Opening door Jan Gruiters van de PAX Ambassadeursdag
Utrecht, 20 mei 2015
“Honderd jaar nadat de eerste schoten van de Eerste Wereldoorlog werden afgevuurd en 75 jaar na
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het begin van de Tweede Wereldoorlog is het mondiale landschap wederom in verwarring.” We leven
in een tijd van wanorde. En eerlijk gezegd ben ik daardoor zelf soms ook in verwarring.

Lange tijd leek het alsof er na de Tweede Wereldoorlog iets wezenlijks veranderd was. Dat de
internationale gemeenschap een les geleerd had.
Dat wij samen een gemeenschappelijke droom hadden. Nooit meer Auschwitz. Nooit meer
discriminatie en vervolging van minderheden. Nooit meer raciale politiek en nationalistische
superioriteitswaan. En uiteidelijk ook….nooit meer oorlog.
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Lange tijd leek het alsof er na de Tweede Wereldoorlog met vallen en opstaan een humanisering van
de internationale rechtsorde op gang gekomen was. Dat we getuigen waren van een pijnlijk langzame
maar niet te stuiten kanteling in de verhouding tussen machthebbers en burgers. Dat de primaire
gerichtheid op de bescherming van de belangen van staten zou plaatsmaken voor een gerichtheid op
de bescherming van burgers, aan wie staten hun bestaansrecht danken.
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Maar in de verwarrende wereld van vandaag lijkt er geen plaats te zijn voor deze hoopvolle
gedachten. Het lijkt wel of alles wat is opgebouwd weer wordt afgebroken. De wereld is op drift. Het
mondiale landschap rondom Europa verkeert in een staat van verwarring en wanorde.

Aan de oostflank van Europa zien we een nieuwe militaire escalatie met Rusland onder leiding van
Poetin. Een escalatie die herinneringen oproept aan de donkerste dagen van de Koude Oorlog. Aan
een tijd van angst en afschrikking, van vijanddenken en wapenwedloop. Aan een tijd waarin ook onze
vrede nog zo kwetsbaar was.
Aan de zuidflank van Europa, zien we steeds scherper die veel genoemde ‘gordel van instabiliteit’.
Een aaneenschakeling van falende en repressieve staten in Afrika en het Midden-Oosten. Een regio
waar burgers lijden onder de gevolgen van uitzichtloos oorlogsgeweld, toenemende onderdrukking en
chronische armoede. Een regio waar een giftig mengsel van politieke grieven, religieuze identiteiten
en criminele hebzucht mensen en gemeenschappen tegen elkaar opzet.
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En zoals altijd proberen mensen geweld en wanorde te ontvluchten. Alleen al de oorlog in Syrië heeft
geleid tot de grootste humanitaire ramp in onze tijd. Nu de zomer in aantocht is maken zich 200.000
mensen op voor een overtocht naar Europa. Hoeveel van deze vluchtelingen zullen op weg naar
veiligheid en vrijheid verdrinken of in de vuurlinie terecht komen van militaire acties tegen
mensensmokkelaars?

Maar ook binnen het fort Europa blijkt de vrede lang niet verzekerd. De onrust in Macedonië herinnert
ons er aan hoe onverwerkt het verleden is. De aanslagen in Parijs en andere steden herinneren ons
er aan hoe kwetsbaar onze open samenleving is. En intussen spelen populisten handig in op onze
onzekerheid over de toekomst op een wijze die herinnert aan onze nachtmerries uit het verleden.

Het valt allemaal niet te ontkennen. En er valt niet aan te ontkomen. We leven en werken in een
mondiaal landschap dat – wederom – in verwarring is. En dat raakt ons. We raken er zelf van in
verwarring. Wat is nu nog het nut van ons vredeswerk?
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Maar…. we kunnen ook op een andere manier naar dat mondiale landschap kijken . In onze
geraaktheid, in onze verwarring ligt een inzicht besloten. Onze geraaktheid wijst op een relationele
betrokkenheid bij mensen die ons in staat stelt op een andere wijze naar de wereld te kijken. Op een
wijze die ruimte schept en ons kan bevrijden van een wereldbeeld dat ons machteloos, onverschillig
en cynisch kan maken.
Zo’n andere manier van kijken begint met een positiebepaling. Een positie die bepaald wordt door het
besef, door het geloof dat elk mens ten diepste verlangt naar waardig en vreedzaam samenleven.

Dat is geen vanzelfsprekende maar een vooringenomen positiebepaling. Veel deskundigen en politici
zullen het er niet mee eens zijn. Zij menen dat wij individualistische en calculerende burgers zijn die
zich laten leiden door brood en spelen, door zelfzuchtige en economische belangen. Zij stellen dat de
wereld enkel bepaald wordt door honger naar macht en rijkdom.

Maar dat wil er bij mij en veel andere mensen niet in. Mensen zijn sociale, relationele en met elkaar
verbonden wezens die verlangen naar een menswaardig bestaan. En dat herkennen we bij elkaar.
Juist daarom worden we geraakt door hen die lijden onder die wanorde in het mondiale landschap.

Met zo’n positiebepaling, die uitgaat van het verlangen en de verbondenheid van mensen, kunnen we
op een andere manier, met een meer relationeel perspectief naar dat mondiale landschap kijken. Ik
zeg niet dat je daarmee een volledig zicht hebt op de realiteit. Maar zo’n relationeel perspectief zorgt
er wel voor dat we de dingen anders zien en dat we andere dingen zien.
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Mede geinspireerd door een visiedocument in wording voor het Christelijk Sociaal Congres in 2016

Wat we anders kunnen zien is dat het mondiale landschap niet enkel bepaald wordt door de logica
van het geweld, door de macht van staten en de wetmatigheid van de economie. De wanorde in de
wereld is geen bewijs van de almacht van autoritaire staten en wetmatigheid van economische
markten maar eerder van het tekortschieten daarvan. Steeds weer blijkt dat op beslissende momenten
mensen het verschil maken door hun verlangen naar vrede en hun verbondenheid met elkaar en de
wereld.

Wat we ook in de wanorde in de wereld kunnen zien is dat veel mensen zich niet langer willen
neerleggen bij een onvrij, onveilig en onwaardig bestaan. Mensen willen hun eigen toekomst kunnen
bepalen. We moeten de macht van regimes niet overschatten. En we moeten ook de veerkracht en
vitaliteit van mensen en gemeenschappen niet onderschatten. Het verlangen van mensen naar een
vreedzaam en menswaardig bestaan laat zich misschien wel even, maar niet voor altijd onderdrukken.

En wat we ook anders kunnen zien is dat we onvermijdelijk verbonden zijn met elkaar en met zoveel
andere mensen. Wij kunnen ons niet verschansen in eigen huis of eigen groep. We kunnen ons niet
terugtrekken achter Nederlandse dijken of in een Europees fort. Door de globalisering zijn we meer
dan ooit met duizenden onzichtbare draden verbonden met andere plekken en andere mensen binnen
het mondiale landschap. Er is geen muur, er is geen grens bestand tegen deze lotsverbondenheid en
de betrokkenheid van mensen op elkaar.

Als we vanuit een menselijk en relationeel perspectief naar het mondiale landschap kijken kunnen we
de dingen niet alleen anders zien maar ook andere dingen zien.

Dan zien we hoe Nawras, een jonge journaliste in een verdeeld Irak haar lot verbindt met
minderheden en samen met hen strijdt voor een menswaardig bestaan voor iedereen.

Dan zien we Paride Taban die een vredesdorp start midden in het strijdgewoel in Zuid-Soedan en zo
laat zien dat wat gemeenschappen met elkaar verbindt sterker is dan wat hen zo lang verdeeld heeft
gehouden.

Dan zien we Olena Kaskiv die in Oekraine pro-westerse en pro-Russiche burgers, legerpriesters en
politieagenten aan tafel krijgt om te praten over de waarden die zij toch blijken te delen.

Dan zien we Said Bouarrou die in Nijmegen religieuze leiders opriep om samen afstand te nemen van
discriminatie en rascisme, van moslimhaat en jodenhaat.

Dan zien we Casper uit Rossum die in zijn eentje honderden handtekeningen teken kernwapens
verzamelde en als een van onze ambassadeurs aanwezig zal zijn bij de herdenking van 70 jaar
Hiroshima.

Het zijn allemaal bruggenbouwers die in de maalstroom van de geschiedenis durven bij te dragen aan
de humanisering van de internationale rechtsorde.

Als we vanuit dat andere, meer relationele perspectief naar dat mondiale landschap kijken, dan
beseffen we dat niet alleen de wereldleiders de toekomst bepalen. Ook kleine mensen, zoals wij hier
vandaag, dragen bij aan die toekomst van vrede. Die vrede begint bij de goedheid van het eigen hart,
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omdat alleen dat ons gevoelig maakt voor hen die lijden . Die vrede begint met, en mondt uit in de
verbondenheid met andere mensen, dichtbij en verweg.

Door op een andere manier naar het mondiale landschap in verwarring te kijken kunnen we, zoals Erik
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Borgman dat noemt: Groot denken en klein kijken . We kunnen aan de hand van de kleine verhalen
van bruggenbouwers zien waartoe mensen in staat zijn. En we kunnen op nationaal en internationaal
niveau laten zien waar de verbinding verbroken is en hoe vrede die verbinding weer tot stand kan
brengen. Dat is lang niet eenvoudig. ‘Vrede verbindt’ is een enorme uitdaging, maar er is geen enkel
ander alternatief.

Als we zo naar de wereld kijken zien we ook tekenen van hoop. Dan beseffen we hoe belangrijk het is
om die kleine verhalen van hoop te verbinden met het grote verhaal over de humanisering van de
internationale rechtsorde, met die oude maar nog steeds springlevende droom van vrede.

Wij zijn allemaal onderdeel van dat verhaal, van die droom. Als je actief bent als bruggenbouwer bij
een lokale ambassade voor vrede. Als je samen met PAX en de Raad van Kerken meeloopt met de
Walk of Peace in Den Haag. Als je werkt voor PAX. Als je je handtekening zet tegen kernwapens – we
hebben er nog een paar duizend nodig. Als je bijdraagt aan het vredeswerk door een gift of
nalatenschap of met een subsidie zoals we die ook dit jaar weer mochten ontvangen van het V-fonds.
Mede dankzij hun generueze steun zijn wij hier vandaag bijeen.

Als we soms in verwarring zijn door de wanorde in het modiale landschap dan is het goed om te
beseffen dat we verbonden zijn met mensen die ons verlangen naar vrede delen. Dan is het goed om
te beseffen dat het simpele feit dat we samen onderweg zijn een begin van vrede is.

Utrecht, 20 mei 2015
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