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BELGEN STEUNEN 
 FISCALE RECHTVAARDIGHEID, 

              ECOLOGISCHE TRANSITIE 

       EN HET  OPHEFFEN VAN         

              PATENTEN OP VACCINS 

 HOE SOLIDAIR IS DE BELG? 

Bij de aftrap van haar jaarlijkse campagne publiceert 11.11.11,  in samenwerking met Knack en 
peilingbureau IPSOS, de Barometer van de Internationale Solidariteit 2021. Daaruit blijkt dat de 
Belgen sterk voorstander zijn van de opheffing van patenten op vaccins en van de strijd tegen 
klimaatverandering en fiscale onrechtvaardigheid. De steun voor ontwikkelingssamenwerking 
is meer gematigd en de meningen over migratie meer verdeeld. 

Een vertrouwd beeld keert terug naar de straten 
van alle Vlaamse en Brusselse gemeenten. 
11.11.11-actievoerders voeren opnieuw fysiek 
campagne ten voordele van internationale 
solidariteit. Met oproep ‘investeer mee in een 
betere wereld’ opent 11.11.11 het debat over 
ontwikkelingssamenwerking. Voor het eerst hoort 
daar ook een Barometer van de Internationale 
Solidariteit bij. In samenwerking met peilingbureau 
IPSOS organiseerde 11.11.11 een online enquête bij 
een representatief staal van 1.000 Belgen over actuele 
thema’s op vlak van ontwikkelingssamenwerking.

 “Bijna twee Belgen op drie uiten zich 
voorstander. Dat staat in schril contrast met 

de positie van ons land”
- Els Hertogen, directeur 11.11.11

“Met onze barometer peilen we naar het draagvlak 
onder de Belgen voor de onderwerpen waar 11.11.11 
mee bezig is”, licht 11.11.11-directeur Els Hertogen 
toe. “Het is motiverend om te zien dat zaken zoals 
klimaattransitie en economische rechtvaardigheid 
op brede steun kunnen terugvallen bij de bredere 
bevolking. Denk bijvoorbeeld aan de tijdelijke 
opheffing van patenten op covidvaccins. Bijna twee 
Belgen op drie uiten zich voorstander. Dat staat in 
schril contrast met de positie van ons land dat onder 

druk van de farmalobby blijft blokkeren samen met 
de Europese Commissie.”

“Dankzij ontwikkelingssamenwerking werd 
polio in meer dan 123 landen verslagen, 
6,2 miljoen malariadoden vermeden, de 

moedersterfte en het aantal kinderen dat 
sterft door diarree werden gehalveerd.”

- Els Hertogen, directeur 11.11.11

Ook breder is er steun terug te vinden voor 
de oplossingen die officiële ontwikkelings-
samenwerking vooropstelt als weg uit de crisis. 41% 
van de Belgen vindt dat het budget voor officiële 
ontwikkelingssamenwerking moet stijgen. “Tel 
daarbij de 27% die het budget wil behouden en je 
hebt een flink draagvlak”, stelt Hertogen. “Je hoort 
mensen wel eens vraagtekens zetten bij het nut van al 
die projecten want hongersnood en oorlog bestaan 
nog steeds. Daartegenover staan echter staalharde 
cijfers: dankzij ontwikkelingssamenwerking werd 
polio in meer dan 123 landen verslagen, 6,2 miljoen 
malariadoden vermeden, de moedersterfte en het 
aantal kinderen dat sterft door diarree werden 
gehalveerd. Maar ook niet-meetbare zaken zoals 
onze ondersteuning aan vrouwenrechtenactivisten 
in Congo zijn even belangrijk.”



Migratie blijkt in de Barometer een duidelijke 
splijtzwam. 47% van de Belgen vindt dat de rechten 
die in België aan asielzoekers worden toegekend, 
moeten worden beperkt, tegenover 25% die ze 
wil behouden zoals ze zijn en 12% die vindt dat ze 
moeten worden versterkt. De meningen verschillen 
sterk tussen de taalgemeenschappen: 52% van de 
Vlamingen wil deze rechten inperken, tegenover 
39% van de Franstalige Belgen. 

Toch is het belangrijk om enkele zaken duidelijk 
aan te stippen volgens 11.11.11. “Een meerderheid 
van de Belgen weigert asielzoekers terug te sturen 
naar landen waar hun leven of vrijheid ernstig 
worden bedreigd”, benadrukt Hertogen. “Bovendien 
is de meerderheid van de Belgen voorstander 
van een hervorming van het Europese asiel- en 
migratiebeleid dat meer rekening houdt met de 
mensenrechten en het recht op asiel.”  Zo wil 60% 
een eerlijke verdeling van asielzoekers over de EU, 
66% wil dat er veilige en legale migratiekanalen 
komen. Anderzijds is 56% van de Belgen het 
ermee eens dat de asielprocedures in emigratie- 
en transitlanden worden afgehandeld zonder dat 
vooraf toegang tot Europees grondgebied wordt 
verleend.

Op basis van de Barometer voor Internationale 
Solidariteit maakt 11.11.11 een positieve evaluatie op. 
“Mensen zijn duidelijk voorstander van doortastend 
beleid dat komaf maakt met de grootste uitdagingen 
van onze tijd, binnen bepaalde thema’s moet er 
ook nog aan draagvlak gewerkt worden. Op beide 
vlakken hebben politici een grote rol te spelen”, 
concludeert Hertogen. “Dé conclusie van deze 
barometer, of het nu over herverdeling of klimaat 
gaat, is dat er nog erg veel werk is. Maar vooral dat 
er ook veel draagvlak is.” 

In het kader van haar novembercampagne roept 
11.11.11 iedereen op om te investeren in een betere 
wereld. “Een wereld waarin iedere dag straffe 
mensen en organisaties wereldwijd knokken voor 
verandering: voor mensenrechten, democratie, 
een rechtvaardig klimaat, een eerlijke verdeling van 
macht en geld… Dat maakt écht een verschil. Voor 
ons en alle generaties na ons. Een rendement op de 
lange termijn dus”, klinkt het.

PERSVERANTWOORDELIJKE:
Kenny Van Minsel
kenny.vanminsel@11.be
+32 487 64 15 74  

Uit de Barometer van de Internationale Solidariteit 
2021 blijkt ook dat een grote meerderheid van de 
Belgen voorstander van de Europese Green Deal. 
“Maar liefst 81% van de Belgen wil dat bedrijven 
verplicht worden de natuurlijke hulpbronnen die 
in producten zijn verwerkt, volledig te recycleren; 
66% wil afstappen van fossiele brandstoffen en 
investeren in hernieuwbare energiebronnen”, 
benadrukt Hertogen. “De klimaatcrisis is al lang 
geen ver-van-ons-bed-show meer, dat blijkt erg 
duidelijk uit het draagvlak dat onze Barometer 
schetst. De klimaatproblematiek is nog het meest 
tastbaar voor mensen uit lage inkomenslanden, dan 
is het positief dat 56% uitgesproken voorstander 
is van investeringen in klimaatfondsen voor 
ontwikkelingslanden.”

“Het draagvlak voor ambitieuze investeringen in 
klimaat is groot”, zegt Hertogen. “Toch moeten we 
vaststellen dat er geen eenduidig standpunt van de 
verschillende regeringen is over klimaatfinanciering. 
In onze campagne roepen we op tot investeringen in 
klimaatrechtvaardigheid, onze regeringen moeten 
volgen. De resultaten van de klimaatconferentie 
in Glasgow zal een belangrijke test vormen: show 
me the money, daar komt het op neer want aan 
draagvlak ontbreekt het niet.” 

Economische rechtvaardigheid staat hoog op de 
agenda volgens 11.11.11. “Maar liefst 64% van de 
Belgen is voorstander van de invoering van een 
coronabelasting op grote vermogens. Ook andere 
cijfers spreken voor zich. 82% van de Belgen wil dat 
er een einde komt aan belastingparadijzen, 76% is 
voor de wereldwijde minimumbelasting op winsten 
van multinationals en iets meer dan de helft vindt 
het huidige OESO-voorstel voor een minimumtarief 
van 15% te laag,” stelt Hertogen. “Die cijfers maken 
de rode draad doorheen de barometer duidelijk: de 
meerderheid van de Belgen wil een overheid die 
reguleert en eerlijk verdeelt.”

Belgen zijn bovendien vragende partij voor sterke 
investeringen in de koppeling tussen duurzaamheid 
en waardig werk. Zo uitte meer dan 76% van de Belgen 
voorstander van een zorgplichtwet, die inhoudt 
dat bedrijven het respect voor de mensenrechten 
en het milieu bij al hun onderaannemers moeten 
afdwingen, ook in het buitenland. “Die grote steun 
moet de regering in actie omzetten. Op wetgevend 
vlak zijn de nodige adviezen geleverd en zijn de 
parlementaire hoorzittingen achter de rug”, zegt 
Hertogen. “

 BELGEN STEUNEN  
    KLIMAATMAATREGELEN 
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 ECONOMISCHE RECHTVAARDIGEHEID  
                                       HOOG OP DE AGENDA 

 BELGEN ZIJN VERDEELD OVER MIGRATIE 

 STEUN VOOR DE NOVEMBERCAMPAGNE 
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Deze peiling werd afgenomen tussen 13 en 18 oktober 2021 door IPSOS in opdracht van 11.11.11 en 
haar Franstalige zusterorganisatie CNCD-11.11.11. De bevraging verliep online bij een representatieve 
staalname van 1.000 Belgen. De foutenmarge bedraagt maximaal 3,1%. 0p aanvraag kunnen de originele 
peilingsresultaten worden bezorgd.

 OVERZICHT RESULTATEN 

Een meerderheid van de Belgen is internationaal solidair in het licht van de coronacrisis
In de antwoorden op de coronacrisis, toont de meerderheid van de Belgen zich voorstander van internationale 
solidariteit: bijna twee Belgen op drie vragen de schorsing van de patenten op Covid-vaccins om de toegang 
tot deze vaccins tegen een betaalbare prijs in lage inkomenslanden te bevorderen (63% is voor, 8% tegen en 
29% zonder mening). 

Om een antwoord te bieden op de gestegen armoede in lage inkomenslanden, die nog wordt verergerd door 
de coronacrisis, vindt 41% van de Belgen dat het budget voor officiële ontwikkelingssamenwerking moet 
stijgen. 11% wil die daarentegen verlagen, 27% wil de huidige situatie ongewijzigd laten en 21% heeft geen 
mening. Op de vraag of België zijn steun moet verhogen om de internationale verbintenis van 0,7% van zijn 
bruto nationaal inkomen te bereiken (tegenover 0,46% nu), antwoordt 40% van de Belgen positief, tegen 27% 
die dat niet wil. 

Ten slotte, als antwoord op het probleem van de overmatige schuldenlast van lage-inkomenslanden, nog 
verergerd door de coronacrisis, steunt 45% van de Belgen de annulering van de schuld van deze landen op 
voorwaarde dat ze de vrijgekomen middelen investeren in groene energie en openbare diensten. 19% wil een 
gedeeltelijke annulering en 8% een volledige annulering van deze schuld zonder voorwaarden. Slechts 12% 
van de Belgen vindt dat deze schulden volledig terugbetaald moeten worden. 

Belgen steunen Europese begrotingssolidariteit en Green Deal
Op Europees niveau is de meerderheid van de Belgen voorstander van Europese belastingen om het post-
Covid “next generation” plan te financieren waarvoor de Europese Unie een lening van 750 miljard euro 
aanging: 72% is voorstander van een Europese belasting op grote activa en 68% is voorstander van een 
Europese minimumbelasting op bedrijfswinsten. Ook is 52% voorstander (en 20% tegen) van Europese 
belastingen op kerosine, vliegtuigtickets, plastic en financiële transacties. De belasting op digitale diensten 
krijgt de minste steun (41% voor tegen 30% tegen).

De meerderheid van de Belgen is ook voorstander van de maatregelen die de Europese Green Deal beoogt, 
maar die nog niet in de praktijk zijn gebracht:

• 81% van de Belgen wil dat bedrijven verplicht worden de natuurlijke hulpbronnen die in producten zijn 
verwerkt, volledig te recycleren;

• 78% wil gebouwen renoveren en isoleren om hun energie-efficiëntie te verbeteren;
• 67% wil de Europese broeikasgasemissies in 2030 met 55% verminderen ten opzichte van 2010;
• 66% wil afstappen van fossiele brandstoffen en investeren in hernieuwbare energiebronnen;
• 64% is voorstander van de invoering van een koolstofheffing aan de EU-grenzen om de invoer van 

vervuilende producten te bestraffen en van een wijziging van het landbouwmodel ten gunste van een 
minder intensieve en milieuvriendelijkere landbouw;

• 56% is voorstander van de financiering van het Groene Klimaatfonds voor ontwikkelingslanden.

Anderzijds wil slechts 39% van de Belgen voertuigen met verbrandingsmotor vanaf 2030 vervangen door 
elektrische voertuigen (tegenover 34% tegenstanders).

Samenvatting voor redactionele doeleinden



11.11.11 VECHT TEGEN ONRECHT EN VOOR DUURZAME VERANDERING. WANT IEDEREEN VERDIENT DEZELFDE BASISRECHTEN. DOE MEE OP 11.BE EN  

SAMEN MET ONZE LEDEN INVESTEREN WE IN EEN BETERE WERELD.

Belgen zijn verdeeld over migratie
47% van de Belgen vindt dat de rechten die in België aan asielzoekers worden toegekend, moeten worden 
beperkt, tegenover 25% die ze wil behouden zoals ze zijn en 12% die vindt dat ze moeten worden versterkt. 
De meningen verschillen sterk tussen de taalgemeenschappen: 52% van de Vlamingen wil deze rechten 
inperken, tegenover 39% van de Franstalige Belgen. 

Meer dan 46% van de Belgen weigert echter een asielzoeker terug te sturen naar een land waar zijn of haar 
leven of vrijheid ernstig wordt bedreigd (tegenover 27% die er anders over denkt). Bovendien is de meerderheid 
van de Belgen voorstander van een hervorming van het Europese asiel- en migratiebeleid dat meer rekening 
houdt met de mensenrechten en het recht op asiel: 60% van de Belgen wil de Dublin-verordening herzien 
en asielzoekers eerlijk over de lidstaten verdelen; 71% van de Belgen wil de termijn voor de behandeling van 
asielaanvragen in de EU terugbrengen tot maximaal zes maanden; 66% van de Belgen is voorstander van 
de invoering van veilige en legale migratiekanalen. Anderzijds is 56% van de Belgen het ermee eens dat de 
asielprocedures in emigratie- en transitlanden worden afgehandeld zonder dat vooraf toegang tot Europees 
grondgebied wordt verleend.

Wat ten slotte de regularisatie van migranten zonder papieren betreft, is slechts 31% van de Belgen voorstander 
van de regularisatie van migranten zonder papieren in België en van de toekenning van een werkvergunning 
(tegenover 41% die tegen is). De verschillen tussen de taalgemeenschappen zijn ook hier groot: terwijl 42% 
van de Franstaligen voorstander is van regularisatie (en 29% tegenstander), is slechts 22% van de Vlamingen 
voorstander (en 49% tegenstander).

Een overweldigende meerderheid van de Belgen voor fiscale rechtvaardigheid
De Belgen zijn in grote meerderheid voorstander van maatregelen voor fiscale rechtvaardigheid: 82% wil de 
belastingparadijzen afschaffen, 76% wil een wereldwijde minimumbelasting op de winsten van multinationals 
en 52% vindt het door de OESO vastgestelde minimumtarief van 15% te laag. Meer dan 64% is ook voorstander 
van de invoering van een “corona”-belasting op grote vermogens in België.

Ten slotte is meer dan 76% van de Belgen voorstander van een zorgplicht, die inhoudt dat bedrijven het 
respect voor de mensenrechten en het milieu bij al hun onderaannemers moeten afdwingen, ook in het 
buitenland. 
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