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UDRAG AF STATUTERNE

Inledning.

” ...  Vi har et sindelag og ikke en doktrin. Det er et sindelag af solidaritæt,  
retfærdighed, frihed og respekt for mennesket.  På trods af, at vi er af forskellig tro og  
baggrund, er vi af den fælles overbevisning at mennesket har en positiv pligt til at  
engagere  sig  og  handle.   Vi  mener  derfor  at  ikke  alle  måder  at  lever  på   er  
ligeværdige.  Vi bekæmper den moralske nihilisme uanset hvordan den  fremtræder og  
vi tror at det er nødvendigt og at det nytter at anstrenge sig ...
Vi er overbevist om at skillevæggene i vort opsplittede samfund er mere kunstige og 
mindre af en hæmsko end de ser ud til og at ærlige mennesker kan mødes, fri for  
sektarisme  og  enøjethed   i  en  fælles  stræben  efter  fred  i  samfundet  og  national  
samling,...
At gå med i vor forening indebærer helt enkelt at anerkende disse principer og  gå ind  
for programmet.  Enhver fortsætter sit  virke i  sine egne omgivelser og  under eget  
ansvar, men med mere iver og bestyrket af samarbejdets ånd...” (André Maurois skrev  
dette  manifest for over hundrede år siden i sit værk ”Lyautey”).

Artikel 3. Målsæt  ning.  

3.1. Foreningen har som målsætning at befordre et mere positivt syn på tilværelsen hos alle 
der bor i Belgien, med mere entusiasme, godt humør, positiv tænkemåde, mod og virkelyst, 
samt med en god forståelse mellem alle medborgere og fællesskaber.

3.2. Foreningen sigter også mod at gøre medborgerne mere bevidste om hvilket privilegium 
det er at bo i Belgien.
 
3.4. Foreningen er ikke et politisk forum og blander sig ikke i den politiske debat. 

Artikel 5. Medlemmernes moral  ske ansvar.  

5.2. Vi er overbevist om at det er tanken som skaber virkeligheden. Vi (medlemmerne) vil 
derfor bekæmpe sortsyn og negative tanker og vi vil foretrække gode nyheder frem for de 
dårlige..

5.3. Vi vil sætte pris på at man tale pænt om os, når nu det er så let at tale dårligt om andre. 
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