Drie voorstellen tot dieper gesprek
n.a.v Rerum Novarum 2014

Voorstel 1 : “Op weg naar een nieuw Rerum Novarum”
De enclyciek Rerum Novarum (over ‘nieuwe dingen’) werd door paus Leo XIII geschreven in 1891.
Het was toen een oproep tot een grondige aanpak van dé sociale kwestie in die tijd:
ellendige situaties van de arbeiders bij de eerste industrialisatie.
Waartoe zou een nieuw Rerum Novarum vandaag moeten oproepen?
Welke is dé dringende ethisch-economische kwestie in onze tijd?
Welk is dé dringende sociale kwestie in onze tijd?
Welk is dé dringende politieke kwestie in onze tijd?
Welk is dé dringende levensbeschouwelijke, religieuze en godsdienstige kwestie in onze tijd?
Met welke nieuwe inzichten en uitdagingen gaan we op weg de komende jaren?

Voorstel 2 : “Aan alle jonge mensen van Vlaanderen”

2.1 Lees persoonlijk of in groep de volgende tekst
Zullen jullie het ons ooit kunnen vergeven
dat er een maatschappij ontwikkeld is,
waarin de prijzen van grond en huizen
zo veel meer dan de index zijn gestegen,
zodat het voor jullie nauwelijks betaalbaar wordt
om een huis of een stuk grond te kopen zonder risico te lopen?
Zullen jullie het ons ooit kunnen vergeven
dat de jeugdwerkloosheid veel te weinig prioriteit is,
en dat wij langer werken evident zijn gaan vinden
zonder de vraag te stellen of jongeren nog kunnen instromen?
Zullen jullie het ons ooit kunnen vergeven
dat wij jullie aarde, lucht en water beschadigd doorgeven,
en daar vooral iets probeerden aan te doen met de woordenkramerij
van groots opgezette en veelbelovende milieuconferenties?
Zullen jullie het ons ooit kunnen vergeven
dat wij de kloof tussen arm en rijk, ook in eigen land, zo evident zijn gaan vinden,
dat ze zelfs geruisloos mag toenemen? Of zullen jullie je ook laten verleiden
door ‘eigen schuld, dikke bult’, ‘elk helpe zichzelf’ en het ‘recht van de sterkste’?
….
Zullen jullie ons dankbaar blijven,
omdat er door de unieke Sociale Zekerheid structuur werd gegeven
aan solidariteit tussen rijk en arm, tussen jong en oud, tussen actief en niet-actief,
ook al is structurele solidariteit in wetten gegoten nooit voldoende en gebeurt er
hier en daar ook door jullie gelukkig veel meer?
Zullen jullie ons dankbaar blijven,
omdat wij de waarde van zich te verenigen hebben nagestreefd, zeker
om op te komen voor zijn belangen als groep en zelfs met het oog op het algemeen belang?
Zullen jullie ons dankbaar blijven,
omdat wij organisaties in het leven hebben geroepen waardoor projectmatig
de kans werd gegeven aan mensen in de derde wereld om hun lot in eigen handen te nemen?
Zullen jullie ons dankbaar blijven,
omdat in de geschiedenis grote voorbeelden zijn opgestaan zoals
Jezus van Nazareth, Cardijn en Jeanne Devos, Mandela en Romero?
Zullen jullie ons dankbaar blijven,
omdat wij gepoogd hebben voorbeelden te zijn voor komende generaties,
ook al zijn we daarin met veel goede bedoelingen onvolkomen geweest?
Luc Vandenabeele

2.2 Bespreking
Ronde 1
•

Kies 1 van de 4 voorbeelden waarvan jij vindt dat we aan jongeren vergeving moeten
vragen en motiveer kort je keuze.

•

Kies 1 van de 4 voorbeelden waarvan jij vindt waarvoor jongeren dankbaar moeten zijn en
motiveer kort je keuze.

Ronde 2
•

Iedereen krijgt nu om beurt de kans om zijn keuzes te vertellen en te motiveren.
We komen niet tussen in elkaars verhaal, geven geen opmerkingen en gaan niet in
discussie.

Ronde 3
•

We bevragen elkaar en ontwikkelen samen een gesprek/debat.

Ronde 4
•

De gespreksleider/voorzitter vat de bespreking samen en concludeert of er nieuwe
uitdagingen opborrelen en welke nieuwe wegen we willen/kunnen/zoeken volgen.

Voorstel 3 : “Nelson Mandela’s erfenis”
Welke weg van leven, liefde en solidariteit wil/kan ik gaan?
Welke drie kies ik eruit?
Waar wil ik werk van maken binnen onze sociale beweging?

1. Durf. Vorm met anderen een front. Moedig word je gaandeweg.
2. Verlies geen greep op de situatie, anders krijgt de situatie greep op jou.
3. Iemand moet beginnen. Neem het voortouw. Anderen zullen je volgen.
4. Stuur aan vanuit de achterhoede, zoals een herder met zijn kudde doet.
De snelste vooraan laten lopen, de traagste achteraan laten aansluiten.
5. Zorg voor een goede indruk, vanaf de eerste keer.
6. Zie en zoek steeds het goede in anderen.
7. Informeer je goed over je vijanden. Zo leer je met hen omgaan.
8. Hou je rivalen in je buurt en geef ze veel aandacht.
9. Eerst de basisprincipes respecteren, de tactiek is bijkomstig.
10. Weet wanneer je neen moet zeggen.
11. Denk en handel op lange termijn. Laat je niet afleiden door de waan van de dag.
12. Liefde maakt een verschil. Zoek de liefde. Niemand kan zonder.
13. Je terugtrekken of een stap opzij doen is ook een teken van groots leiderschap.
14. De waarheid is altijd meerstemmig. Schep altijd ruimte voor én … én.
15. Zoek en koester je eigen stilteplek.

