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WAT DOEN WE NA MICHA ZONDAG
Wat doe ik aan armoede en onrecht? Wat kunnen we wereldwijd en wat kan mijn omgeving doen? Vragen die je, je zelf misschien stelt na alle verhalen over onrecht en ﬁnanciële wanpraktijken.
Hierna volgen een paar praktische handvatten, verdeeld in: wereldwijd, samen en ik. Waarbij ‘samen’ staat
voor wat je met je kerk, bedrijf, buren, gesprekskring of anderen in je omgeving kan doen.
Wereldwijd
- Teken de Global call. Deze petitie tegen corruptie bieden we in de loop van 2014 aan bij de politieke
leiders van de 20 grootste landen, de G20
- Attendeer je politieke partij op de Global call en laat hen protesteren tegen tariefuren
- Schrijf eens een kritische mail met vragen over het ‘corruptiebeleid’ aan grote bedrijven
- Werk je bij een internationaal bedrijf, gebruik de taxjustice toolkit of ga aan de slag met
www.publishwhatyoupay.org
- Doe als bedrijf niet mee met prijsafspraken in je sector
- Steun een vakbond die mensen wereldwijd helpt hun stem te verheffen voor leefbaar werk
- Steun met één muisklik de petities van de Schone Kleren Campagne.
Samen
- Bid voor dappere leiders die zich uitspreken tegen corruptie, zoals bisschop Zac
- Heb je een bedrijf dat wereldwijd zaken doet? Betaal geen steekpenningen (meer).
- Vraag de docu Leef58 aan over kerken die wereldwijd hoop bieden.
- Organiseer een ﬁlmavond rond een docu als ‘Stealing Africa’ of ‘Tax free tour’
- Word een luidspreker of schrijf een originele belastingbrief…
- Maak kleine maar cruciale duurzame keuzes , kies bijvoorbeeld voor een bankrekening zonder wapens
te sponsoren; lees nog 24 tips op de Micha site.
- Houd een wake met je kerk of bedrijf tegen onrecht
- Doe Micha Young met een stel jongeren in combi met een Just Care actie, Zip-your-lip, Nacht zonder
dak , Hartwerk, de Maak meer marathon of zelfs een werkvakantie.
- Preek in je kerk over ﬁnanciële wanpraktijken en leven in gerechtigheid
- Organiseer een schrijfavond met brieven naar onschuldige gevangenen via IJM of Amnesty
- Doe samen een Micha Cursus of proef aan Micha met Basic
- Retweet voorbeelden van @exposed2013 Publiciteit zorgt voor onthulling van de waarheid
Zelf
- Ga eens telefoonvasten en wees zo een lifeline voor de stemlozen in de Coltanmijnen
- Speel het spel Taxodus
- Probeer een week lang geen geld uit te geven en voel de invloed van geld in je leven
- Betaal belasting, werk niet zwart en laat anderen ook niet zwart voor je werken
- Lever je oude mobiele telefoon in bij Fairphone en bestel een nieuwe (als oude op is)
- Realiseer je bij aankopen “Doe ik met deze prijs recht aan mijn naaste ver weg?”
- Zoek faire duurzame alternatieven voor kleding, elektronica en lees er meer over.
- Shoppen kan ook tweedehands – digitaal of bij een van de vele kringloopwinkels
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- Doe een stage of vrijwilligerswerk voor een goed doel of ga werken in noodhulp
- Put hoop, te midden van onrecht, uit Lukas 12: 2-3:
“Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie
in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor ﬂuisteren,
zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.”
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