfs twee excursies. Zorg dat je steeds tijdig
op de locatie of in het lokaal aanwezig bent.

HOE JE KEUZE MAKEN
NEEM DE BROCHURE RUSTIG DOOR
Bij het programmaoverzicht staat voor elke sessie een code:
MM Lezing of workshop binnen het domein Mens en Maatschappij.
WG Lezing of workshop binnen het domein Wetenschap
en/of Geneeskunde.
KD Lezing of workshop binnen het domein Klimaat en Duurzaamheid
TD Lezing of workshop binnen het domein Technologie
en/of Digitalisering
E

Lezing of workshop binnen het domein Economie

K

Artistieke lezing of voorstelling

Uiteraard zijn de codes richtinggevend en het moet duidelijk
zijn dat er bij bepaalde onderwerpen vanzelfsprekend
een kruisbestuiviing van domeinen is.

ACTIEF PERSPECTIEF
Er is een ruim aanbod uit verschillende domeinen. Maak van deze
dag gebruik om minstens één sessie te kiezen uit een domein
waar je niet vertrouwd mee bent. Met een open houding leer
je meer! Ook dat is je perspectief verbreden!

DUUR SESSIES
Er zijn lezingen en sessies van 100 minuten
.
Dit komt overeen met 1 programmadeel, als je daarvoor kiest.
. Dus kies je
Er zijn lezingen en sessies van 50 minuten
er daar 2 opeenvolgende van binnen het betreffende dagdeel.
Er is een uitzondering voor de excursies en de lezing van Khalid
Benhadou en Karim Bachar. Als je daarvoor kiest is je voormiddag (deel 1 en 2) gevuld. Je vindt die keuzeoptie bij Deel 1*.

KIEZEN
Je kiest dus voor je eigen programma door een keuze
te maken uit de sessies die per dagdeel (Deel 1 of Deel 1*,
Deel 2 en Deel 3) worden aangeboden.

JE KIEST VIA EEN LINK OP SMARTSCHOOL
(zoals voor SURVIVAL KIT)

De poorten van de kiesenquête gaan open op:

woensdag 27/10 om 20.21 u.
en sluiten onverbiddelijk

donderdag 28/10 om 20.22 u.
Op maandag 8/11 afficheren we
jouw individuele programaoverzicht!

PROGRAMMA

8u30 - 10u10

DEEL 1
MM

Voor elkaar, met elkaar. De kunst van het samenleven
in crisistijd – Patrick Loobuyck

MM

Lessen uit kamp Breendonk – Jos Vander Velpen

KD

3M, chemische vervuiling en onze levensstijl –
Hilde Mertens

KD

My 2050 - Toon Jansen

K

Kunst mijn kloten – Dimitri Leue

MM

Criminaliteit en politie – Sofie De Kimpe

MM

LGBTQIA+ in de media - Emma Verhoeven (die/hun)

MM

Diversity matters / chase sustainability Oemer Kahn

9u00 – 12u10

DEEL 1*
MM

Islam in Europa - Khalid Benhadou

MM

Samenleven in een diverse stad – Karim Bachar

KD

Duurzame landbouw – Koen Doggen

MM

Leopold II en Congo Vrijstaat – Kristof Aerts

10u30 – 12u10

PROGRAMMA

DEEL 2
MM

Polarisatie en diversiteit in de samenleving Tinneke Beeckman

MM

Nieuws en polarisatie: kun je het nog goed doen? –
Nico Cardone

MM

Splitsen of verenigen? Onze Belgische democratie
en de rol van de burger – Dave Sinardet

MM

Herboren – Majd Khalifeh

MM

Nieuw België: een migratiegeschiedenis –
Tom Naegels

MM

Een rechtvaardig sociaal klimaatbeleid –
Ikram Kastit

KD

MY 2050 – Toon Jansen

MM/WG

Van Pakistan tot de Seefhoek: een tocht naar
de Belgische geneeskunde – Rizvana Amir

13u00 – 15u00

DEEL 3
MM/WG

Gender in de blender– Piet Hoebeke (hij/hem)

MM

Van liefdadig naar rechtvaardig. 11 stemmen over
de toekomst van internationale solidariteit –
Els Hertogen

MM

Religie en seksualiteit – Hind Eljadid

MM/K

Stereotypen in tijden van fake news –
Chokri Ben Chikka

KD

MY 2050 – Toon Jansen

KD

Clean the swamp.
Kunnen we het klimaat redden met veenherstel? –
Rudy van Diggelen

MM/E

Sue the bastards!
Over internationaal procederen voor het leefmilieu –
Geert Van Calster

KD

Hoe bouwen voor en aan de toekomst? – Erik Wieërs

TD

AI: hype of realiteit? – Wim Casteels

KD/E

De milieu-impact van e-commerce –
Heleen Buldeo Rai

WG/TD

Draadbacteriën – Robin Bonné

SLOT
Afsluitend optreden in de PVR –
Lisette Ma Neza en Neil Akenzua

PROGRAMMA

15u10 – einde

8u30 – 10u10

1

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Voor elkaar,
met elkaar.
De kunst van
het samenleven
in crisistijd
Patrick Loobuyck
Moraalfilosoof
Wat gebeurt er met
onze vrijheid, democratie,
burgerzin en solidariteit
als een pandemie de wereld
rondgaat? Krijgen experts
te veel macht? Mag onze vrijheid zomaar ingeperkt worden?

DEEL 1

Patrick Loobuyck heeft
de discussies hierover
van nabij gevolgd en neemt
ze onder de loep. Op een toegankelijke en genuanceerde
manier legt hij haarfijn
uit wat er op het spel staat.
Zijn analyses zijn doorspekt
met interessante filosofische
uitstapjes, eigen ervaringen
en herkenbare anekdotes.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Lessen uit
kamp Breendonk
Jos Vander Velpen
Voormalig voorzitter van de
Liga voor Mensenrechten
In het best bewaakte
en wreedste opvangkamp van
West-Europa, hebben bijna 4000
mensen vastgezeten tijdens
de oorlogsjaren. Nog eens
duizenden werden op transport
gezet naar andere concentratie/vernietigingskampen.
Het doel was ‘asociale
elementen’ op te sluiten:
joden, communisten, verzetslui. Sommigen werden opgesloten in piepkleine isoleercellen waarin je alleen kon
staan, wie tegen de muur
leunde werd afgeranseld.

DEEL 1

300 van hen kwamen om.
Mishandeld, opgehangen
of gefusilleerd. Over
de wreedheid en perversie
van het kampsysteem schreef
advocaat en voormalig
voorzitter van de Liga voor
Mensenrechten Jos Vander
Velpen het boek Breendonk.
Kroniek van een vergeten kamp.
Menselijkheid en onmenselijkheid.Vanuit deze aangrijpende
verhalen wordt een brug
geslagen naar mensenrechten
anno 2021.

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

3M,
chemische
vervuiling
en onze
levensstijl
Hilde Mertens
VRT-journalist
Ik ben de laatste
maanden veel bezig geweest
met de PFOS-vervuiling in
Zwijndrecht. 3M is de bron,
de overheid weet al lang
dat de grond vervuild is
met deze ‘forever chemicals’,
maar heeft niks gedaan.
Burgers zijn ongerust
(wat met de eieren van
de kippen of de groenten
van de plaatselijke bioboer?)
en roepen dat de Oosterweelwerken moeten stopgezet
worden. Waar gaat het over?
Die PFAS (waaronder PFOS)
zitten in heel veel spullen
die we dagelijks of vaak
gebruiken: waterdichte
jassen, schoenen en tenten,
wax voor het snowboard,
papieren verpakkingen,
medisch materiaal, etc.

DEEL 1

Ga mee in debat over een verantwoorde levensstijl en welke
risico’s we als maatschappij/
individu bereid zijn te nemen.

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

MY 2050
Toon Jansen
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 koolstofarme
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.

KUNST

Kunst mijn
kloten
Dimitri Leue
Theatermaker

die alles maar dan ook alles
in een onversneden rap gooit.
Wanneer de wereld een open
wonde is, kan kunst de tong
zijn die alles schoonlikt.
Kom kijken, u zal er nog nooit
zo afgelikt hebben uitgezien.
Eén ding staat nu al vast:
kunst moet van twee kanten komen.

Een definitie van dat wat
voor sommigen miljoenen waard
is en voor anderen niet eens
een blik. Ook op de scène is
hij niet alleen. Hij krijgt
hulp van een kunstkenner
van Nederlandse origine en
een getalenteerde rapper

DEEL 1

Een vertelling waarbij
Dimitri Leue op zoek gaat naar
Kunst en al zijn betekenissen.
Kunst is voor elk van ons iets
anders, of niet?

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Criminaliteit
en politie

kijken naar: Wat is criminaliteit en wie is crimineel?
Of wat is de rol van
de politie in de samenleving
en waarom zijn we voor
of tegen de politie?

Sofie De Kimpe
Professor Criminologie VUB
Wat als we geen politie
meer zouden hebben? Wat is
de rol van de politie?
Wat verwacht je van de politie? Wat is politiecultuur?
Hoe doen wij onderzoek naar
politie? Wat is het probleem
tussen jongeren en politie?
Via stellingen om te debatteren en filmpjes om te
illustreren leren we kritisch

MENS EN MAATSCHAPPIJ

LGBTQIA+
in de media

Emma Verhoeven
(die/hun)
Onderzoeker LGBTQIA+
in de media
Dat LGBTQIA+-thema’s
tegenwoordig vaak aan bod
komen staat vast, maar
hoe gebeurt dat?

DEEL 1

Emma geeft meer toelichting
bij hun onderzoek over
de berichtgeving en de beeldvorming van LGBTQIA+ in
de media (mainstream nieuwsmedia, maar ook sociale media
en alternatieve media)
en wat we daaruit kunnen
afleiden over het maatschappelijk draagvlak
voor de verworven rechten
van de LGBTQIA+-gemeenschap.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Diversity
matters /
chase
sustainability
Oemer Kahn
Modeontwerper
Als ex-Piustiener van de
modeafdeling zoekt Oemer zijn
weg in de wereld van mode en
lifestyle. Hij vermijdt hierbij de platgetreden paden en
gaat resoluut zijn eigen weg.
In 2019 startte hij zijn exclusieve streetwear brand,
waarvoor hij tweedehands
kleding als basis gebruikt.
“Ik wil laten zien dat
je grave dingen kunt
ontwerpen met spullen
die anderen weggooien.”

DEEL 1

Hierbij houdt hij geen rekening met maten of geslacht.
Onder het motto ‘diversity
matters’ zie je in de fotoshoots en video’s heel
diverse modellen:
slank, mollig, wit, zwart,
gay, straight… één community.

9u00 – 12u10

1*
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Islam
in Europa
Khalid Benhadou
Islamexpert
Er wordt veel gedebatteerd
over de plaats van islam
in Europa. Dat gebeurt niet
altijd met de nodige nuance.
Door de oorlog tegen IS en
de aanslagen 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 bijvoorbeeld onduidelijk waar islam precies voor
staat. Niet iedereen kan het
geweld van IS dat met islam
wordt geassocieerd, plaatsen.
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Waar komt islam vandaan?
Hoe komt het dat mensen
die hier zijn opgegroeid
en die deel uitmaken van
onze samenleving, zich plots
geroepen voelden om te gaan
strijden om zich duizenden
kilometers verder te laten
inzetten als kanonnenvlees?
Van waar komt het idee om
het eigen leven te riskeren
voor een utopie, meer in het
bijzonder voor een kalifaat.
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Samenleven
in een
diverse stad
Karim Bachar

Karim Bachar groeide op op
het Antwerpse Zuid en was
jarenlang actief als jeugdwerker voor de stad Antwerpen.
Op zijn 17de koos hij voor
een carrière in het zaalvoetbal. Daar schopte hij het
tot kapitein van de nationale
zaalvoetbalploeg en speelde
hij 101 interlands voor België
met maar liefst 61 doelpunten.
Buiten sport is Karim ook
politiek geëngageerd bij
Vooruit, vroeger sp.a
Hij zit sinds 2007 in
de Antwerpse gemeenteraad.
Sinds 2019 is hij schepen
voor gelijke kansen, integratie & inburgering waarbij
hij focust op het samenleven
in onze diverse stad.
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Studiemeester
wordt bioboer:
een radicale
keuze
Koen Doggen
Biolandbouwer uit Zwijndrecht

van boeren gebaseerd is op
principes van respect, rechtvaardigheid en solidariteit.
De grond die door vorige
generaties vruchtbaar werd
gemaakt, duurzaam klaarmaken
voor de toekomst en doorgeven
aan de volgende generaties.
Deze sessie is een activiteit op verplaatsing; jullie
verplaatsen zich (bij voorkeur
met de fiets) naar Zwijndrecht. De locatie bevindt
zich op 10 km van Pius X.

Het gaat niet goed met onze
landbouwbodems. Een Engelse
studie voorspelde onlangs
het einde van alle landbouw
over 60 jaar als er niets
verandert. Op zijn veld
en in zijn serre legt Koen
uit hoe duurzame landbouw
en ecologische voedselproductie er in de praktijk
uitzien en hoe zijn manier

DEEL 1

(*)VM DEEL 1 EN 2 op locatie
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Leopold II
en Congo
Vrijstaat
Kristof Aerts
Leraar geschiedenis Pius X
(*)VM DEEL 1 EN 2 op locatie

Congo-Vrijstaat was tussen
1885 en 1908 persoonlijk
bezit van de Belgische koning
Leopold II. Op de rug van
de Congolese bevolking,
heeft dit reusachtige land
veel geld opgebracht voor
onze koning en voor enkele
Antwerpse investeerders.
Als dank zijn in Antwerpen
heel wat monumenten en standbeelden opgericht. De meeste
staan er wat vergeten bij;
haast niemand weet nog wat
ze betekenen. We maken een
fietstocht langs een tiental
van deze monumenten en brengen
het verhaal van Leopold II
en zijn koloniale erfenis.
Onderweg proberen we de vraag
te beantwoorden “Wat moeten
we nu met al die standbeelden?”
Vertrek om 9:00 op de speelplaats van de Abdijstraat

DEEL 1

Meebrengen: een fiets die
min of meer in orde is.

10u30 - 12u10
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Polarisatie en
diversiteit in
de samenleving

identiteit vandaag? Hoe kunnen
we in vrijheid leven, de ander
respecteren en een samenleving
opbouwen?

Tinneke Beeckman
Filosofe
Aan de hand van enkele
denkers en actuele voorbeelden
onderzoekt Tinneke Beeckman
wat polarisatie, diversiteit
en identiteit betekenen.
Welke rol spelen sociale
media in politieke conflicten?
Wat beïnvloedt een gevoel van

MENS EN MAATSCHAPPIJ

DEEL 2

Nieuws en
polarisatie:
kun je het nog
goed doen?

Nico Cardone
VRT-journalist
en oud-leerling Pius X
Mag Ketnet Zwarte Piet
tonen, of toch beter een roetpiet? Spreken we in Het Journaal best over blanke mensen
of witte mensen? Als criminele
feiten worden gepleegd door
iemand met een migratieachtergrond, moet je dat dan vermelden? Over al deze thema’s
lopen de meningen zeer sterk
uiteen. Is het mogelijk om
in een gepolariseerd landschap nieuws te maken voor
alle Vlamingen en wat we
daaruit kunnen afleiden over
het maatschappelijk draagvlak
voor de verworven rechten
van de LGBTQIA+-gemeenschap?

Splitsen
of verenigen?
Onze Belgische
democratie
en de rol
van de burger
Dave Sinardet
Politicoloog

Zijn wetenschappelijke expertise ligt in federalisme,
nationalisme en Belgische politiek. Hij is dan ook de geknipte persoon om ons wegwijs
te maken in het labyrint van
het Belgisch politiek systeem.
Want waar moet het nu naartoe
met onze Belgische democratie?
De federale regering organiseert daarover binnenkort een
grote online bevraging, waar
elke Belg zijn/haar/... mening
zal kunnen geven. Maar wat
loopt er verkeerd en wat kan
er beter in ons land? Waarom
hebben we eigenlijk zoveel regeringen en parlementen? Zijn
Vlamingen en Franstaligen werkelijk zo verschillend? Moeten
we België verder opsplitsen of
meer verenigen? Hebben partijen te veel macht in ons land?
Denken politici te weinig
aan de lange termijn? Moeten
burgers niet rechtstreekser
betrokken worden bij politieke
beslissingen?
Ook al jullie andere vragen
over hoe onze democratie werkt
of zou moeten werken kunnen
aan bod komen.

DEEL 2
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Dave Sinardet is professor Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit
Brussel en ook aan de Université Saint-Louis te Brussel.
Hij is dus goed bekend met
beide kanten van de taalgrens
in ons land. Hij is ook één
van de weinige professoren
en opiniemakers die zowel
in Vlaamse als Franstalige
media geregeld gevraagd wordt
voor zijn analyses.
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Herboren
Majd Khalifeh
VRT-ournalist en
documentairemaker
Duizenden vluchtelingen
maakten de voorbije maanden
en jaren de oversteek naar
de Europese Unie – de grootste
vluchtelingenstroom sinds
de Tweede Wereldoorlog.
De onvergetelijke beelden
tonen ons mannen, vrouwen
en kinderen die dromen van
een nieuw, veilig en menswaardig leven. Wie zijn doel
bereikt, wordt ‘herboren’
in een nieuwe maatschappij
waar hij of zij amper iets
vanaf weet. Geen eenvoudige
missie in deze tijden van
terreur en polarisatie.
Veertien jaar geleden kwam
journalist en documentairemaker Majd Khalifeh 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.

DEEL 2

https://www.majdkhalifeh.com
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Nieuw België:
een migratiegeschiedenis
Tom Naegels
Schrijver en theatermaker
De 30 gloriejaren
na de Tweede Wereldoorlog,

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Een rechtvaardig sociaal
klimaatbeleid

die manische periode van wederopbouw en economische boom,
zijn bepalend geweest voor
het België van vandaag.
Het hele land ging op de
schop. Nieuwe jobs, gewoontes
en ideeën vervingen de oude.
Aan het einde van die triomfantelijke decennia waren de
Belgen rijker, vrijer en beter
opgeleid dan ooit tevoren.
Dit was ook de tijd van de
gastarbeid. Honderdduizenden
mensen, afkomstig uit de gordel van landen rond de Middellandse Zee, trokken naar ons
land om het nieuwe België mee
gestalte te geven. De impact
die ze daarmee gehad hebben
op economisch, demografisch,
cultureel en politiek gebied,
is immens.Tom Naegels brengt
relaas over zijn onderzoek.

Liggen zij dan niet wakker van
klimaat? Is een klimaatbeleid
alleen iets voor mensen met
centen? Of kan een klimaatbeleid ook sociaal zijn?

Ikram Kastit

De afgelopen jaren kwamen
heel wat jongeren op straat
voor een ambitieus klimaatbeleid. Er kwam ook kritiek
dat er bepaalde jongeren ontbraken uit minderheidsgroepen
en jongeren die opgroeien
in armoede.

DEEL 2

Politica voor Groen
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MY 2050

over de educatieve webtool
‘My2050’ om deze ambitieuze
maatschappelijke doelstelling
te realiseren.

Toon Jansen

Zie webtool My 2050.

Klimaatcoach–goodplanet.be
Voor deze workshop staat
een klimaatcoach voor je klaar
om een interactieve sessie te
geven over klimaatverandering.

Voor deze interactieve sessie
breng je je eigen oortjes mee.

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 koolstofarme
maatschappij tegen 2050.
Enkele duizenden jongeren uit
de derde graad secundair onderwijs hebben zich al gebogen

MENS EN MAATSCHAPPIJ
WETENSCHAP/GENEESKUNDE

DEEL 2

Van Pakistan
tot de Seefhoek: een
tocht naar

de Belgische
geneeskunde
Rizvana Amir
Neuroloog
Is het mogelijk om als
meisje met Pakistaanse roots
uit de Seefhoek neuroloog
te worden en te vertoeven
in een onbekend milieu?
Mijn naam is Rizvana Amir
en ik zal jullie mijn verhaal
vertellen; gaande van mijn
ervaringen als witte raaf
in een witte school tot en met
de uitvoering van mijn fantastische job als neuroloog.

13u10 - 15u00
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Gender in
de Blender
Piet Hoebeke
(hij/hem)
Hoogleraar en uroloog
Er zijn twee groepen
van mensen op de wereld,
zij die geloven dat de wereld
verdeeld is in twee groepen
van mensen en zij die dat
niet geloven (citaat van
Peggy Cohen Kettenis, kinderpsycholoog Utrecht Nederland).
LGBTQIA+ (Lesbian-GayBisexual-Transgender-QueerIntersexual-Agender…)
of FLINTA* (Female-LesbianIntersex-Transgender-Agender…)
zijn voorbeelden van acroniemen die duidelijk maken
dat binariteit op basis van
geslacht niet meer de manier
is waarop seksuele identiteit
bij een individu ontwikkelt
en waarmee mensen in de maatschappij willen staan.

DEEL 3

Er is inderdaad veel meer
tussen hemel en aarde.
Seksuele identiteit ontwikkelt
binnen een biopsychosociale
context en ik zal dit proberen
te duiden tijdens deze voordracht met heel veel ruimte
voor interactie.
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Van liefdadig
naar rechtvaardig.
11 stemmen
over de toekomst van internationale
solidariteit
Els Hertogen
11.11.11-directeur
Hoe pak je ongelijkheid aan? Wat betekent internationale solidariteit?
11.11.11-directeur Els
Hertogen komt spreken
over haar boek en gaat
met jullie in debat.

Kan er sprake zijn van gelijkwaardige samenwerking in een
wereld die de koloniale erfenis nog niet van zich afschudde? Waar zit de ongelijkheid
die we vandaag moeten aanpakken? Hoe vullen we internationale solidariteit best in
om dit écht aan te pakken?

DEEL 3

Conflicten, hongersnood,
armoede, gedwongen migratie,
discriminatie… Er is
nog steeds te veel onrecht in
onze wereld. De grondoorzaken
hiervan worden niet aangepakt
en internationale solidariteit
wordt nog te vaak tot ontwikkelingssamenwerking vernauwd.
Hoog tijd voor heldere analyses en visies op de toekomst.
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Religie en
seksualiteit
Hind Eljadid
Slam poetry & auteur
Hind Eljadid is een Antwerpse woordkunstenaar met
Marokkaanse roots. Haar werk
wordt beschreven als snijdend
eerlijk. Haar persoon bestaat
uit vele lagen die ze in haar
kunst en dagelijks leven met
elkaar verbindt.
Zo is ze moeder van drie
kinderen, queer lesbisch
en haar lichaam draagt
verschillende tatoeages
die verhalen vertellen.
Samen met haar zus Zahra,
met hoofddoek, diepgelovige
moslima en mama van twee,
gaf ze begin dit jaar het
boek Kruimeldief uit,
over herinneringen aan hun
jeugd met een zieke moeder die
vier jaar geleden overleden is.
De trage en pijnlijke
aftakeling en de zorg die
ze hun moeder moesten toedienen heeft zwaar gewogen op
de opgroeiende zussen maar
heeft hun band ook bijzonder
hecht en speciaal gemaakt.

DEEL 3

Hind Eljadid gaat tijdens
Perspectief 2021 vanuit haar
levensverhaal een gesprek aan
over religie en seksualiteit.
Hoe gaat dat samen?

Wanneer worden stereotypen bevestigd en wanneer
worden ze ontmanteld?
Met andere woorden: hoe hardnekkig zijn ze, dat zij een
kritische omgang overleven?

KUNST

Stereotypen
in tijden
van fake news
Chokri Ben Chikka
General/Artistic Director
Action Zoo Humain

Wie laat zich nooit op een
gemeenplaats betrappen waaronder exotische, racistische,
homofobe of seksistische reflexen schuilgaan?
Parallel aan de snel toenemende
complexiteit van de hedendaagse
samenleving, groeit vandaag
ook de aantrekkingskracht van
deze stereotypen.
Zo wordt het sterk gepolariseerde multiculturele debat
en sterke groei van het
gebruik van sociale media
door stereotypen beheerst.
Als artistiek onderzoeker,
theatermaker en performer
tracht ik op zowel extremistische tendensen (van nationalistische, etnocentrische
of religieuze aard),
als multiculturalistische
een antwoord te formuleren.
Anders dan deze extremismen
brengt het multiculturalisme
geen hiërarchie aan in de culturele verschillen. Het koestert het naïeve geloof in het
tolerant naast elkaar bestaan
van culturen, ook dat kan vaak
problematisch zijn.

DEEL 3
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Vaak sluipen stereotypen
onmerkbaar binnen in het
dagelijkse spreken over en
het beschouwen van de ons
omringende werkelijkheid.
Wanneer zij met de beeldvorming te maken hebben
van bepaalde segmenten in
de samenleving, bestendigen
zij dan niet vaak een maatschappelijk status quo
en vergroten zij soms
de ongelijkheid niet?
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MY 2050,
interactieve
sessie
over klimaatverandering
Toon Jansen
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
koolstofarme 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.

Clean
the swamp.
Kunnen we
het klimaat
redden met
veenherstel?

Rudy van Diggelen
Universiteit Antwerpen,
Departement Biologie
De mens(heid) overbelast
sinds geruime tijd de aarde
ten behoeve van kortstondig
eigen gewin.
Het moet anders, ja,
maar hoe dan? Spijbelen voor
het klimaat is natuurlijk een
duidelijk statement. Maar hoe
zorgen we ervoor dat koolstof
wordt vastgelegd of dat de
biodiversiteit toeneemt?
Er bestaan zogenaamde
nature-based-solutions.
Dit wil zeggen met behulp
van natuurlijke hulpbronnen
(bijvoorbeeld aanplant
van bomen) de gevolgen
van de klimaatcrisis aanpakken
in plaats van met technocratische oplossingen.
In deze sessie kom je alles
te weten over de mogelijke
rol die veenherstel bij
de klimaatcrisis zou kunnen
spelen. Venen bestaan
uit (heel veel) koolstof
en Vlaanderen was ooit rijk
aan deze ecosystemen maar daar
is bijna niks meer van over.
We hebben ze bijna helemaal
omgezet in CO2.
Wat zijn veengebieden eigenlijk? Zou veenherstel helpen?
En wellicht ook meehelpen andere problemen te verkleinen?

DEEL 3
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Sue the
bastards!
Over internationaal procederen voor
het leefmilieu
Geert Van Calster
www.gavc.be

DEEL 3

Hoe kan het dat je
als Nigeriaanse weduwe van
een mensenrechtenactivist,
de Nigeriaanse onderneming
voor een Nederlandse rechter
kan dagen; en hoe die dan
het Engels recht toepast;
hoe je voor het Londense
Hof van Beroep een Engelse
vennootschap kunt laten
veroordelen voor de dood
van een Bangladeshi arbeider
die op het wrak van een van
de voormalige schepen van
het bedrijf, in Bangladesh
werkte; hoe je 3M in Nederland
zou kunnen laten opdraaien voor
het Antwerpse gifschandaal,
op basis van Amerikaans recht.

Maar ook hoe je met een
Special Purpose Vehicle
kan proberen te ontsnappen
aan een schadevergoeding;
hoe je een sluier kan omdoen
om proberen te ontsnappen aan
sancties; en hoe de Europese
‘Green Deal’ kan worden getorpedeerd op basis van internationaal economisch recht.
Welkom in het internationaal
privaatrecht en het internationaal economisch recht.
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Hoe bouwen
voor en aan
de toekomst?
Erik Wieërs
Vlaams Bouwmeester

De centrale missie van
het bouwmeesterschap is het
bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde
omgeving. Er wordt vertrokken
van een aantal probleemstellingen en vragen.
Architectuurkwaliteit en
democratisch ontwerpen? Hoe
architectuurkwaliteit over
meer dan ‘schoonheid’ gaat
maar ook over maatschappelijke
ambities. Het landschap onder
de stad? Hoe ons dichtgeslibde
Vlaamse bebouwing een uitdaging is voor de transitie
ivm klimaatuitdagingen. Over
mobiliteit versus nabijheid.
De kunst van het ontmoeten.
Collectief wonen, het ideaal
van de vrijstaande villa het
gebrek aan collectieve ruimte….kortom hoe bouwen voor
en aan de toekomst?

TECHNOLOGIE EN/OF
DIGITALISERING

AI: hype
of realiteit?

Wordt ons online gedrag vooral
gestuurd door een computerprogramma of hebben we dit nog
zelf in handen? Is AI een wereldverbeteraar die het beste
voor heeft met de mensheid of
is dat wat naïef?

Wim Casteels
Datascientist

DEEL 3

Waar staan we met Artificiële Intelligentie (AI)?
Worden we binnenkort onder de
voet gelopen door robots of
zal het zo’n vaart niet lopen?
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De milieuimpact van
e-commerce
Heleen Buldeo Rai
Onderzoeker

Webwinkels zijn intussen
een onmisbaar alternatief
op de winkelstraat.
Tegelijkertijd stapelen
de vragen zich op over wat
dat hele online winkelen
betekent voor onze leefomgeving en planeet.
In de media verschijnen zowel
geruststellende als alarmerende
berichten. Ook organisaties,
overheden en onderzoekers
spreken elkaar tegen.

Hoe groen is mijn pakje
werkelijk? Welke impact heeft
de stroom aan bestelwagens
op onze luchtkwaliteit?
Is fysiek of webwinkelen
de meest duurzame keuze?
We winkelen steeds vaker,
met steeds meer en voor
steeds hogere bedragen online.

WETENSCHAP/GENEESKUNDE
TECHNOLOGIE EN/OF
DIGITALISERING

Draadbacteriën
Robin Bonné

DEEL 3

Doctor in de biofysica

Wist je dat, aan de
snelheid dat we elektronica
verbruiken, de elektronische
afvalberg wereldwijd groeit
met 40 miljoen ton per jaar?
Dit heeft niet alleen ecologische gevolgen op lange termijn, maar tast de gezondheid
aan van kinderen en volwassenen in recyclagecentra in
ontwikkelingslanden. Dringend
tijd om onze elektronica duurzamer te maken dus! En wist je
dat de grondstoffen voor die
eco-stroomdraadjes op dit moment in je eigen lichaam zitten? De jonge dr. Robin Bonné
neemt je mee naar de wondere
wereld van de microben
en laat je zien dat er veel
meer elektriciteit te vinden
is in de natuur rondom ons
dan we zelf beseffen.

15u10 - einde
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Slam Poetry
Neil Akenzua/
Lisette Ma Neza
Neil Akenzua is een pianist
die geen woorden nodig heeft
om verhalen te vertellen.
Na de richting humane wetenschappen op Pius X studeerde
hij jazz/pop piano aan
het Gents conservatorium
en de Muziekacademie van
Malmö in Zweden. Neil startte
de Jammin’ Sessies in
de Zomerfabriek op en vormt
een duo met Lisette Ma Neza.
Lisette (aka @diemeisjevanbrussel), die internationaal
hoog scoorde op kampioenschappen Slam Poetry, staat bekend
om haar scherpe pen, haar
zachte stem en poëtische performances. Ze deelt via zang,
muziek en film haar blik op
de wereld en op Perspectief.

DEEL 4

Dit duo sluit muzikaal af en
verwerkt zo de indrukken van
Perspectief tweeduizendéénentwintig in muziek.

Een schilderij van Walter Molino
in 1962, getiteld “Het leven in 2022”,
gepubliceerd in de de Italiaanse krant
La Domenica del Corriere.

AANLOOP EN ACHTERGRONDINFORMATIE

INTRODUCTIE
Het moment waarop jullie de brochure ontvangen, is eveneens
het moment waarop jullie de tijd krijgen om te focussen op deze
belangwekkende dag. Een van jullie leraren zal jullie volledig
informeren over het opzet, het programma, het verloop en wat
je precies moet doen om van deze dag een geslaagde ervaring
te maken. We helpen je op weg:
Hierbij een kleine selectie van zogenaamd ’animated graphics’
waarbij je zal merken dat ‘perspectief’ geen vast gegeven is
en de wereld voortdurend in beweging is op tal van tereinen.

DE GROEI VAN DE WERELDBEVOLKING IN BEELD
Human Population Through Time

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

WAAR KOMEN WE VANDAAN?
https://www.youtube.com/watch?v=DZv8VyIQ7YU

DE GESCHIEDENIS VAN 5 GROTE WERELDGODSDIENSTEN
https://www.youtube.com/watch?v=AvFl6UBZLv4

WAAR VINDEN WE DE MEEST RECHTVAARDIGE SAMENLEVINGEN?
https://www.youtube.com/watch?v=juAWiASMbdE

UNIVERSELE RECHTEN VAN DE MENS
https://www.youtube.com/watch?v=nDgIVseTkuE

DE GROOTSTE KOLONIALE STATEN
https://www.youtube.com/watch?v=ypR60KJbGUM

GESCHIEDENIS VAN LGBT-RECHTEN
https://www.youtube.com/watch?v=4c3QFPX_LmM

DE GROEI VAN DE STEDEN SINDS 1500
https://www.youtube.com/watch?v=_7jCioztj_c

EN WAT IS JOUW
PERSPECTIEF?
Voor het zesde jaar op rij vragen
we aan de deelnemers van Perspectief,
jullie dus, om voorafgaandelijk aan
de projectdag een aantal vragen
te beantwoorden.
De vragen peilen naar jullie
bekommernissen en zorgen
én naar jullie hoop en dromen.

DIGITAAL
Op de website van perspectief tweeduizendeenentwintig krijg je een aanbod
van documentaires en films met duiding en
achtergrond bij de verschillende thema’s.
De website wordt geopend op 28 oktober,
ruim voor de projectdag en net voor
de herfstvakantie. Ga er eens door
en bekijk één van de documentaires om
alvast in de juiste mindset te komen.
Gebruik de kijkwijzer op de website,
deze zal jullie begeleiden om
de juiste focus te houden.

Deze raden we alvast aan:
FUTURE SHOCKED
Over wokers vs boomers

2040
Over inspirerende oplossingen

DE ZAAK SHELL
Over hoe het zover is kunnen komen

REFLECTIEMOMENT
Van 15 tot 19 november krijgen jullie
de kans om samen met je titularis terug
te blikken op perspectief tweeduizendeenentwintig. We maken tijd om naar
elkaars verhaal en ervaring te luisteren.
Het is ook een goed moment om feedback te
verzamelen voor de verschillende sprekers.
Verder vragen we om je individueel en als
klas te buigen over volgende vragen:
Hoe kijken jullie naar de toekomst?
Op korte termijn, op langere termijn?
Voor jezelf? Voor je omgeving?
Voor de wereld?
Op dit moment krijgen jullie ook
de resultaten te zien van de enquête
Wat is jouw perspectief?
Ten slotte hadden we ook graag tips
gekregen zowel wat betreft inhoud
als thema’s voor een projectdag
zoals deze.

Vervolg Universele Rechten van de Mens
Artikel 19 - Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te
sporen, te ontvangen en door te geven.
Artikel 20 - Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Niemand mag worden gedwongen
om tot een vereniging te behoren.
Artikel 21 - Een ieder heeft het recht om deel te nemen aan het bestuur van zijn land, rechtstreeks of door middel van
vrij gekozen vertegenwoordigers. Een ieder heeft het recht om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de
overheidsdiensten van zijn land. De wil van het volk zal de grondslag zijn van het gezag van de Regering; deze wil zal tot
uiting komen in periodieke en eerlijke verkiezingen, die gehouden zullen worden krachtens algemeen en gelijkwaardig
kiesrecht en bij geheime stemmingen of volgens een procedure, die evenzeer de vrijheid van de stemmen verzekert.
Artikel 22 - Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak
op, dat door middel van nationale inspanning en internationale samenwerking, en overeenkomstig de organisatie en
de hulpbronnen van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele rechten, die onmisbaar zijn voor zijn
waardigheid en voor de vrije ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden.
Artikel 23 - Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor
gelijke arbeid. Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn
gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming
zal worden aangevuld. Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter
bescherming van zijn belangen.
Artikel 24 - Een ieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.
Artikel 25 - Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van
zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden
van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden
onafhankelijk van zijn wil. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig,
zullen dezelfde sociale bescherming genieten.
Artikel 26 - Een ieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat het lager en basisonderwijs
betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar
worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor een ieder, die daartoe de begaafdheid bezit. Het onderwijs zal
gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder
alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de
handhaving van de vrede steunen. Aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en
onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven.
Artikel 27 - Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te
genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan. Een ieder heeft
het recht op de bescherming van de geestelijke en materiële belangen, voortspruitende uit een wetenschappelijk, letterkundig of artistiek werk, dat hij heeft voortgebracht.
Artikel 28 - Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de
rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.
Artikel 29 - Een ieder heeft plichten jegens de gemeenschap, zonder welke de vrije en volledige ontplooiing van zijn
persoonlijkheid niet mogelijk is. In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn
aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en
eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap. Deze rechten en vrijheden mogen
in geen geval worden uitgeoefend in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties.
Artikel 30 - Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon
dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die
vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

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.

