
Bisschop wil wraak bestrijden
Vijf jaar na het sluiten van het vredes-

akkoord tussen Noord- en Zuid-Soedan is er

nog geen sprake van duurzame vrede. De

Rooms-katholieke bisschop Paride Taban
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Bisschop wil wraak
bestrijden
Vijf jaar na het sluiten van het vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Soedan is er nog geen sprake
van duurzame vrede. Het wederzijds wantrouwen en de politieke verdeeldheid zijn groot. De Rooms-
katholieke bisschop Paride Taban werkt aan het bestrijden van wraak; een belangrijk onderdeel van
de traditionele levensstijl.

Een gesprek met bisschop Paride Taban

De centrale regering in Khartoem

(Noord-Soedan) wordt nog steeds

geleid door dezelfde generaal die de oor-

log voerde, president Omar al-Bashir. Dat

hij inmiddels voor zijn aandeel in de oor-

log in Darfur tot oorlogsmisdadiger is

aangeklaagd door het Internationaal

Strafhof in Den Haag, maakt de relatie

met de autoriteiten in Zuid-Soedan er

niet gemakkelijker op.

Het land is in feite in tweeën gesplitst.

Wie naar Zuid-Soedan wil reizen, moet

bij de Zuid-Soedanese regering een visum

aanvragen; wie naar Noord-Soedan reist,

moet bij de ambassade van Soedan zijn.

In april zijn er verkiezingen in heel Soe-

dan en een jaar later staat een referen-

dum gepland waarbij de bevolking zich

uit moet spreken of ze als twee landen

apart doorgaan of toch één land willen

vormen. De belangrijkste inzet in het re-

ferendum is ‘de kans op vrede’: welke

keuze levert de beste vooruitzichten voor

vrede in het land dat sinds de onafhanke-

lijkheid van 1956 blijft kampen met oor-

logen.

Tribalisme
Bisschop Paride Taban verzucht dat het

tribalisme nog welig tiert in Soedan en

voor de nodige spanningen zorgt. Taban,

ook wel eens aangeduid als de Soedanese

Nelson Mandela, is direct na het sluiten

van het vredesakkoord met een vredes-

dorp begonnen. Geïnspireerd door

Israëlische kibboetsen, wilde hij een dorp

stichten waar mensen de vrede voorleven.

Het liefst met allerlei bevolkingsgroepen

bij elkaar, zodat er meer eenheid ‘ge-

kweekt’ wordt. Dat is nodig ook, want er

Markt in Zuid-Soedan
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zijn nog steeds dodelijke schietpartijen

tussen de diverse etnische groepen

in het zuiden. De regering van Zuid-

Soedan beschuldigt het noorden

ervan hierin de hand te hebben.

Verdeel en heers
Taban kent de haat en nijd tussen etni-

sche groepen maar al te goed. Hij is op-

gegroeid in de koloniale tijd toen de

Engelsen een politiek van verdeel en

heers toepasten. Taban’s vader werkte

in een winkel van een Griekse hande-

laar. In de industriële centra van Soe-

dan werkten echter wel meer mensen

van verschillende etnische achtergron-

den samen. “Toen ik in de vierde klas

zat, moest ik ineens naar een missie-

school ver weg waar alleen kinderen

van mijn ‘stam’ op zaten. Dat was gek

voor mij, want ik was juist gewend met

kinderen van andere etniciteiten om te

gaan. Ik werd door die kinderen van

mijn eigen stam ook als buitenlander

gezien. Pas toen ik als jongvolwassene

naar het priesterseminarie wilde gaan,

kwam ik weer in contact met andere

etnische groepen”, vertelt Taban.

Kuron vredesdorp
Als priester heeft Taban zich ingezet

voor het welzijn van de mensen in zijn

bisdom. Het bisdom ligt in een gebied

waar diverse nomaden regelmatig met

elkaar op de vuist gaan om weide-

grond. De nomaden hebben enorme

kuddes vee en er leven allerlei vooroor-

delen ten opzichte van elkaar. De no-

maden zijn sterk langs etnische lijnen

verdeeld. “Twee jaar nadat ik bisschop

geworden was, brak de burgeroorlog

opnieuw uit. Ik heb in die oorlogsjaren

veel grote openbare werken, zoals de

aanleg van wegen en bruggen voor el-

kaar gekregen. Hierdoor kon de nood-

hulp ons goed bereiken. Er was een

redelijke mate van eenheid in die tijd.

Het maakte echter ook dat ik nu niet

vanwege etniciteit, maar vanwege mijn

‘succes’ een bedreiging werd voor de

legerleiding van Zuid-Soedan. Ineens

werd ik ervan beschuldigd dat ik de lei-

der van Zuid-Soedan, John Garang, van

de troon wilde stoten. Ik werd door

mijn eigen mensen in de gevangenis

gegooid. Dat was overigens de tweede

keer in mijn leven dat ik mij niet vrij

kon bewegen. In 1966 was mij drie

maanden huisarrest opgelegd door de

legerleiding van Noord-Soedan.”

Het heeft Taban niet bitter gemaakt,

maar juist versterkt. “Wraak is een be-

langrijk onderdeel van de traditionele

stijl van leven, maar dat willen we nu

juist bestrijden. Ik heb als baby’tje zelf

ook vast af en toe mijn moeder in de

borst gebeten als ik melk wilde drin-

ken. Zij sloeg me dan ook niet. Zo

moeten wij ook onze ‘vijanden’ behan-

delen.” De bisschop ging na de oorlog

met pensioen en zette zich toen met

nieuwe kracht in voor een multi-et-

nisch vredesdorp. Hij heeft een goede

relatie met de regering van Zuid-Soe-

dan, die hem een gunstig belastingta-

rief geeft. De ontwikkelingen van het

vredesdorp beginnen langzaam hun

vruchten af te werpen. “Sommige no-

maden zijn de conflicten met andere

stammen zat en willen een ander leven

leiden. Wij geven hen landbouwadvie-

zen, zodat ze kunnen omschakelen

van veehoeder naar landbouwer.”

Op www.ikvpaxchristi.nl is een

filmfragment te zien van het gesprek

met bisschop Paride Taban.

Bisschop Taban op bezoek in Nederland

Redactioneel

Aan het einde van het jaar en vlak voor de
feestdagen, klaagt Nederland over het ge-
brek aan tijd; tijd voor elkaar. De clichés over
het gezellig samenzijn vroeger worden weer
uit de kast getrokken en bij de goede voorne-
mens staat steevast het voornemen om meer
quality time voor elkaar uit te trekken. De we-
reldburgers onder ons die als toerist naar
een derde wereldland zijn geweest, verzuch-
ten dat de mensen daar weliswaar arm, maar
wel gelukkig zijn. Het cliché beeld is dat men-
sen uit andere continenten de tijdsdruk niet
zo ervaren als wij.

Is tijdsdruk of stress een westerse welvaarts-
ziekte? Ik dacht het niet. In november was
een aantal collega’s uit Soedan op bezoek bij
IKV Pax Christi en de tijdsdruk was van hun
gezichten af te lezen. 2010 is een belangrijk
jaar voor de toekomst van Soedan. Zullen de
geplande verkiezingen de situatie nog onsta-
bieler maken en is het een voorbode van een
nieuwe oorlog? Samen met emeritus bis-
schop Paride Taban hopen we van niet.
Belangrijk is dat we Soedan niet afschrijven
en vergeten. Tijdens de lancering van Pax-it
tijdens de Vredesweek, steunden we een
actie van dagblad de Pers om journalist Ar-
nold Karskens, naar een vergeten conflict te
sturen. Oprechte betrokkenheid van buitenaf
kan namelijk wel degelijk helpen om afglijden
naar erger te voorkomen. Die betrokkenheid
moet dan wel van langere duur zijn. Daarom
is het belangrijk dat we niet afhaken na het
behaalde succes. Zo blijven we de vrouwen
van Srebrenica steunen, ook nu het proces
tegen Karadzic is begonnen. Zo blijven we ha-
meren op naleven van alle clausules in het
Verdrag over Clustermunitie. Het zou fijn zijn
als u op uw beurt ons ook blijvend steunt. In
de periode voor Kerst hebben we advertentie-
ruimte op Marktplaats om IKV Pax Christi
eens op een andere plek over het voetlicht te
brengen.

Helma Maas

Foto voorpagina: Vrouw uit Zuid-Soedan. Foto: Peter Martell
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Nico Plooijer (36), van huis uit filo-

soof, is gefascineerd door oorlogen.

In ‘98 studeert hij af op de theorie van de

rechtvaardige oorlog. Een jaar later ver-

diept hij zich in de ethiek van de krijgs-

macht voor een onderzoek van Pax

Christi. Op zoek naar de ideale baan, in

een periode van diverse banen als verko-

per en stockbroker, krijgt de Haarlemmer

de tip om een rolmodel te zoeken en ver-

volgens hem of haar op te bellen met de

vraag ‘hoe krijg ik jouw baan?’. “Dat is

precies wat ik gedaan heb. Ik belde Eg-

bert Wesselink (programmaleider Econo-

mische Dimensies van Conflict bij IKV

Pax Christi, red.) op en even later kon ik

aan de slag als zijn assistent voor een

conferentie over de rol van olie in de oor-

log in Soedan.”

Vreselijk en fascinerend
Al snel blijkt dat Nico met zijn neus in de

boter is gevallen. Er is volop werk als het

gaat om onderzoek en lobby voor vredes-

Een buffel met horens
“Een buffel wordt geboren zonder horens maar met oren.” Typisch een uitspraak van Nico Plooijer,
programmaleider Hoorn van Afrika van IKV Pax Christi. De spraakwaterval vertelt hoe hij als groentje
voorzichtig was met analyses. Met deze uitspraak wist hij zich destijds te behoeden voor beginners-
fouten en voorbarige conclusies. Ondertussen kan Nico met recht Soedandeskundige genoemd wor-
den, een met flinke ‘horens’.

Een portret van Nico Plooijer

Nico Plooijer
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Vee in Zuid-Soedan

werk in de Hoorn van Afrika. De onstui-

mige regio boeit hem uitermate. “In het

begin wist ik niet eens waar Soedan lag

op de wereldkaart. Ondertussen weet ik

dat het land alles heeft wat ik interessant

vind: oorlogen, verschillende religies en

bevolkingsgroepen, terrorisme, olie. Soe-

dan is vreselijk en fascinerend tegelijk.”

Zijn eerste bezoek aan de regio in 2003

motiveert hem nog meer. Getroffen door

de enorme contrasten; armoede en hon-

ger versus rijkdom en politieke macht,

beseft hij dat het anders kan. “Ik reali-

seerde me dat slecht beleid de belang-

rijkste reden is voor al die problemen en

dat het beter kan.” Het beïnvloeden van

beleidsmakers is de kern van Nico’s

taak.

Higher levels of confusion
Centraal in zijn werkwijze staan discus-

sie en debat. Niet alleen met politieke

actoren en collega’s in Nederland, maar

juist ook met mensen uit en in Soedan.

Door met anderen in gesprek te gaan,

toetst Nico zijn analyses van het con-

flict. “Dialoog is daarvoor cruciaal. Al-

leen in een gesprek wordt alles

duidelijk. Ik praat met zo veel mogelijk

verschillende mensen en instanties.

Hierdoor begrijp ik alsmaar meer van de

problematiek, maar wordt alles ook

steeds ingewikkelder. Zeg maar higher

levels of confusion. Voor anderen zou

dit misschien verwarrend zijn, maar ik

vind dit juist tof.” Overigens weten Soe-

danezen vaak meer over het politieke

spel in hun land dan je denkt, stelt Nico.

“Toen we laatst een conferentie hadden

georganiseerd, wist een lokale vroed-

vrouw exact wat er op politiek niveau

speelde.”

Slechteriken
In 2006 en 2007 werkt Nico mee aan de

onderhandelingen met rebellenbeweging

Verzetsleger van de Heer in Oeganda. Een

‘heftige periode’ waarbij het omschake-

len naar een andere sociale situatie –

Nico vloog om de paar weken heen en

weer tussen Nederland en het Afrikaanse

continent – wat ‘moeilijker ging dan nor-

maal’. Bij onderhandelen met zulke bad

guys komen verschillende dilemma’s

naar boven. Maar het doel heiligt de mid-

delen. Als het moet, kan Nico met iedere

slechterik door een deur. “Zolang mijn

werk de situatie voor de gewone man kan

verbeteren, heeft het nut. Dus ook onder-

handelingen met schurken. Op zulke mo-

menten probeer ik me in te leven in de

positie van een gewone Oegandees of Soe-

danees.”

Geloofwaardigheid als wapen
Van lastige politieke onderhandelingen

tot en met onderzoek, Nico blijft gefasci-

neerd door macht en geweld. Soedan laat

hem voorlopig niet los. Over tien jaar

hoopt hij nog altijd dit werk te doen. “Ik

verveel me nog lang niet, daarvoor is Soe-

dan te interessant. Hopelijk kan ik tegen

die tijd na het maken van analyses ook

vaker oplossingen aanreiken.”

Ook voor nu zet Nico hoog in. Bovenaan

zijn verlanglijstje staat niet het minste:

het voorkomen van een oorlog in Zuid-

Soedan, waar op dit moment mensen on-

rustig worden met verkiezingen in het

vooruitzicht en later een referendum

over eventuele afscheiding van het zui-

den. “Een oorlog voorkomen, tja, dat is

lastig”, geeft Nico toe. ” Want eigenlijk ga

ik daar niet over. Het enige wat ik kan

doen, is invloed uitoefenen op hen die er

wel over gaan. Geloofwaardigheid is daar-

bij mijn enige wapen.”
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Verkiezingen en referendum
Van 5 tot 12 april 2010 zijn er verkiezingen

in Soedan. Een land dat 74 keer zo groot is

als Nederland en sinds de onafhankelijk-

heid in 1956 vrijwel alleen maar oorlog

heeft gekend, en waar velen nog ongelet-

terd zijn, moet nu naar de stembus. IKV

Pax Christi helpt via voter education om

de burgers van Soedan te vertellen wat ver-

kiezingen inhouden. Er zijn 60 politieke

partijen en de verkiezingsformulieren zul-

len er hoe dan ook onoverzichtelijk uit-

zien.

Een jaar later is een referendum gepland

waarin de inwoners van Noord-Soedan en

Zuid-Soedan moeten beslissen of ze bij el-

kaar willen of niet.

CPA Alert
Begin september van dit jaar luidden

niet alleen de Soedanese kerken de

noodklok over het vredesakkoord van

2005, maar ook IKV Pax Christi. Twee

rapporten zagen het licht, één met de

titel CPA Alert, dat zeer goed verspreid

werd onder beleidsmakers, niet alleen

in Soedan, maar ook in Washington,

Brussel en Den Haag. CPA Alert

gaat over het niet naleven van het

Comprehensive Peace Agreement. Zo

blijkt vijf jaar na dato dat oude veilig-

heidswetten en beperkende wetten over

persvrijheid nog steeds van kracht zijn.

De wapenhandel neemt enorm toe en

ook zijn er onopgeloste meningsver-

schillen over olie-inkomsten en water-

toevoer.

U kunt het rapport downloaden

van www.ikvpaxchristi.nl.

Scenario Studie
Het andere rapport, een scenariostudie,

is in samenwerking met Instituut Clin-

gendael en Cordaid tot stand gekomen.

In Sudan 2012 Scenarios for the Future

zijn vier mogelijke scenarios geschetst

voor de periode na 2011. Eén waarbij

Noord- en Zuid-Soedan met oorlog uit el-

kaar gaan, één waarbij er grensoorlogen

uitbreken en één waarbij het vredesak-

koord weliswaar uitgevoerd wordt, maar

er toch lokale spanningen blijven. Het

vierde scenario is een situatie die op het

huidige Somalië lijkt: oorlog.

U kunt het rapport downloaden van

www.ikvpaxchristi.nl.

Darfur
Radio Darfur is een initiatief van IKV Pax

Christi, Stichting Vluchteling, Oxfam

Novib, Press Now en de Wereldomroep.

Na een fondsenwervende actie in 2007

onder de naam Tot Zover Darfur, is het

radiostation vorig jaar van start gegaan

onder de naam Radio Dabanga. Het is

op de korte golf te beluisteren en ook

via de website www.radiodabanga.org.

Naast de dagelijkse uitzendingen, heeft

Radio Darfur ook het Nederlandse

publiek bereikt via lezingen over Darfur.

Ook hebben Butch and Sundance Media

een interactieve game ontwikkeld:

‘On the Ground Reporter’. Aan de

hand van echte beelden uit Darfur

kan de gamer kennismaken met het

conflict in Darfur. Bovendien worden

journalistieke kwaliteiten als verslag-

gever in een conflictgebied op de proef

gesteld.

Verhalen over Zuid-Soedan
Onder de titel ‘Hoop in de hel’, publiceert

het journalistieke trio Butch & Sundance

verhalen over het leven van mensen in

conflictgebieden. Recent zijn ze terugge-

komen met verhalen uit Zuid-Soedan. Na

te lezen op www.hoopindehel.nl

Onderwijs
Onder de naam Markt voor Vrede brengt

Euro’s voor Vrede een beursspel op scho-

len over Soedan. Docenten economie en

maatschappijleer kunnen hiervan ge-

bruik maken. Ook is er een gastspreker-

tour aangekoppeld. Het project is geheel

verzorgd met een docentenhandleiding,

introductieles van een gastdocent en on-

line begeleiding voor leerlingen. De kos-

ten bedragen 50 euro per school. Verder

lezen op www.marktvoorvrede.nl

Debat
10 december, 20.00 – 22.00 uur in ‘Huis

de Beurs’ te Groningen. De Franse acade-

micus Gerard Prunier en de Nederlandse

onderzoeksjournalist en auteur Frans

Bieckmann spreken over de verschillende

belangen die (buur)landen en (hulp)orga-

nisaties hebben in het conflict in Darfur.

Soedan in het kort
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Minister Maxime Verhagen van

Buitenlandse Zaken zette een jaar

geleden, op 3 december 2008, zijn hand-

tekening onder het clustermunitiever-

drag. Dit verdrag dat de productie, de

opslag, de doorvoer en het gebruik van

clusterbommen verbiedt, is inmiddels

door ruim 100 landen ondertekend en

door bijna een kwart geratificeerd. Des-

ondanks blijken financiële instellingen

zoals banken, hypotheekverstrekkers, ver-

zekeringsmaatschappijen en pensioen-

fondsen, ook in de landen die het verdrag

getekend hebben, nog steeds geld te in-

vesteren in bedrijven die clustermunitie

maken.

Wereldwijd zijn er 138 financiële instel-

lingen die 20 miljard dollar investeren in

producenten van clustermunitie. De

meeste fabrieken staan in de Verenigde

Staten, Zuid-Korea, Singapore en Turkije.

Deze vier landen hebben het verdrag nog

niet ondertekend. Ongeveer de helft van

de investeerders komt uit landen die wél

getekend hebben. Voor die landen geldt

dat zij nu met de mond belijden tegen

clustermunitie te zijn, maar dat ze on-

dertussen gedogen dat er nog steeds geld

in clustermunitie wordt geïnvesteerd.

IKV Pax Christi stelt deze dubbele moraal

aan de kaak. In het rapport Banken en

wapens: de praktijk van IKV Pax Christi

en Eerlijke Bankwijzer en in het rapport

Worldwide investments in cluster muni-

tions: a shared responsibility van IKV Pax

Christi en Netwerk Vlaanderen is te lezen

om welke investeringen het gaat en wat

financiële instellingen, overheden en

burgers kunnen doen om het verdrag na

te leven. Het Engelstalige rapport wordt

gebruikt door activisten in meer dan 15

landen en zal elk kwartaal bijgewerkt

worden.

De rapporten zijn van www.ikvpax-

christi.nl te downloaden. Een korte video

op dezelfde website laat zien hoe IKV Pax

Christi het rapport aanbiedt aan finan-

ciële instellingen in Londen.

Financiële wereld investeert
nog altijd in clustermunitie

Het rapport op ludieke wijze aangeboden



Op de Nacht van de Vrede tijdens de

Vredesweek lanceerde IKV Pax

Christi een nieuw jongerenprogramma:

Pax-it. Jan Pronk gaf symbolisch het ‘vre-

desstokje’ door aan een nieuwe genera-

tie vredesactivisten. Pax-it, het brutale

broertje van vredesorganisatie IKV Pax

Christi, is eigenzinnig, ondernemend en

bevlogen.

Volgens Pax-it is een betere wereld vooral

ook een veilige wereld. Oorlog en geweld

ontwrichten de mogelijkheden van men-

sen in conflictgebieden. Daarom zetten

de jongeren van Pax-it zich in voor

vrede, onder het motto Rebel with a

cause.

Pax-it trekt binnenkort langs de Neder-

landse universiteiten met haar College

Tour ‘Onze jongens: de toekomst van de

Nederlandse krijgsmacht’. Maandag 21 de-

cember vindt de aftrap plaats in het

hoofdkantoor van IKV Pax Christi in

Utrecht. Samen met defensiedeskundigen

Hans Rouw, Cor Oudes en militairen die

zelf uitgezonden zijn, zoeken we naar het

antwoord op de vraag ‘Hoe kan het Neder-

landse leger bijdragen aan de bescher-

ming van burgers in conflictgebieden?’

Op de hoogte blijven van Pax-it? Meld je

aan voor de e-mailnieuwsbrief van Pax-it

op www.pax-it.nl.

IKV PAX CHRISTI8

Pax it poseert met Pronk

Dromen van een betere wereld
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Ariane Nooteboom (26), zelf in 2006

nog deelneemster van het uitwisse-

lingprogramma, zette een ‘train de trai-

ners’ bijeenkomst op. 21 deelnemers uit

Slovenië, Kosovo, Servië en Albanië gin-

gen met jongeren uit Nederland, België

en Duitsland een week intensief met el-

kaar om. Iedere jongere geeft drie ver-

volgworkshops aan minstens 40 mensen.

Dat komt neer op minstens 840 bereikte

jongeren.

Conflicten de-escaleren
“Conflicten zijn heel natuurlijk”, zegt

Ariane, “maar je moet er wel mee leren

omgaan, ze positief leren beïnvloeden.”

Een manier om er mee om te gaan is an-

deren te laten zien dat het veranderen

van je eigen gedrag de houding van ie-

mand anders ook aanzienlijk kan beïn-

vloeden. Gewapend met een dosis empa-

thie, communicatie en creativiteit kun je

inter-persoonlijke conflicten de-escale-

ren. “Verandering begint dus wel degelijk

bij jezelf”, aldus Ariane.

Deelnemers vertellen dat ze persoonlijk

gegroeid zijn door de training en hun

‘sterke en zwakke kanten’ hebben leren

kennen. Ariane: “Door elkaar beter te

leren kennen en door zelfreflectie wordt

duidelijk dat een persoon zoveel meer is

dan alleen zijn of haar nationale identi-

teit. Dit inzicht is iets wat vooral voor

jongeren uit de Balkan met haar etnische

verdeeldheid belangrijk is. Mensen aan

het denken zetten over zichzelf, dat was

precies wat we wilden bereiken.”

What’s next?
Nu, na de training gaat iedere deelne-

mer in eigen land meerdere workshops

geven aan sociaal buitengesloten jonge-

ren, vaak afkomstig van etnische min-

derheidsgroepen. Zo geven zij de

vaardigheden om conflicten te transfor-

meren door aan hen die deze het meest

nodig hebben. Het ‘wapent’ hen met

vaardigheden om met confrontaties en

conflicten om te gaan en maakt hen

weerbaarder.

Uitwisseling Servië en Kosovo
Ieder jaar begeleidt IKV Pax Christi een

groep van tien Servische en Kosovaarse

jongeren die zich een jaar lang buigen

over hun gezamenlijke toekomst, our

future. Dit jaar was het thema van de uit-

wisseling het geschiedenisonderwijs.

Kijk op www.ourfuturenetwork.eu

voor meer informatie.

De gezamenlijke toekomst is op de EU gericht

Jong geleerd, …

Our Future Network, het uitwisselingsprogramma dat IKV Pax Christi sinds 2003 organiseert tussen
Servië en Kosovo, heeft inmiddels de nodige ‘spin-off’ veroorzaakt. Eén zo’n vervolgactie is ‘The Art
of Conflict Transformation’, een trainingstraject voor jonge activisten uit de EU en de Balkan.
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De zitting op de eerste dag was na

een kwartiertje afgelopen, tot grote

woede van de groep Bosniërs. De frustra-

tie was enorm, maar mede dankzij be-

middeling van IKV Pax Christi vond later

die dag een goed gesprek plaats tussen

de hoofdaanklager Serge Brammertz en

25 vertegenwoordigers van de aanwezige

Bosnische organisaties.

Brammertz legde uit waarom de defini-

tieve aanklacht tegen Karadzic minder

zaken bevat dan de eerdere aanklacht. De

angst van het Joegoslavië Tribunaal is dat

de rechtszaak tegen Karadzic net zo lang

gaat duren als die tegen Milosovic; die

stierf tijdens het proces, zonder te zijn

veroordeeld. De tweede dag startten de

aanklagers met de presentatie van de

zaak. Dat was een indrukwekkend betoog,

met veel teksten van Karadzic zelf en met

videobeelden van onder andere het beleg

van Sarajevo en de etnische zuiveringen

in Oost-Bosnië. Eindelijk ging het niet

meer over juridische details, dit ging over

de oorlog zoals de aanwezige Bosniërs die

meegemaakt en overleefd hadden.

In maart 2010 zal de rechtszaak weer her-

vat worden en pas twee jaar later zal de

zaak afgesloten worden. IKV Pax Christi

zal eventuele bezoeken van de vrouwen

ook in 2010 faciliteren. Ook de gesprek-

ken tussen Dutchbat soldaten en vrou-

wen van Srebrenica zullen ook in 2010

doorgang vinden.

Karadzic vs. Vrouwen
van Srebrenica

Column

Jan Gruiters (1956)

is directeur van IKV

Pax Christi

Wachten op de lucifer

De onvermijdelijkheid en de onomkeer-
baarheid van een bloedig treffen. Koorts-
achtig diplomatiek overleg tot een
vernietigende wereldbrand. Daarover gaat
het boek ‘Kanonnen van Augustus’ van de
Amerikaanse historica Barbara Tuchman,
dat ik dezer dagen las. De klassieker over
de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog is
inmiddels een metafoor voor de onmacht
van de internationale diplomatie om het
onvermijdelijk naderbij komen van een
oorlog te voorkomen.
Het besef van een bijna onafwendbare oor-
log leeft op dit moment in Soedan. In 2005
kwam er na 22 jaar een einde aan één van
de meest gruwelijke oorlogen in Afrika.
Onder toeziend oog van de internationale
gemeenschap tekenden regering en rebel-
len een vredesakkoord. De moeheid van de
oorlog had het gewonnen van de dwaas-
heid. Liever een onvolkomen vrede dan
een bloedige oorlog.
Vijf jaar later lijkt een oorlog in Soedan
even onvermijdelijk als in de aanloop naar
die tragische augustusmaand in Europa.
Mensen hebben genoeg van de lelijke
vrede die hen niet bracht wat zij er van ver-
wachtten. Eén van onze Soedanese part-
ners zei: “Het land is doordrenkt van olie,
nu is het wachten op de lucifer”. De vraag
is niet of er een nieuwe oorlog komt. De
vraag is enkel wanneer deze begint.
Een bloedig treffen in Soedan zal snel uit-
groeien tot een oorlog waarin meerdere
landen betrokken raken. De eerste oor-
logshandelingen hebben al plaatsgevon-
den. Dit jaar zijn er al 1200 mensen
omgekomen door gewapend geweld. De
verkiezingen die voor 2010 op de rol staan,
zullen dit geweld verder aanwakkeren.
Wat doet de wereld met deze signalen dat
een nieuwe oorlog op uitbreken staat?
Vindt er koortsachtig diplomatiek overleg
plaats? Probeert de wereld het onvermij-
delijke lot dat de bevolking van Soedan
wacht af te wenden?
Nog is het onvermijdelijke te voorkomen.
Maar de tijd die ons rest is nog maar kort.
Laat politici en diplomaten ‘De Kanonnen
van Augustus’ herlezen.

Bij de start van het proces demonstreerden de vrouwen

Voor de vrouwen van Srebrenica is Radovan Karadzic de persoonlijke aan-
stichter van de genocide. Zij zijn blij dat eind oktober het proces tegen
hem eindelijk begonnen is. Drie bussen met weduwen, verweesde dochters
en een enkele man – afkomstig uit Srebrenica, Sarajevo en tal van andere
delen van Bosnië - waren naar het Joegoslavië Tribunaal in Den Haag ge-
reisd om erbij te zijn. Ook waren er enkele Dutchbatters aanwezig bij die
eerste procesdagen. Dit alles onder het wakend oog van de wereldpers.



Het was bepaald niet stil in de

Vredesweek dit jaar, eind septem-

ber. Heel veel lokale en landelijke vredes-

groepen organiseren een veelheid van

activiteiten waarin het thema ‘Naar

een nieuw klimaat van vrede’ breed

werd opgepakt. Ruim honderd hiervan

werden aangemeld op de website

www.vredesweek.nl. De website

trok een kleine 12.000 bezoekers. De acti-

viteiten varieerden van oecumenische

vieringen tot en met fakkeltochten en

vredeslopen. Op de Nacht van de Vrede

vierden in Amsterdam 500 jongeren en

een enkele oudere de Internationale Dag

van de Vrede. Ze gingen in debat met pro-

minenten als Jan Pronk, Ruud Lubbers,

staatssecretaris Jack de Vries en Tariq

Ramadan. Deze laatste was uitgenodigd

omdat de tweede dag van het Suiker-

feest, traditioneel een dag om met

vrienden te vieren, samenviel met de

Internationale Dag van de Vrede.

Ramadan kwam samen met Mohamed

Cheppih, initiatiefnemer van de Polder-

moskee. IKV Pax Christi bracht jongeren

met een moslim-achtergrond samen met

christelijke jongeren. De Nacht van de

Vrede trok door deze ‘Bekende Nederlan-

ders’, maar ook door het hippe imago,

veel aandacht van de media. De Nacht

kwam tot stand dankzij samenwerking

met veel partners, zoals de NCDO, Mos-

lim Jongeren Amsterdam en het Netwerk

Marokkaanse Jongeren Organisaties.

Daarnaast waren de omroepen Llink en

NCRV belangrijke mediapartners in de

Nacht. De Vredesweek werd afgesloten

met een multicultureel festival in

Rotterdam.

Naar een nieuw klimaat van vrede werd

op verschillende manieren uitgelegd.

Het kon gaan over een nieuw klimaat

voor het ontmantelen van kernwapens,

maar ook over een nieuw klimaat voor

vrede tussen PVV-stemmers en andere

mensen. Sommige lokale groepen kozen

voor een striktere focus op de milieupro-

blematiek.
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Een gedicht van vredesdichter Eric van

Hoof

De biefstuk is te doorbakken,

mijn lief, leeggelopen en uitgestorven

verworden tot een grijze smurrie

op dit witte bord met verwelkte sperziebonen.

Het doolhof dat je bord is heb ik nog

niet kunnen ontdekken, toch wandelt

je vork erdoorheen, om de biefstuk

daarna extra dood te maken.

Trek het je niet aan.

Jij bent gewoon de dag zat.

Je verstijfde hersenen

vertolken vast nog werk

en je hebt vast hoofdpijn

of last van ongesteldheid.

Mijn grapje dat je de beste terrorist bent met

150 aanslagen per minuut laat je lachen,

maar kom, eet nu je biefstuk maar,

dan kijken we daarna op tv

waar het echt nog oorlog is.

Eric van Hoof won in 2008 de titel

Vredesdichter.

Samen het
Journaal
kijken

Inspirerende Vredesweek

Samen de vredespijp roken was onderdeel van de Nacht van de Vrede
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Ieder kwartaal stelt Marktplaats een ad-

vertentiecampagne gratis ter beschik-

king aan een goed doel. Dit kwartaal is

IKV Pax Christi de gelukkige. Dit betekent

dat IKV Pax Christi een advertentiecam-

pagne ter waarde van € 35.000, - mag uit-

voeren op de website van Marktplaats.

Iedere maand bezoeken 6,6 miljoen men-

sen de pagina’s van Marktplaats.

De campagne zal lopen in de periode van

6 december (als de cadeautjes van Sinter-

klaas uitgepakt zijn) tot de kerstdagen. In

de actieperiode ziet u ook op onze web-

site hoe we de aandacht van de koopjesja-

gers op Marktplaats naar IKV Pax Christi

trekken.

Neem een goed doel op
Op diverse radiostations zijn reclame-

boodschappen over nalaten aan goede

doelen te horen. Dit is een gezamenlijke

campagne van een groot aantal goede

doelen. Steeds meer mensen nemen een

goed doel, zoals IKV Pax Christi, in hun

testament op. Dat kan in de vorm van

een erfenis (het geheel of een deel van de

nalatenschap) of als een legaat (een vast

bedrag of een bepaald goed). Ook IKV Pax

Christi ontvangt regelmatig een legaat of

erfenis om het vredeswerk wereldwijd

mogelijk te maken.

Met uw nalatenschap aan IKV Pax Christi

laat u aan de wereld een beetje vrede na.

IKV Pax Christi is daarmee in staat ergens

in de wereld aan vrede te werken. Uit uw

naam en te uwer nagedachtenis zet IKV

Pax Christi zich in voor vrede, verzoening

en gerechtigheid. Vrede tussen landen,

culturen, geloven, rassen, arm en rijk.

Ieder mens, man of vrouw, jong of oud,

heeft recht op leven, vrijheid en on-

schendbaarheid. Laat ook u de wereld

een stukje vrede een stukje geluk na?

Voor algemene informatie over nalaten,

testamenten, successierechten etc. kunt u

bellen met de Notaristelefoon, 0900 - 346

93 93. Het internetadres is:

www.notaris.nl. Voor informatie over na-

laten aan IKV Pax Christi neemt u contact

op met Theo Hesen, hesen@ikvpax-

christi.nl of via telefoon 030- 233 33 46.

Vredeswerkdag 2010
Ter voorbereiding van de Vredesweek

2010, die van 18 t/m 26 september gehou-

den wordt, is er op zaterdag 24 april een

Vredeswerkdag. Deze wordt gehouden

op het kantoor van IKV Pax Christi en in

bioscoop Wolff op Hoog Catherijne

winkelcentrum.

Vrede te koop

IKV Pax Christi op Marktplaats

Oproep tot actie op de Vredeswerkdag
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Geef uw mening
Wilt u reageren op dit nummer,

dan kunt u uw mening kwijt op

www.ikvpaxchristi.nl/gastenboek

Volg IKV Pax Christi op Twitter
Volg het werk van programmaleiders en

van de thuisblijvers van stap tot stap op

http://twitter.com/IKVPaxChristi

NAAM: Sjouke Sytema
LEEFTIJD: 60 jaar
PLAATS: Utrecht

LID SINDS - 1976

ACHTERGROND - Ik ben Neerlandi-
cus en heb de Pedagogische Academie
Basisonderwijs (Pabo) gedaan.

WAAROM - Ik ben nu minder betrokken
in vergelijking met de tijd waarin we tegen
plaatsing van kernwapens protesteerden.
Ik blijf de vredesbeweging echter wel steu-
nen, omdat vrede altijd en eeuwig onze
opdracht blijft. Willen we een humane we-
reld, dan zal de strijd voor vrede altijd pri-
oriteit moeten krijgen. Ik ben er steeds
meer van overtuigd geraakt dat de ont-
moeting tussen mensen de vrede tege-
moet treedt. Tijdens het reizen ontmoet ik
mensen, waardoor ik af raak van mijn ste-
reotypen en de mens als mens ervaar.

VERWACHTINGEN - De vredesbe-
weging moet kritisch staan tegenover ge-
welddadige acties, ook als die ten doel
hebben de vrede te dienen. Het zou goed
zijn als IKV Pax Christi doorgaat met het
analyseren van conflicten. Deze analyses
moeten weer gecommuniceerd worden
met burgers. In dit geval met de kerkmen-
sen voorop. In de Vredesweek zou er
meer aandacht kunnen komen voor deze
communicatie. Het pedagogisch materiaal
kan betekenisvoller zijn.

Korte berichten

Leerlingen bij de tentoonstelling

Vredesfabriek

Beat the Heat Now
Op 12 december vindt Beat the Heat Now, het Nationaal Klimaatevenement in de

Jaarbeurs in Utrecht plaats. De actiedag voor het klimaat vormt de aftrap voor het

vertrek van een speciale trein met bestemming Kopenhagen, waar tijdens de VN

klimaattop alle wereldleiders zich buigen over de opwarming van de aarde.

De trein wordt de langst rijdende petitie ter wereld.

Lees meer op www.beattheheatnow.nl.

E-mailnieuwsbrief Frontline
Blijf elke maand op de hoogte van het laatste nieuws van IKV Pax Christi door u

te abonneren op de e-mailnieuwsbrief Frontline. Stuur een mail naar:

info@ikvpaxchristi.nl onder vermelding van aanmelding Frontline of surf naar

www.ikvpaxchristi.nl en meld u online aan.

Ik steun IKV Pax Christi
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Een kernwapenvrije wereld is vooral

een kwestie van morele overtuiging

en van politieke wil, zo blijkt uit recente

ontwikkelingen. In navolging van de

Amerikaanse president Barack Obama en

de Russische president Dmitry Medvedev,

die zich hebben uitgesproken voor een

wereld zonder kernwapens, volgt Duits-

land met concrete stappen en roepen ker-

ken en vredesorganisaties op in actie te

komen voor een kernwapenvrije wereld.

Duitsland verdient navolging
De nieuwe Duitse regering heeft eind ok-

tober verklaard dat zij zich zal inzetten

om de oude in Duitsland gestationeerde

Amerikaanse kernwapens te laten terug-

trekken. Hiermee is Duitsland het eerste

NAVO land dat zich uitspreekt voor te-

rugtrekking van de B61 waterstofbom.

Vredesorganisatie IKV Pax Christi heeft

minister Maxime Verhagen van Buiten-

landse Zaken gevraagd zijn standpunt

over terugtrekking te herzien en Duits-

land te steunen en te volgen. Ook Neder-

land dient consequenties te trekken uit

het feit dat het zelf één van de veertien

landen ter wereld is met kernwapens op

zijn grondgebied.

Kerken tegen kernwapens
Vier oecumenische koepelorganisaties

van kerken (Wereldraad van Kerken, de

Conferentie van Europese Kerken, de

Amerikaanse Raad van Kerken en de

Canadese Raad van Kerken) hebben een

brief aan de wereldleiders geschreven

waarbij ze Obama en Medvedev steunen

in hun streven naar een kernwapenvrije

wereld. Aan de NAVO wordt gevraagd om

in het nieuw strategisch concept geen rol

voor kernwapens meer te voorzien. De

kerken vragen de EU om bij de herzie-

ningsconferentie van het non-prolifera-

tieverdrag (NPV) met een gezamenlijk

standpunt te komen dat luid en duidelijk

een stap in de richting van een kernwa-

penvrije wereld moet zijn. Aan Rusland

vragen de kerken om het aantal tactische

kernwapens unilateraal te verminderen.

Na een bijeenkomst op het Vaticaan, roe-

pen de Duitse, Italiaanse, Belgische en

Nederlandse afdelingen van Pax Christi

hun eigen regeringen op tot het volgen

van het Duitse voorbeeld: geen kernwa-

pens meer op Europees grondgebied en

een duidelijke Europese positie op de ko-

mende NPV conferentie in mei 2010.

Lucifers in Heerlen
In Zuid-Limburg werd tijdens de bijeen-

komst ‘Heerlen in de wereld, de wereld in

Heerlen’ aandacht gevraagd voor de ernst

van kernwapens. Het Heerlense Vredes-

platform maakte twee kegels van een

halve meter gevuld met lucifers. Eén luci-

fer stond voor de kracht van de atoom-

bommen die aan het einde van de

Tweede Wereldoorlog op Hiroshima en

Nagasaki zijn gegooid. Alle lucifers

samen, stonden voor de kracht van alle

kernwapens die nu nog in de wereld zijn.

Aan het publiek werd gevraagd hoeveel

lucifers er in de kegels zaten. Veel mensen

reageerden verbaasd dat het huidige aan-

tal kernwapens 58.935 keer de explosieve

kracht van Hiroshima en Nagasaki is.

De actie in Heerlen won de vredesprijs

‘De Lucifer’ (voorheen ‘Voor de Lieve

Vrede Prijs’) van IKV Pax Christi. Ook de

Werkgroep Interreligieuze Bijeenkomst

Biddinghuizen won de vredesprijs voor

hun interreligieuze ontmoeting in een

tent in het dorp.

Voor actuele informatie kunt u kijken

op www.nonukes.nl of

volg de campagne op twitter via

http://twitter.com/nonukescampaign

Voor een kernwapenvrije wereld

Kernwapenactie in Heerlen
Foto: Henk Dado



De Ledenraad van Pax Christi stelt drie

nieuwe leden aan u voor:

Jan Stuyt heeft een ruime praktische en

bestuurservaring in het werken met men-

sen aan de rand van de samenleving:

bootvluchtelingen, vluchtelingen in de-

tentie, zowel in Azië als in Europa. Hij

studeerde rechten en theologie en is nu

werkzaam als pastor in Nijmegen.

Désirée Verweij is per 1 mei 2009 be-

noemd tot bijzonder hoogleraar ‘Norma-

tieve en beleidsmatige dilemma’s van

multilaterale vredesoperaties’ aan de Fa-

culteit der Managementwetenschappen

van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De leerstoel wordt mogelijk gemaakt

door Pax Christi Nederland. Désirée Ver-

weij is tevens hoogleraar Militaire Ethiek

aan de Nederlandse Defensie Academie te

Breda.

Elianne Keulemans is theoloog. Zij werkt

als programmacoördinator en studiese-

cretaris bij het Soeterbeeck Programma

van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Gebeden en wensen voor Advent
en Kerstmis in Bethlehem 2009
“Je solidariteit tonen is een van de weinige

dingen die we op dit moment kunnen

doen”, vertelt Toine van Teeffelen van het

Arab Educational Institute. “Maar voor de

Palestijnse families van onschatbare

waarde, omdat ze het gevoel van geïso-

leerd zijn doorbreekt.” IKV Pax Christi on-

dersteunt de oproep van Van Teeffelen om

solidariteit te tonen door gebeden en wen-

sen te sturen voor Advent en Kerstmis

naar Bethlehem. De gebeden en wensen

worden gebruikt als persoonlijke bood-

schappen, pedagogisch materiaal, in inter-

religieuze gebedsbijeenkomsten en in het

pas opgerichte vredeshuis van het Arab

Educational Institute, recht tegenover de

Graftombe van Rachel in Bethlehem.

U kunt uw Kerstwensen en gebeden, het

liefst in het Engels, verzenden voor 25 de-

cember 2009 (Westers Kerstfeest) en/of de

7 januari 2010 (Oosters Kerstfeest) naar

aei@p-l.com. U kunt alle ingezonden

boodschappen ook nalezen op

www.aeicenter.org
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Vredesprijs voor Congolese
De Pax Christi International Peace

Award 2009 is op 26 oktober in Rome

uitgereikt aan de Congolese Justine Ma-

sika Bihamba. Zij werkt in Goma, in de

Democratische Republiek Congo. Ze

ontvangt de prijs voor haar werk als

coördinator van een organisatie die

steun biedt aan vrouwen die slachtoffer

zijn van sexueel geweld, Synergie des

femmes pour les victimes des violences

sexuelles . De prijs wordt uitgereikt

door Pax Christi International en het

Kardinaal Bernardus Alfrink Vredes-

fonds.

Vredesweek in andere landen
Pax Christi France viert 9 – 13 december

Vredesweek. Het thema is: Dans un

monde en crise, osons la paix.

Op 17 januari 2010 viert Pax Christi UK

met het thema If you want to cultivate

peace, protect creation Vredeszondag in

Engeland en Wales.

Van 9 – 14 maart 2010 is het Vredesweek

in Portugal, georganiseerd door Pax

Christi Portugal.

Nieuws van Pax Christi Internationaal

Nieuws uit de Ledenraad

Kerst in Bethlehem
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Agenda
10 december
Radio Darfur, ‘Huis de Beurs, Akerkhof 4,
Groningen
20.00 – 22.00 uur
Debat over de rol van buurlanden en ontwikke-
lingshulporganisaties. De hoofdsprekers van het
debat zijn de Franse academicus Gerard Prunier
en de Nederlandse onderzoeksjournalist en
auteur Frans Bieckmann.

21 december
Aftrap Pax-it College Tour, kantoor IKV Pax
Christi, Godebaldkwartier 74, Utrecht
19.00 – 20.30 uur
Eerste in een serie lezingen bij Nederlandse
universiteiten over ontwikkelingen in oorlogs-
voering. De serie heet ‘Onze jongens: de
toekomst van de Nederlandse krijgsmacht’.
De vraag ‘Hoe kan het Nederlandse leger
bijdragen aan de bescherming van burgers in
conflictgebieden?’ staat centraal.

9 januari
Actiedag voor Soedan
Vijf jaar na het vredesakkoord tussen Noord-en
Zuid-Soedan wordt wereldwijd stilgestaan bij de
situatie in Soedan.

20 januari
Debat modern warfare, Tumult, Domplein
5, Utrecht
20.00 – 21.30 uur
Eerste in een serie van drie debatten. Is oorlog
een spel? Wat zijn de gevolgen van militaire
technologische ontwikkelingen? En wanneer
worden ethische grenzen overschreden?
Toegang: gratis.
Reserveren: info@ikvpaxchristi.nl
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De Israëlische invasie in Libanon van

1982 was militair gezien een suc-

ces, de latere premier Ariel Sharon was

toen minister van defensie. Het liep ech-

ter uit op een moreel fiasco, want de

christelijke falangisten, in de film Israëls

danspartners in Libanon genoemd, richt-

ten een bloedbad aan in de Palestijnse

vluchtelingenkampen Sabra en Shatila.

Israël wilde de charismatische Bashir Ge-

mayel, leider van de christelijke falangis-

ten, als president van een bufferstaat

installeren.

Nadat hij was vermoord, namen de

woedende falangisten drie dagen lang

wraak op de Palestijnse vluchtelingen-

kampen Sabra en Shatila. De toen twin-

tigjarige infanterist Folman was

betrokken bij de slachting, hij vuurde

de lichtfakkels af zodat de falangisten

hun gang konden gaan. De slachting

kostte naar schatting drieduizend

levens.

In Israël zelf veroorzaakte de film diverse

reacties. Sommigen vonden dat het Israë-

lische leger, ondanks alle zelfkritiek van

de filmmaker, er te positief afgebeeld

werd. Anderen vonden de filmmaker een

landverrader. In Libanon mocht de film

niet vertoond worden. Vanuit de Arabi-

sche wereld is de veelgehoorde kritiek

dat de film niets nieuws toevoegt en dat

de Palestijnen en Libanezen slechts figu-

ranten zijn in een Israëlische vertelling.

Waltz with Bashir is een animatiefilm

waarin de figuren zo natuurgetrouw mo-

gelijk getekend zijn. Ook zijn hun origi-

nele stemmen onder de beelden

gemonteerd. Het enige moment in de film

waar wel echte beelden van mensen te

zien zijn, is aan het eind van de film,

wanneer de vrouwen van Sabra en Shatila

rouwen na bloedbad. De film is in 2008

gemaakt en nu verkrijgbaar op dvd in de

winkel.

De film Waltz with Bashir gaat niet over de Soedanese dictator Omar
Bashir, maar over een Israëlische soldaat die jaren na de Libanon-oorlog
van 1982 onverklaarbare nachtmerries krijgt. Hij gaat op zoek naar zijn
verleden en merkt dat hij ook zelf getuige is geweest van slachtingen van
onschuldige burgers. De Israëlische filmmaker Ari Folman heeft zelf als
soldaat gevochten in Libanon.

Waltz with Bashir

Animatiefilm met inhoud


