WAAROM VERDIENEN 11.11.11 EN DE CAMPAGNE
‘SOCIALE BESCHERMING VOOR IEDEREEN’ JOUW STEUN?

WAAROM DE CAMPAGNE ‘SOCIALE BESCHERMING VOOR IEDEREEN’ STEUNEN?
De wereldwijde uitbouw van sociale bescherming is een belangrijke hefboom om de armoede sterk terug te dringen.
In september keurden 193 landen de Duurzame Ontwikkelgingsdoelen (SDG’s) goed. Hierin erkennen ze sociale bescherming
als hefboom voor ontwikkeling. In doelstelling 1, 5 en 10 schuift men sociale bescherming naar voor als middel om de doelen
te behalen.
Om de armoede uit te bannen, de ongelijkheid te verminderen en gendergelijkheid te bevorderen, is sociale bescherming
essentieel.
Daarom werkt 11.11.11 op twee niveaus:
-

Hoop en zelfvertrouwen doen groeien met kleinschalige initiatieven, zoals de uitbouw van mutualiteiten op het
platteland in Mali.

-

Die kleinschalige oplossingen doortrekken naar een beter overheidsbeleid, door in het Zuiden steun te verlenen
aan organisaties die hun overheid aanporren om meer te investeren in sociale bescherming.

Concrete verhalen over sociale bescherming - of het gebrek eraan - in het Zuiden vind je op onze campagnewebsite.

JOUW

INZET VOOR 11.11.11 HELPT DE PROBLEMEN BIJ DE WORTEL AAN TE PAKKEN.

 11.11.11 is bijzonder. Het is niet één van de vele ontwikkelingsorganisaties in dit land, maar de koepel van de Vlaamse
Noord-Zuidbeweging. Een zestigtal organisaties zijn lid van 11.11.11.
 11.11.11 helpt de Vlaamse ontwikkelingsorganisaties om hun activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Het stimuleert
onderling overleg, zet gezamenlijke acties op en steunt de meest waardevolle initiatieven ook financieel. Zo hebben we samen
meer effect.
 11.11.11 bevordert de kwaliteit van het ontwikkelingswerk. Voor de kwalitatief beste programma's van lidorganisaties en
andere samenwerkingsverbanden reserveren we 53 procent van de 11.11.11-opbrengst .
 11.11.11 bundelt de krachten van de ngo’s zodat we met meer gewicht het beleid kunnen beïnvloeden. We doen dat
niet alleen in eigen land, maar ook met gelijkgezinde organisaties bij de EU, de Wereldbank en de Wereldhandelsorganisatie.

Om dit te verwezenlijken en ons voldoende onafhankelijk te kunnen opstellen tegenover de overheid, hebben wij jouw steun
nodig.

Samengevat:
Jouw steun aan de koepelorganisatie 11.11.11 heeft een groot rendement. Je zorgt ervoor dat de Vlaamse ngo’s beter
samenwerken, meer kwaliteit leveren en met meer gewicht kunnen wegen op het beleid van overheden en internationale
instellingen.

