PERSMEDEDELING VVB – Nieuwjaarsontmoeting VVB in het teken van republikeinse toekomst
VVB wil inhaalbeweging voor Vlaanderen naar Catalaans en Schots voorbeeld
VVB-voorzitter Bart De Valck: “Vlaanderen heeft nood aan een basisbeweging, een Vlaamse Beweging 2.0,
die verenigingen, organisaties, netwerken en bedrijven samenbrengt om zo concreet stappen te zetten
naar Vlaamse onafhankelijkheid. Geen enkele Vlaamse partij - geen enkele! - mag nog de kans krijgen van
de initiatieven van die beweging weg te lopen. Het is tijd om niet langer te dralen, maar om terreinwinst te
boeken.”
Overmorgen (zaterdag 21 januari, vanaf 19:30) verwelkomt de Vlaamse Volksbeweging zijn leden,
sympathisanten en de media in de schitterende omgeving van het Antwerpse Red Star Line Museum
(Montevideostraat 3 te 2000 Antwerpen). Onze nieuwjaarsontmoeting 2017 staat in het teken van de
plannen die onze organisatie koestert. Sinds de verkiezing van een nieuw bestuur vorig najaar is het
draagvlak om eendrachtig binnen en buiten de politiek te werken aan de intellectuele en maatschappelijke
voorbereiding van de Vlaamse onafhankelijkheid nog nooit zo groot geweest.
Voorzitter Bart De Valck zal de projecten van de VVB in detail toelichten. Eerst en vooral is er het werk aan
het Witboek Vlaamse Staatsvorming, dat – vooral – zal gebeuren met de inbreng van mannen en vrouwen
die niet op dagelijkse basis actief zijn binnen de VVB, maar wel affiniteit hebben met het pad naar een
Vlaamse republiek. Een plan van aanpak ging begin deze maand van start. Daarnaast wil de VVB de
communautaire stilstand doorbreken door Vlaamse steden en gemeenten te mobiliseren tegen de
financiële benadeling als gevolg van de Zesde Staatshervorming. Wij rekenen op veel medestanders in de
308 Vlaamse plaatselijke besturen!
Dat het ons menens is met het staatsvormende project, wordt meteen duidelijk uit onze keuze voor Prof.
Dr. Jonathan Holslag (VUB) als gastspreker. Het is tijd voor Vlaanderen om zich bewust te worden van de
internationale omgeving waarin het als onafhankelijke staat terecht zal komen. Die internationale
omgeving valt helemaal niet zonder meer samen met een sterk verweven wereldeconomie. De politieke
gebeurtenissen van 2016 hebben daarvoor overvloedig bewijs geleverd, met de Brexit en de straffe
presidentswissel in de VS als meest in het oog springende voorbeelden. Discussies over identiteit, culturele
duurzaamheid en zelfbeschikking van nationale gemeenschappen verzetten deze eeuw belangrijke bakens.
Bart De Valck zal niet alleen een gebaar stellen naar de politieke wereld, maar eveneens naar het Vlaamse
middenveld en de marketingwereld om zichzelf en de gemeenschap waarin en waarvoor ze werken voor te
bereiden op de komst van een Vlaamse republiek. De mee door de VVB georganiseerde ICEC-conferentie in
het Europees Parlement (11 januari jl.) toonde duidelijk aan dat Vlaanderen een inhaalbeweging nodig
heeft tegenover de dynamiek die in Schotland en Catalonië de autonomiegedachte voorgoed op de
politieke agenda heeft geplaatst.
Media die de nieuwjaarsontmoeting van de VVB willen verslaan en/of over een persmap willen beschikken,
nemen daartoe contact op met Jo Van Bever op 0494 41 10 53.
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