
« FÖRENINGEN FÖR OPTIMISTER I KUNGARIKET BELGIEN”

UTDRAG UR STATUTERNA.

Inledning.

” ... Vi har en anda och en lärosats. Andan är en anda av solidaritet, rättvisa, frihet och 
respekt för människan. Trots att vi alla har olika övertygelser och kommer från olika 
samhällsgrupper, har vi den gemensamma övertygelsen att alla har en positiv uppgift 
att hänge sig åt; vi respekterar att det finns olika sätt att leva; vi bekämpar den 
moralsika nihilismen, under vilken benämning den än går och vi tror på att en 
ansträngning lönar sig...
Vi är övertygade om att i vårt sönderplottrade samhälle är splittringen vi ser mer 
konstgjord och mindre oöverstiglig än den verkar och att i ett gemensamt sökande efter 
en samhällig fred och nationell samling kan alla träffas som har ärliga avsikter och är 
befriade från klananda och sekterism...
Att gå med i vår förening innebär inget mer än att man erkänner ovanstående principer 
och ett godkännande av programmet. Var och en skall fortsätta att verka i sin egen 
omgivning och under eget ansvar, men med mer framåtanda genom en känsla av 
samarbete...” (André Maurois skrev detta för över hundra år sedan i sitt verk 
”Lyautey”).

Artikel 3. Målsättning.

3.1. Föreningen har som målsättning att befrämja en mer positiv syn på tillvaron hos alla som 
bor i Belgien, med mer entusiasm, gott humör och framåtanda, samt mer respekt för 
oliktänkande och ett bra samförstånd mellan alla männisikor och folkgrupper.

3.2. Föreningen vill också få alla att förstå vilken ynnest det är att få bo i Belgien.

3.4. Föreningen är helt opolitisk och ingriper inte i den politiska debatten.

Artikel 5. Medlemmarnas moralsika ansvar.

5.2. Vi är övertygade om att det är våra tankar som skapar tillvaron och kommer därför att 
ständigt bekämpa all butterhet och alla negativa åsikter vi möter. Vi föredrar att tala om goda 
nyheter än om dåliga.

5.3. Vi uppskattar att man talar väl om oss när man vet hur lätt det är att folk talar illa om 
andra.
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