EDUCATIEF
PAKKET
WERELD IN BEWEGING - Hoe diaspora en Noord-Zuidorganisaties
elkaar kunnen versterken

Inleiding
Vlaanderen heeft een sterke Noord-Zuidbeweging. Tal van verenigingen en organisaties zijn betrokken bij ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. De laatste jaren starten mensen met een migratieachtergrond - ook wel diaspora
genoemd - steeds vaker ontwikkelingsprojecten. Helaas is er weinig contact tussen deze groep en de traditionele
Noord-Zuidbeweging. Men werkt vaak naast elkaar en maakt zelden gebruik van elkaars expertise. Dat is een gemiste
kans. De twee groepen hebben aanvullende kwaliteiten, ervaring en contacten. Beide groepen leveren een belangrijke
bijdrage aan de ontwikkeling in het Zuiden en werken vaak rond dezelfde thema’s, zoals armoede, duurzame landbouw, onderwijs, medische zorg en mensenrechten. Ze kunnen elkaar versterken.
Om de samenwerking tussen de traditionele Noord-Zuidbeweging en de diaspora te bevorderen, startten 11.11.11 en
Vluchtelingenwerk Vlaanderen het project ‘Wereld in Beweging’. We deden dit in samenwerking met het Minderhedenforum en met steun van de Vlaamse Overheid. In het project onderzochten we hoe samenwerking wél tot stand
kan komen of worden versterkt. We interviewden mensen die actief zijn in diaspora-organisaties, de Noord-Zuidsector en de integratie- en diversiteitssector. Ook organiseerden we ontmoetingsmomenten.
Het educatief pakket ‘Wereld in Beweging’ bevat onze bevindingen. Het pakket is samengesteld uit:
––
––
––
––

de documentaire ‘Wereld in Beweging’
het draaiboek van de workshop ‘Bruggen Bouwen’
de PowerPoint ‘Bruggen Bouwen’
drie educatieve fiches met tips om tot samenwerking te komen

Heb je zin om nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten? Wil je graag de organisaties en groepen uit jouw gemeente leren kennen die actief zijn in de Noord-Zuidbeweging? Dan helpt het educatieve pakket je zeker op weg!
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VOOR WIE IS DIT EDUCATIEF PAKKET BEDOELD?
Dit pakket is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor
Noord-Zuidprojecten en graag wil samenwerken met andere organisaties. Mensen met en zonder migratieachtergrond vinden in dit pakket nuttige tips en aanwijzingen
voor kennismaking en samenwerking.

WAT KUN JE UIT DIT EDUCATIEF PAKKET LEREN?
–– Inzicht in drempels en kansen voor samenwerking
tussen diaspora- en Noord-Zuidgroepen
–– Inzicht in gelijkenissen en verschillen tussen diaspora- en Noord-Zuidgroepen
–– Inzicht in gevoeligheden die bij beide groepen leven
–– Kennis van plekken waar je Noord-Zuid- en diaspora-organisaties op het spoor kunt komen
–– Tips om een eerste ontmoeting aan te pakken
–– Werkvormen voor het organiseren van een kennismakingsmoment
–– Tips om tot een succesvolle samenwerking te komen, met respect voor verschil en vertrekkend vanuit
gelijkwaardigheid

HOE GEBRUIK JE DIT EDUCATIEF PAKKET?
Het draaiboek van de workshop ‘Bruggen Bouwen’
–– De workshop ‘Bruggen Bouwen’ biedt mensen de
kans om te bespreken hoe zij de samenwerking
tussen diaspora- en Noord-Zuidorganisaties in hun
eigen praktijk ervaren. De workshop is ook geschikt
voor mensen die nog niet samenwerken, omdat hij
tips aanreikt om samenwerking op te starten. Het
draaiboek biedt je een houvast om de workshop
‘Bruggen Bouwen’ in je eigen regio te organiseren.
De workshop is bedoeld voor een groep met deelnemers uit zowel de diaspora en als de Noord-Zuidbeweging, maar is zeker ook bruikbaar voor ‘niet
gemengde’ groepen. De workshop neemt ongeveer
twee uur in beslag. Het draaiboek bevat een timing
en materiaallijst.

De PowerPoint ‘Bruggen Bouwen’
–– Deze PowerPoint kun je gebruiken in de workshop
‘Wereld in Beweging’. De presentatie bundelt de
belangrijkste tips uit de educatieve fiches. Je kunt
de PowerPoint ook buiten de workshop gebruiken,
bijvoorbeeld tijdens een overleg of een vorming over
kennismaking en samenwerking tussen diaspora- en
Noord-Zuidgroepen.

De documentaire ‘Wereld in Beweging’
–– De documentaire ‘Wereld in Beweging’ laat mensen
uit de traditionele Noord-Zuidbeweging en mensen
uit de diaspora aan het woord. Je krijgt een goed
beeld van de drempels en kansen voor samenwerking, maar ook van de gelijkenissen en verschillen
tussen beide groepen. Uit de gesprekken blijkt welke
gevoeligheden er bij de twee groepen leven. De
documentaire duurt 20 minuten en leent zich goed
voor een nabespreking in groep. Hoe je deze nabespreking kunt aanpakken, lees je in het draaiboek
van de workshop ‘Bruggen Bouwen’

De educatieve fiches Elkaar vinden –
Elkaar aanspreken – Samenwerken
–– De fiches zijn opgebouwd rond drie stappen: elkaar
vinden, elkaar aanspreken en samenwerken. Per
stap geven we praktische tips. Daarnaast zetten
sprekende citaten van mensen uit het werkveld je
aan het denken. Je kunt deze fiches uitdelen aan
het einde van de workshop ‘Bruggen Bouwen’ of je
kunt ze overlopen en bespreken tijdens een overleg
of vorming. Maar ze zijn vooral een handige leidraad
bij het organiseren van kennismakings- en samenwerkingsmomenten.
Het volledige educatief pakket kun je ook downloaden
op www.vluchtelingenwerk.be/publicaties.
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