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Omgaan met tien jaar 
geweld in DR Congo  

Kunst zet  
aan het denken 



Kunst zet aan het denken
PAX-medewerker Niek bezoekt evenementen. Deze keer is hij in 
Libanon met Nederlandse en Libanese kunstenaars.
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InhoudRedactioneel

Luister je wel?  

Toen in maart vier mensen in de tram omkwamen door 
een aanslag en we op last van de burgemeester ons 
kantoor in Utrecht niet mochten verlaten, haalde Jan 
Gruiters in een blog het gedicht ‘Hoor je de stilte niet?’ 
aan. Ook in stilte en in stilstaan bij, kun je iets horen. 
Er zijn de komende tijd veel herdenkingen. Op 11 juli 
herdenken we de slachtoffers in Srebrenica, een 
maand later dat de genocide op Yezidis plaatsvond in 
Sinjar, Irak. Het is vijf jaar geleden dat vlucht MH17 
boven Oekraïne naar beneden werd geschoten. De 
herdenkingen van 75 jaar D-Day en het begin van de 
bevrijding van Nederland luiden zelfs een lange 
periode in van herdenkingen. Vanaf 31 augustus 2019 
tot en met 24 oktober 2020, de oprichtingsdatum van 
de Verenigde Naties, zullen er tal van activiteiten zijn 
van PAX en andere organisaties die te maken hebben 
met vrijheid en vrede. Want vrede komt niet 
automatisch als de oorlog stopt. Je moet zorgen dat de 
vrede onderhouden wordt, dat mensen zich gehoord 
voelen, betrokken worden en willen deelnemen aan de 
samenleving. Dus daarom ook: luister je wel? Luister je 
echt goed? En hoor je dan ook de stilte? Want die zegt 
soms meer dan gesproken woorden. 

De redactie van PAX Magazine heeft vorig jaar jouw 
mening gevraagd over het blad. We hopen natuurlijk 
dat we een goed luisteraar zijn geweest. Een aantal 
vertrouwde rubrieken zijn gebleven, en er is meer 
ruimte om te experimenteren met nieuwe dingen. 
We hopen dat dat in goede aarde valt. !

Helma Maas

Wil je PAX Magazine cadeau geven of wil je je juist uit-

schrijven, mail dan naar PAXMagazine@paxvoorvrede.nl. 

Ook reacties op het blad zijn zeer welkom op dat e-mailadres.
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'PAX magazine' is beschikbaar 
in gesproken vorm voor mensen 
met een leesbeperking bij de 
Christelijke Bibliotheek voor 
blinden en Slechtzienden. 

Broze vrede in Zuid-Soedan
In Zuid-Soedan is er veel mis, maar vrouwen gaan niet bij de 
pakken neerzitten. Sommigen werken zich tot veiligheids-
adviseur op, anderen beginnen een restaurant om meer 
onafhankelijkheid te verwerven.  

Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden

Foto: Lize Kraan
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Nieuwkomers over Europa
Hoe kijken Ahmad en Dina aan tegen de Europese Unie 
en wat zouden ze tegen een Europarlementariër willen 
zeggen?
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‘Wat eerst onmogelijk leek, is 
toch haalbaar’ 
Een jonge en een oudere vrijwilliger vertellen waarom 
ze zich inzetten voor PAX. In de rubriek ‘Actie’ is Niels 
aan het woord over campagnevoeren en in ‘Ik Steun’ 
geeft Lieke aan waarom ze destijds en nu nog PAX een 
warm hart toedraagt.
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Column

Een niet te stillen 
verlangen

De iconische beelden van de tank-man op het Plein van de 
Hemelse Vrede in Peking. Wie herkent ze niet? Dertig jaar 
geleden sloeg de Chinese regering de opstand van studenten met 
geweld neer. De tank-man hield een kolonne tanks tegen. Voor 
even. Maar die man in zijn witte overhemd, met twee plastic 
tasjes, dat beeld staat in ons collectieve geheugen gegrift. Als een 
krachtige verbeelding van het verlangen naar vrijheid.

In de week waarin de wereld stil stond bij de opstand in China 
dertig jaar geleden zagen we chaotische taferelen in de straten van 
Khartoum. Het vreedzaam protest duurt al maanden en verdreef de 
Soedanese dictator, na dertig jaar. Maar de militaire machthebbers in 
Soedan willen hun belangen niet zomaar opgeven. Met paramilitaire 
eenheden dreven ze het vreedzame protest uiteen. Voor even. Het 
beeld van die jonge vrouw die op een autodak demonstranten 
toespreekt, ook dat beeld is in ons geheugen geprent.
Het verhaal van mensen die opstaan voor vrede en vrijheid lijkt een 
verhaal van valse hoop en onmogelijk verlangen. De logica van het 
geweld lijkt het steeds weer te winnen van het verlangen naar 
vrijheid. Toch is dat niet de essentie of uitkomst van dat verhaal. De 
essentie van het verlangen naar vrede ligt in de verbondenheid van 
mensen met elkaar en met de samenleving. In de waardigheid van 
mensen die erdoor aan het licht komt. In de hardnekkigheid ervan.
Het zou te makkelijk zijn om te denken dat het altijd goed afloopt. 
De geschiedenis leert dat repressie enkel de kracht en onderlinge 
verbondenheid van mensen die onderdrukt en uitgesloten zijn, 
versterkt. En hun samengebalde verlangen naar een vreedzame 
inclusieve wereld kan dictators verdrijven, muren doen tuimelen en 
vrede laten uitbreken. Dictators zouden het wel willen, maar het 
verlangen naar vrede is niet te stillen. Er komt altijd een dag waarop 
het verlangen naar recht en vrede sterker blijkt dan de angst voor 
repressie en geweld. Machthebbers weten dat maar al te goed. 
Met man en macht proberen ze het aanbreken van die dag, van die 
nieuwe tijd te voorkomen. Maar die dag is al begonnen en de nieuwe 
tijd zal onvermijdelijk aanbreken. !

Jan Gruiters, algemeen directeur van PAX
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Omgaan met tien jaar geweld in 
DR Congo  
PAX werkt met getroffen dorpelingen in DR Congo aan 
waarheidsvinding, gerechtigheid, herdenken en het 
versterken van hun veiligheid. Tien jaar terreur van LRA- 
groep van Joseph Kony heeft zijn sporen achtergelaten.
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Kort

Onder-
steuning 
door PAX
Bezoek of organiseer ook iets in 
de Vredesweek. Wie een Walk of 
Peace wil organiseren, vindt op 
www.vredesweek.nl een 
promotiefilm en een handleiding 
met tips. Wie een viering 
organiseert kan het blad PAX 
Vieren bestellen of downloaden. 
De partituur van het Vredes-
weeklied en losse onderdelen 
zoals gebeden uit PAX Vieren kun 
je voor overname in een 
liturgieboekje of de beamer via 
www.paxvoorvrede.nl/vieren 
downloaden.

PAX biedt verschillende vormen 
van ondersteuning: een online 
activiteiten kalender, Vredesweek - 
materialen (gratis te bestellen), 
een stellingenspel en een 
Vredesweekdialoog. Ook kun je 
bellen met 030-2333346 voor 
persoonlijk advies als je wil dat 
iemand even met je meedenkt. 

Voorbereidingen  
Vredesweek 2019 
Het thema ‘Vrede Verbindt Over Grenzen’ 
nodigt uit om uit je eigen bubbel te 
komen. Veel mensen doen dat al en 
zetten zich in voor een inclusieve 
samenleving. Onze samenleving heeft 
behoefte aan deze mensen, die bereid 
zijn om uit hun comfortzone te stappen. 
Die laten zien dat er een antwoord is 
op polarisatie. De beste manier om dat 
te doen? Ontmoetingen… met elkaar 
praten dus. En nee, dat is niet soft, dat is 
hard werken. Maar aan de andere kant 
van de grens wacht vaak een wereld 
aan ontmoetingen en mogelijkheden. 
Dus doe mee, ontmoet mensen van de 
overkant en luister naar hun ideeën. 
Zodat vrede ons verbindt, over grenzen 
heen. Tijdens de Vredesweek, en 
daarbuiten. 

Blogs over Syrië, Soedan en Oekraïne 
Medewerkers van PAX houden steeds vaker een 
eigen blog bij. De langstlopende is de blogserie 
over Syrië ‘Bellen met Idlib’ waarin PAX-medewerker 
Evert-Jan Grit wekelijks belt met theatermaker en 
activist Ahmed. 

Daarnaast zijn er series over Soedan, Oekraïne en 
andere landen waar PAX-medewerkers werken.  
Ook de serie Wapenfeiten is terug te lezen 
op de blog  sites. Verder brengt PAX actuele 
informatie op de sub-websites van nonukes.nl en 
protectionofcivilians.org. 

Op de PAX blog kun je de hele serie volgen: 
blogs.paxvoorvrede.nl 
Abonneer je op de PAX blogs en ontvang een 
bericht bij nieuwe posts.

Cartoon Len Munnik
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Kort

‘Vredeswerk is: de 
verbindende krachten 
sterker maken’
PAX blikt terug op drie geslaagde inspiratie dagen, georganiseerd in 
samenwerking met drie Ambassades van Vrede. Zo’n 160 deelnemers uit heel 
Nederland kregen inspiratie en praktische tips. Want hoe vind je uit welke 
activiteit voorziet in een behoefte in jouw dorp of stad? En met wie ga je 
dat dan samen doen? Elke inspiratiedag werd geopend door een bijzondere 
spreker. In Amersfoort sprak George Gelauff over polarisatie en het belang 
van de vele kleine stappen die wij allemaal kunnen zetten om te werken aan 
meer verbinding. In Nijmegen stelde Qader Shafiq zich de vraag hoe we hoop 
kunnen houden in de soms zo uitzichtloze situaties waarin onze medemensen 
zich bevinden. En in Rotterdam verkende Ad Uijtdewilligen de vraag of er 
een recht op gastvrijheid is voor mensen die aan onze deur kloppen, en 
of er van onze kant een plicht tot gastvrijheid bestaat. Alle bijdragen, en 
het openingswoord van PAX-directeur Jan Gruiters, zijn gebundeld in een 
Inspiratiebundel die via de webshop op www.vredesweek.nl gratis te 
downloaden is.

Jaarverslag 
Het Engelstalige ‘Annual Report 2018’ is een verantwoording in 
cijfers en woorden van het werk van PAX. Samen met mensen 
in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland, werken 
wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in 

de wereld. Het is te downloaden op de website onder het kopje 
publicaties. Voor wie liever een snelle vorm van verantwoording 
tot zich neemt, is er het Nederlandstalige beeldverhaal ‘PAX in 
2018, een jaar vredeswerk in beeld’ op www.paxvoorvrede.nl.

Srebrenica 
Herdenking
Ieder jaar is er op 11 juli om 15.00 uur op 
het Plein in Den Haag de Nationale 
Herdenking Srebrenica Genocide. 
Voorafgaand aan die herdenking vindt de 
vredesmars plaats. Die symboliseert de 
tocht van de mannen van Srebrenica die 
door bossen en bergen een veilig 
heenkomen probeerden te vinden. In 
Srebrenica/Potočari worden ieder jaar op 
11 juli de stoffelijke resten van hen die het 
afgelopen jaar geïdentificeerd zijn, 
begraven. Het symbool dat de bezoekers 
dragen is de Srebrenica-bloem, meestal 
gehaakt, maar ook als speldje. 
Meer informatie op www.srebrenica-
herdenking.nl

De elf bloemblaadjes op deze bloem 
vertegenwoordigen de dag waarop de 
genocide begon, 11 juli. De witte 
bloembladen stellen de onschuld voor, 
terwijl de groene staat voor hoop. 
Bovendien vertegenwoordigen de kleuren 
en vorm ook de begrafenissen van de 
slachtoffers. In Potočari worden de 
slachtoffers van de genocide tot rust 
gebracht, de kist is groen gedrapeerd (het 
midden van de bloem). De witte 
bloemblaadjes vertegenwoordigen 
rouwende vrouwen, gekleed in het wit, 
rondom het groene centrum.

PAX Magazine #2 Zomer 2019 5



begin van een vredesproces. Het was voor een groot 
deel een conflict over graaslanden, koeienroof en 
visgronden. Een conflict dat door het etnische geweld 
op nationaal niveau tussen Nuer en Dinka, alleen maar 
verhardde. Na bemiddeling door AMA gingen de leiders 
met elkaar in gesprek. Lokale vredescomités stelden zelf 
met de lokale chiefs de agenda op van die ontmoeting. 
Het zijn niet slechts drie leiders die met elkaar praten, 
er waren in totaal 130 mensen meegekomen. Op de 
eerste vredesconferentie in mei 2018 waren vrouwen 
en jongeren enorm onder vertegenwoordigd. In 
september lukte het beter om dat meer recht te trekken. 
We hebben een vrouwenconferentie georganiseerd 
voorafgaand aan de grote conferentie.”
Nyachangkuoth voegt toe: “Vrouwen wilden zelf een 
actievere rol spelen. Op de vredesconferentie spraken 
we af dat buurtwerkers uit de gemeenschappen zelf 
zullen worden opgeleid. Zij kunnen bemiddelen in 
conflicten binnen gemeenschappen. Ook spraken we 
af dat er een eigen grenspolitie komt. Voor beide soort 
functies zijn ook vrouwen geschikt.”
Dat is bijzonder, want op het platteland is het moeilijk 
voor vrouwen om een meer leidende rol te krijgen. 
  
Luisteren naar jonge vrouwen  
Hoewel bijna iedereen christelijk is, heeft een man 
vaak meerdere vrouwen. De jongste vrouw heeft weinig 
vrijheid, want de kans dat ze weg rent is hoog. Daarom, 
zo geven Elizabeth en Nyachangkuoth toe, is het vaak 
moeilijk om jonge vrouwen te betrekken bij het werk 
van de vredescomités. Nyachangkuoth: “Kindhuwelijken 
komen voor. Wij waarschuwen de mannen dat kinderen 
sterven als meisjes te jong zwanger worden. Ook 
hebben we jonge vrouwen, waar normaal gesproken 

Interview

H oe kon een nationaal conflict tussen 
een president en zijn vice-president zo 
overslaan op het hele land? Rivaliteit 
tussen de verschillende bevolkingsgroepen 

is er altijd geweest; koeienroof en de beschikbaarheid 
van wapens zijn al lang een gegeven. Ik spreek via 
Whatsapp met Elizabeth Atong en Nyachangkuoth 
Tai. Elizabeth is advocaat en heeft veel ervaring in 
maatschappelijk werk. Ze werkt al een groot deel 
van haar leven met vrouwen van het Zuid-Soedanese 
platteland. Als medewerker van PAX weet Elizabeth 
dat het heel belangrijk is om mensen uit de lokale 
gemeenschappen, vrouwen en jongeren, nauw te 
betrekken bij het vredeswerk. Alleen dan heeft het kans 
van slagen. “Helaas moeten we er nog vaak op wijzen 
dat vrouwen en jongeren een belangrijke stem hebben, 
ook in pas gesloten vredesakkoorden”, zegt Elisabeth. 
Veel vredesakkoorden gesloten door hooggeplaatste 
politieke leiders, werden na een paar maanden weer 
verbroken. Op lokaal en provinciaal niveau beklijven de 
akkoorden soms beter, maar ook dan is betrokkenheid 
van vrouwen en jongeren niet vanzelfsprekend. Ook 
Nyachangkuoth, opgeleid in de stad tot econoom, 
komt regelmatig op het platteland. Ze is hoofd van 
het genderteam bij de Zuid-Soedanese organisatie 
Assistance Mission for Africa (AMA). Nyachangkuoth: 
“Er vielen niet alleen slachtoffers door overvallen en 
veldslagen, ook werden mannen gewelddadiger tegen 
vrouwen.” 

Conflict transformeert
Elizabeth: “Mei vorig jaar werd een provinciaal conflict 
tussen inwoners op de grens van Panjinyar en Eastern 
Lakes na ruim vijf jaar eindelijk besproken. Het is een 

Hoofdartikel

Broze vrede in Zuid-Soedan

‘Betrek vrouwen en jongeren’ 
Zuid-Soedan: 380.000 doden in vijf jaar tijd. 
Jaren van bruut geweld, wantrouwen en 
geschonden vredesakkoorden. De grootste 
politieke rivalen Salva Kiir (Dinka) en Riek Machar 
(Nuer) legden samen met veertien andere 
politieke en militaire spelers, in september vorig 
jaar eindelijk hun geschillen bij. Natuurlijk ging 
dat niet zonder slag of stoot. Het vergt veel om 
mensen weer met elkaar samen te laten werken.

Door: Helma Maas

Elizabeth Atong

Nyachangkuoth Tai

Vrouwen bij een workshop van AMA
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Broze vrede in Zuid-Soedan

‘Betrek vrouwen en jongeren’ 

nauwelijks naar geluisterd wordt, naar een bespreking met 
traditionele leiders gebracht. Daar vertelden ze zelf hoe zij 

over gedwongen huwelijken op 
jonge leeftijd dachten. De mannen 
waren verbaasd dat de vrouwen zo 
goed konden verwoorden wat ze 
vinden.” Elizabeth vult aan: “Door het 
vele geweld en de hoge aantallen 
vluchtelingen was er de afgelopen 
jaren misschien een verhoogde 
‘noodzaak’ om je kind vroeg te laten 

trouwen. Maar nu het weer wat rustiger is en er ruimte komt om 
weer te ondernemen, willen vrouwen dat ook graag doen.” 

Zelf geld verdienen  
Nyachangkuoth: “Bij AMA hebben we gestimuleerd dat vrouwen 
zelf een inkomen verdienen en daarmee een belangrijkere rol 
in lokale besluitvorming kunnen spelen. Een groep vrouwen 
heeft een restaurant opgericht. ‘Beam of Hope’ heet het. Want 
nu de economie weer op gang komt, gaan mensen weer op 
pad. De vrouwen zijn heel ondernemend, want een deel van het 
restaurant verhuren ze nu aan organisaties die een conferentie 

of workshop organiseren. Zo 
verdienen ze geld.”
PAX-medewerkers Pritha Belle en 
Ilse Wermink voegen toe dat geld 
verdienen van groot belang is. Het 
gaat hand in hand met een sterkere 
positie binnen de gemeenschap, 
een sterke stem in de lokale 
besluitvorming en actieve deelname 
in gemeenschaps structuren zoals 
het gemeente bestuur, lokale 
rechtspraak en grenspolitie. !

Onderzoek naar veiligheid 
en welzijn 

PAX werkt aan inclusieve vredesopbouw. 
In Zuid-Soedan versterkt PAX de rol van 
vrouwen en jongeren in lokale en nationale 
vredesprocessen. Alleen een inclusieve 
vrede is een duurzame vrede. 

PAX voert samen met AMA en South Sudan 
Action Network on Small Arms in Eastern Lakes 
en Payinjiar, Human Security Surveys uit. In deze 
onderzoeken delen mensen hun ervaringen en 
perspectieven op hun eigen lokale 
veiligheidssituatie. In Eastern Lakes wonen 
overwegend Dinkas, In Panyinjiar zijn Nuer in de 
meerderheid. Tweederde van de mensen die mee 
deden aan het onderzoek was vrouw. Uit de 
surveys van 2018 blijkt dat de veiligheidssituatie 
het afgelopen jaar in beide gebieden is 
verbeterd. In Panyinjiar betrof 45% van de 
gemelde incidenten veeroof, in Eastern Lakes 
was dit 28%. Ook het aantal gedwongen (kind)
huwelijken, lucratief vanwege de bruidsschat, 
draagt bij aan een gevoel van onveiligheid; 27% 
in Payinjiar, 9% in Eastern Lakes. De uitkomsten 
van de surveys worden in aanwezigheid van 
lokale autoriteiten, tribale leiders en de politie 
besproken. Daarna pakt een comité de 
veiligheidsprioriteiten verder aan en organiseert 
bewustwordingscampagnes. In Eastern Lakes 
was het comité daarin zó succesvol dat de 
vrouwelijke vice-voorzitter is benoemd tot 
veiligheidsadviseur van de gouverneur.

Zuid -Soedan is opgedeeld in 32 staten en 183 
counties. Het land telt 10 miljoen inwoners, 
waarvan ongeveer 20% van huis en haard 
verdreven is, en 23% als vluchteling buiten 
Zuid-Soedan woont. 

Het land is 14 keer zo groot als Nederland, 90% 
leeft van minder dan 1 dollar per dag. 
70% is jonger dan 30 jaar.

Geld verdienen 
gaat hand in 
hand met een 
sterkere positie

Vrouwen bij een workshop van AMA Mannen luisteren aandachtig

Een kok leert de vrouwen ontbijt en lunch 
voor reizigers te maken.

Gerapporteerd geweld

  Payinjiar Eastern Lakes

 koe 45% 28%

 moord 32% 10%

 gedw. huw. 27%   9%

 onwettige 18%   9%
 opsluiting
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Niek was erbij
Op het Manifeest in Libanon
 
Bij de evenementen die PAX (mede)organiseert  
is PAX-medewerker Niek er altijd bij. 

Steven (links) werkt samen met Said, een 
kunstenaar die zijn hele leven in Tyrus woont, aan 
een muurschildering. Steven en Said kunnen het 
gelijk erg goed vinden met elkaar. Met de hulp van 
kinderen uit de buurt maken ze een 
muurschildering van de inwoners van de stad.

Om inspiratie te halen uit cultuur is het 
essentieel dat er ruimte is om je creatieve 
geest de vrije loop te laten. Sikna en Teun 
zijn hiermee samen aan de slag gegaan. 
Door te schetsen, bloemen te steken en een 
kostuum in elkaar knutselen, creëren ze een 
karikatuur van zichzelf.
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De eerste aanraking met kunst en cultuur is een 
eyeopener: totale verwondering of iets magisch. 
Sikna en Teun gaan een islamitische en een 
christelijke wijk in. Een optocht met uitgedoste 
mensen die bloemen uitdelen brengt verbazing en 
verwondering.  

Jezelf uiten en laten zien waar je voor staat is voor 
Libanese vouwen vaak ongewoon. Ze leven toch 
in een door mannen gedomineerde samenleving. 
Samen met Eva ging Hawraa de straat op en 
acteerde zij in een korte kunstfilm, en verlegde zo 
haar grenzen.

Jong geleerd is oud gedaan. Van generatie op 
generatie is de kunst van het keramiek schilderen 
overgebracht. Deze Libanese vrouw geeft een 
workshop om haar kennis door te geven aan een 
nieuwe generatie. 

In een oude bioscoop 
in Tyrus komen 
mensen samen en 
spelen de mooiste 
muziekstukken. Jezelf 
ontwikkelen en 
nieuwe dingen 
proberen, daar gaat 
het om, samen met 
anderen. 

Elkaar ontmoeten en samen via kunst en 
cultuur voor verandering zorgen. Een beproefd 

middel tegen polarisatie. In december wisselden 
Nederlandse en Libanese kunstenaars op 

initiatief van PAX hun ervaringen uit. 
Partnerorganisatie Tiro Association for Arts in 

Tyrus, Zuid-Libanon, organiseerde de plaats 
van ontmoeting. Op ons YouTube-kanaal is een 

film over de uitwisseling te zien genaamd 
‘Art & culture for social change Lebanon’. 

Kunst zet 
aan het 
denken
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Leestips

Om de samenleving vrediger en verdraagzamer te maken doet PAX 
onderzoek naar zaken die vrede in de weg staan. Veel van dat 
onderzoek wordt gebundeld in rapporten die in het Engels 
verschijnen. Daarmee gaan PAX-medewerkers de boer op om bij 
beleidsmakers en politici in Brussel, Genève, New York of in de 
vijftien landen waar we werken te pleiten voor betere regels. Alle publicaties 
verschijnen op de website van PAX.  

Investeringen in 
wapenhandel

ING, ABN Amro en Van Lanschot 
investeren samen 644 miljoen 
euro in dertien bedrijven die 
wapens leveren aan landen die 
mensenrechten schenden. Dat 
zijn landen zoals Saoedi-Arabië 
of de Verenigde Arabische 
Emiraten, die beide betrokken 
zijn bij de oorlog in Jemen. 
Een onderzoek van PAX en de 
Eerlijke Bankwijzer. Op ons 
YouTubekanaal is een film 
hierover te zien.

Conflict resolution 
through 
decentralization

Ervaringen van vredes-
organisatie PAX en de 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten in zes gemeenten 
in het oosten van Oekraïne. 
Over goed bestuur, een actief 
en effectief maatschap pelijk 
middenveld en een alerte, 
transparante en verant-
woordelijke lokale overheid.

Killer robots. Wat zijn het 
en wat zijn de bezwaren?

Autonome wapens, ofwel Killer Robots, 
zijn wapens die doelen kunnen selecteren 
en aanvallen zonder betekenisvolle 
menselijke controle. Deze wapens 
bestaan nog niet, maar de technische 
ontwikkelingen gaan snel. PAX en de 
Campaign to Stop Killer Robots zetten zich 
daarom in voor een verbod op autonome 
wapens. De brochure legt uit wat Killer 
Robots precies zijn en waarom wij ons 
zorgen maken.

The EU as a Peace 
Project

Hoe zou Europa er in 2040 
uit kunnen zien? Bijna 75 jaar 
na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog staat de EU 
voor grote uitdagingen. In een 
rapport, een discussiebijdrage 
en een film doet PAX uit de 
doeken welke vier scenario's 
er zijn. PAX stimuleert 
beleidsmakers om de burger 
centraal te stellen, zodat die 
Europese waarden opnieuw 
invulling krijgen voor Europese 
burgers. De Nederlands talige 
animatie  film is 
te vinden op 
ons YouTube-
kanaal. 

Out of Sight, Out of Mind: 
the Aftermath of Syria’s 
Sieges

Het laatste Siege Watch-rapport beschrijft 
de impact van zes jaar belegeringen 
in Syrië en kijkt naar de noden van de 
slachtoffers. Het rapport trekt conclusies 
over de strategie van belegeringen en 
biedt aanbevelingen - zowel over wat nu 
te doen om de slachtoffers te helpen, maar 
ook wat de internationale gemeenschap 
in de toekomst kan doen om burgers te 
beschermen.
In het Nederlandstalige beeldverhaal 
‘Het beleg van Syrië’ toont fotograaf 
Adulmonam Eassa de beelden van zes jaar 
lang hel op aarde. Op 
de PAX-website is het 
beeldverhaal te vinden 
als je ‘het beleg van 
Syrië’ intypt of https://
verhalen.paxvoorvrede.
nl/het-beleg-van-
syrie#197924  

Reigniting Ituri? 
Towards a reading 
of the 2018 Djugu 
violence

Meer dan tien jaar na het 
einde van de Ituri-oorlog in 
DR Congo laaide begin 2018 
het geweld opnieuw op met 
een golf van mysterieuze 
aanvallen en bloedbaden in 
Djugu, het hart van de provincie 
Ituri. Dit rapport is een eerste 
diepgaande beoordeling over 
de beweegredenen, die de 
aanstichters 
van het 
geweld 
hebben. En 
sluit af met 
aanbeve-
lingen voor 
vredes-
opbouw.
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Nieuwkomers

Over Europa

Ahmad Naffakh: “Ik stond al in het stembureau en kwam erachter dat ik 
helemaal niet mocht stemmen voor de Europese verkiezingen. Zo jammer vind 
ik dat, ik voel me - nu ik hier woon - Europeaan. Het beleid dat de EU uitstippelt 
gaat ook mij aan. En dan denk ik heus niet alleen aan het beleid over de 
migratiepolitiek. Ik woon hier, dus belangrijke zaken als klimaatverandering, 
belastingontwijking door grote bedrijven, bescherming tegen cybercrime, 
dat zijn allemaal zaken waar de Europese Unie een gezamenlijk beleid voor 
zou moeten maken. Ook gelijke behandeling van vrouwen is zo’n onderwerp. 
Dat zelfs in de 21ste eeuw in Europa vrouwen nog niet gelijk loon krijgen 
als mannen, vind ik onbegrijpelijk. Dat zijn dingen die te groot zijn om als 
ieder individueel land aan te pakken. Het klimaat bijvoorbeeld, we moeten 
ons verenigen en actie gaan ondernemen. Ook voor de volgende generatie. 
Wat ik een heel goed plan vind is om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen 
naar 16 jaar. Jonge mensen brengen weer nieuwe zorgen, nieuwe ideeën 

met zich mee. Ik zou ook heel graag eens met die 
Nederlandse ‘Spitzenkandidaat’ die in de run is om 
voorzitter van de Europese Commissie te worden, 
Frans Timmermans, willen praten. Zijn standpunten 
klinken sympathiek. Ik hoop dat ik over vijf jaar wel 
mag stemmen.”

Hoe kijken nieuwkomers in Nederland aan tegen de Europese Unie nu de 
verkiezingen voor een nieuw Europees parlement net achter de rug zijn. 
Valt hen iets op en zijn dingen hier anders dan ze gewend zijn? 
We vroegen het aan twee gastsprekers van 'Verhaal van een Vluchteling'. 

Ahmad (25) uit Nijmegen 
is drie jaar en drie 
maanden in Nederland. In 
de oorlog werkte hij als 
journalist in Aleppo. Nu 
maakt hij zijn studie af en 
doet vrijwilligerswerk. 

Dima (22) uit IJsselstein 
is anderhalf jaar in 

Nederland. Ze studeert 
rechten aan de 

Universiteit van Tilburg 
en doet vrijwilligerswerk.  

Dima Kadri: “Ik vind het heel jammer dat ik zelf 
niet kan stemmen voor de Europese verkiezingen. 
Nu ik in Europa woon, bepaalt de EU ook mede mijn 
toekomst. Ik denk dat de EU de grote lijnen uitzet 
voor het beleid van de lidstaten. Het parlement 
waarvoor gekozen kan worden vertegenwoordigt toch ook de stem van 
de Europese burgers. Zaken als migratiebeleid en klimaatbeleid zijn 
onderwerpen waar de Europese Unie naar mijn idee veel te zeggen heeft. 
Als ik zou mogen stemmen, dan zou ik willen dat de Europese Unie bij zijn 
hoofdtaak blijft. In mijn ogen is dat het beschermen van de rechtsstaat, de 
democratie en de mensenrechten. Maar ook het vluchtelingenvraagstuk 
is heel belangrijk. Ik zou willen dat de EU de mensenrechten in de 
vluchtelingenkwestie centraal stelt. Migranten kunnen Europa ook echt 
verrijken. Ik zou heel graag willen dat de EU in het buitenlandbeleid zich 
sterk maakt tegen autoritaire regimes. Als ik op een spreekgestoelte zou 
mogen staan dan zou ik tegen de Europarlementariërs zeggen: ‘U bent 
volksvertegenwoordigers, dus van welke partij u ook bent, uw beleid gaat 
mensen aan. Ik hoop dat u hier bent om mensen te helpen’. En tegen de 
mensen die niet de moeite namen om te gaan stemmen: ‘Verkiezingen zijn 
echt heel belangrijk, want het beïnvloedt je leven. Helaas mocht ik zelf niet 
stemmen, maar ik zou anderen altijd willen stimuleren te stemmen, want 
zelfs één stem kan een verschil maken.” !
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Actie 

‘Wat eerst 
onmogelijk leek, 
is toch haalbaar’ 

Hoe ben je bij PAX betrokken geraakt?
“PAX zocht vrijwilligers voor een campagne 
tegen ING-investeringen in kernwapen-
producenten. En ik vind het geweldig om 
campaigner te zijn, dus ik reageerde meteen. 
Wat me aanspreekt is dat ik bij PAX de ruimte 
krijg om met originele, creatieve ideeën te 
komen, en die ook mag uitvoeren. Ik ben 
nooit fan geweest van nucleaire wapens, 
maar wilde graag leren waarom we ze niet 
zouden moeten willen en wat er gedaan 
kan worden om ze de wereld uit te krijgen. 
Daarom, en ook omdat ik andere jonge 
mensen in Utrecht wilde leren kennen, 
besloot ik me aan te melden als campaigner.”

Wat heb je geleerd?
“Ik heb ik geleerd hoe je een organisatie het 
beste kunt positioneren op sociale media 
als Twitter en Facebook. Dat je rekening 
houdt met het imago en de achterban van 
de organisatie. Het was erg nuttig om deze 
kennis in de praktijk te brengen, bijvoorbeeld 
bij het brainstormen over wat je zegt via 
sociale media. Ook heb ik bij PAX kennis 
opgedaan over de strategische opbouw van 
een campagne: je begint rustig, met enkele 
online speldenprikjes, en voert dan langzaam 
de druk op.
In de periode van de ING Campagne was ik 
één keer per week op het PAX-kantoor. Dan 
vertelden PAX-medewerkers over hun werk. 
Ik begreep hoe veelomvattend vredeswerk 
is. Ook zag ik dat je successen kunt behalen. 
Neem bijvoorbeeld het Verdrag over het 
Verbod op Nucleaire Wapens, dat met de 
hulp van PAX inmiddels door ruim 120 
landen ondertekend is. Door dit verdrag is 
nucleaire ontwapening niet zomaar een verre 
droom. Het dwingt landen om een positie 
over kernwapens in te nemen. Dit laat voor 
mij zien hoe een vredesorganisatie als PAX 

kwesties op de maatschappelijke agenda 
kan zetten en het debat in de goede richting 
kunnen duwen.”

Blijf je betrokken bij PAX?
“Ik wil graag als vrijwilliger betrokken blijven 
bij de ING-campagne. Ik denk dat ik ook voor 
mijn medecampaigners spreek wanneer ik 
zeg dat die campagne toch een beetje als 
onze baby voelt. Ook nu ik niet meer een dag 
per week op kantoor kom, volg ik PAX nog 
steeds en hoop ik dat ING eindelijk stopt met 
investeringen in kernwapenproducenten.”
 
Wat zijn belangrijke waarden voor jou?
“Solidariteit: solidariteit tussen verschillende 
bevolkingsgroepen in Nederland, solidariteit 
richting de planeet, en internationale 
solidariteit. Ik ben actief lid van DWARS, 
de jongerenorganisatie van GroenLinks. 
Dus niet alleen kiezen voor onze eigen 
handelsbelangen of voor gewapend 

ingrijpen, maar de structurele oorzaken 
van armoede en conflict aanpakken via 
ontwikkelingssamenwerking. Alleen op die 
manier is duurzame vrede mogelijk. PAX laat 
zien dat die aanpak ook daadwerkelijk succes 
heeft.”

Doe je nog andere dingen voor vrede?
“Omdat ik geïnteresseerd ben in conflict, 
ontwikkeling en humanitaire hulp loop ik 
nu stage bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. Hiervoor heb ik zes maanden bij 
War Child stagegelopen. Dit jaar hoop ik 
mijn Master af te ronden en me verder te 
verdiepen in conflictresolutie en weder 
opbouw na oorlog. In de toekomst wil ik me 
zeker blijven inzetten voor vrede, bijvoor-
beeld als lobby- en advocacy mede werker 
voor een humanitaire of ontwikkelings-
organisatie. Dankzij de ING-campagne heb 
ik alvast nuttige vaardigheden opgedaan 
binnen een relevante organisatie.”

Wat verwacht je van het werk van PAX 
in de toekomst?
“Door alle verhalen van PAX-medewerkers 
werd mij duidelijk dat wat eerst onmogelijk 
leek, toch haalbaar is, zowel op mondiaal 
niveau (Verdrag voor het Verbod op Nucleaire 
Wapens) als lokaal. Wellicht dat de ING, met 
een duwtje in de rug van PAX, binnenkort 
inziet dat kernwapens niet de toekomst 
zijn en eindelijk stopt met investeringen in 
kernwapenproducenten.” !

               Actie

Naam: Niels Hoogerheijde
Leeftijd: 24 jaar
Gewoond in: Utrecht
Betrokken bij PAX: via PAX-
campagne tegen investeringen in 
kernwapens
Nu: Stagiair bij Ministerie van 
Buitenlandse Zaken

Jonge mensen die ervaring willen opdoen met 
campagnevoeren kunnen daarvoor van tijd tot tijd bij 
PAX terecht. Want naast onderzoeken en lobbyen is het 
soms ook nodig om de straat op te gaan en actie te 
voeren. Lani Teljoarubun sprak met Niels, een van de 
vrijwilligers van PAX.
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Ik steun

Ik 
steun 
PAX
Naam: Lieke van Woerkom-Brom 
Leeftijd: 72 jaar
Woont in: Velp
Betrokken bij PAX sinds: mijn tienerjaren

Hoe ben je bij PAX betrokken 
geraakt?
Ik liep mijn eerste PAX Christi voettocht 
in 1963. Het thema ‘Eerlijkheid’ sprak me 
als jonge scholier erg aan. Twee jaar 
later liep ik nog een keer mee. Het zette 
me aan het denken over de 
Vietnamoorlog, maar ook over de 
milieuvervuiling in Polen. Het gevoel 
van samenzijn betekende veel voor me. 
Door mee te lopen met de grote mars 
tegen kernwapens in 1981, kon ik kracht 
bijzetten aan de boodschap die ik aan 
mijn gezin en anderen wil meegeven: 
samen werken aan een goede wereld. 

Waarom steun je PAX nu?
Als kind van net na de Tweede 
Wereldoorlog, heeft ‘oorlog en vrede’ 
altijd een spirituele betekenis voor mij 
gehad. Het gevoel van rechtvaardigheid 
zit in mijn aard. Ik heb altijd gevonden 
dat ik iets moet doen om vrede te 
waarborgen. PAX blijft terugkomen in 
mijn leven. Haar doelen en werk deel ik. 
Het gevoel te kunnen leven in vrede en 
veiligheid gun ik elk mens. Je moet er 
samen uitkomen en je er gezamenlijk 
voor inzetten.

Ben je zelf actief voor vrede?
De Vredeswens in kerkvieringen is: de 
vrede van Christus realiseren. Dit kan 

door bijvoorbeeld met Syrische 
vluchtelingen naar de kerk te gaan om 
een kaarsje te branden om de 
omgekomen (boot)migranten te 
herdenken. Ik ben ook vrijwilliger in 
een verzorgingstehuis. Vrede zit daar in 
gesprekken en ontmoetingen tussen 
oudere bewoners. Ik heb vaak nieuwe 
ideeën om mensen samen te brengen, 
om te praten en stil te staan bij de 
dingen die gebeuren in de wereld. 

Wat verwacht je van het werk van 
PAX in de toekomst?
PAX laat me zien dat je klein kan 
beginnen, door met mensen uit je eigen 
buurt te praten over de komst van 
vluchtelingen. Wat het betekent voor 
de vluchtelingen en voor ons. De 
uitspraak ‘Er is altijd oorlog geweest, er 
zal altijd oorlog blijven’, ontneemt me 
niet de moed om mee te voelen, me in 
te zetten waar het kan en te blijven 
werken aan vrede. Net zoals PAX! 
Ik hoop dat PAX samen met de 
vluchtelingen in ons land voor 
verbinding kan zorgen in vredes-
projecten, op scholen, in gesprekken en 
onderhandelingen in hun thuisland 
waar oorlog is. Ik ben me bewust van 
de risico’s van het werken in het veld, 
gelukkig zijn er veel moedige mensen 
die dat doen. !

Nalatenschappen 

Als betrokken lezer 
weet je als geen ander 
waar PAX voor staat: 
vrede, veiligheid en 
ontwapening 
wereld wijd. Wat ons 
verbindt is de persoon-
lijke inzet van mensen. 
Of je ons nu steunt als 
lid of donateur of 
actievoert via je eigen 
kerk, parochie of 
organisatie… samen 
vormen wij het hart 
van de vredes-
beweging. Vroeger, nu 
en ook in de toekomst.
Om ons werk te doen 
hebben we ook 
financiële steun nodig. 
Is het daarom geen 
mooie gedachte om 
ons te kunnen blijven 
steunen? Dat kan, door 
ons in het testament 
op te nemen. Zo kun je 
via je nalatenschap 
bijdragen aan het 
vredeswerk van de 
toekomst. Als je de 
antwoordkaart in het 
midden van het 
magazine invult, sturen 
we de brochure 
‘Nalaten voor vrede’ 
toe. Je kunt ook bellen 
met  Sabita Ribai via 
030-2333346.
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Beeldreportage

Dood en verderf zaaien in de naam van God of Allah, dat gebeurt al erg lang en op 
diverse plekken op de wereld. Het ‘Lord’s Resistance Army’ (LRA) begon onder 
aanvoering van Joseph Kony eind jaren ’80 een oorlog tegen de eigen regering in 
Oeganda. De strijd verplaatste zich naar buurlanden. Nu lijdt het noorden van DR 
Congo al ruim tien jaar onder het geweld van de LRA. PAX werkt met getroffen 
dorpelingen in DR Congo aan waarheidsvinding, gerechtigheid, herdenken en het 
versterken van hun veiligheid. 

Tekst: Marianne Moor    Beeld: Cédric Gerbehaye

Omgaan met tien jaar 
geweld in DR Congo

Samen met de slachtoffers als 
Jeanne reconstrueren we de 
feiten, oorzaken en gevolgen 
van het geweld in de afgelopen 
tien jaar. Deze waarheidsvinding 
is belangrijk. Hoe kwetsend het 
ook is, het delen van verhalen 
stelt Jeanne in staat om te gaan 
met haar traumatische verleden 
en de onderlinge banden met 
oud-LRA-leden te herstellen. «

Op kerstavond 2008 begon het 
moorden. Minstens 2000 
mensen zijn vermoord, 
ontvoerd, verminkt of verkracht. 
Sommige gemeenschappen zijn 
totaal vernietigd. Slachtoffers 
spelen de gebeurtenissen na 
tijdens de herdenking van het 
geweld. «
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Omgaan met tien jaar 
geweld in DR Congo

Freddy werd samen met zijn 
broertjes en zusjes ontvoerd 
door de LRA. Zijn moeder werd 
voor zijn ogen verkracht door 
een LRA-soldaat en gedood, zijn 
vader kon vluchten. Toen de 
LRA-groep zeven jaar later 
aangevallen werd, zag Freddy 
kans te ontsnappen en de 
bewoonde wereld te bereiken. 

Hoewel iedereen op zijn of haar 
manier rouwt om zijn verloren 
jeugd of een verloren leven, 
herstelt samen rouwen ook de 
gemeenschapszin in de dorpen. 
Het stelt mensen in staat de 
huidige veiligheidsproblemen 
gezamenlijk het hoofd te 
bieden. »

Samen met traditionele 
stamhoofden, religieuze leiders 
en slachtoffers probeert PAX de 
Oegandese en Congolese leden 
van de LRA te bereiken om hen 
te overtuigen te ontsnappen en 
terug te keren naar hun familie. 
Ze hebben dan wel de zekerheid 
nodig dat ze zullen worden 
geaccepteerd door de 
gemeenschappen. PAX helpt 
daarom met de opvang van 
deserteurs als Marie en het kind 
dat Joseph Kony bij haar 
verwekte. Zodat er verzoening 
met de familie en andere 
dorpsbewoners kan zijn. »

Joseph werd in een hinderlaag 
gelokt en beschoten. Door 
gebrekkige medische zorg moest 
zijn arm geamputeerd worden. 
Het Internationaal Strafhof 
vaardigde een internationaal 
arrestatiebevel uit tegen vijf 
leiders van de LRA. Eén 
commandant staat terecht, maar 
het proces richt zich exclusief op 
de schendingen in Oeganda. De 
Congolese slachtoffers van de 
LRA zoals Joseph hebben tot nu 
toe geen gerechtigheid gezien. 
PAX helpt de slachtoffers hun 
getuigenissen op schrift te 
stellen. »
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Sinds twee jaar werk ik voor PAX als Directeur Organisatie. 
Als verantwoordelijke voor de organisatieontwikkeling en 
bedrijfsvoering maak ik niet veel reizen. In mei dit jaar ben 
ik samen met collega-directeur Miriam Struyk en 
programmaleider Ilse Wermink naar Zuid-Soedan gegaan, 
mijn eerste dienstreis voor PAX.

Ik heb veel gereisd, over de wereld. Soms voor werk, meestal 
voor mijn plezier. Ik probeer nu wel mijn vliegreizen te beperken 
vanwege de impact op het klimaat, en ben daarom ook gestopt 
met vleeseten. Maar het is als directielid heel belangrijk om goed 
te begrijpen, te zien en te voelen hoe lokale vredesopbouw in een 
land als Zuid-Soedan werkt, en de mensen daar te leren kennen.

Veel gesprekken
Zuid-Soedan is een belangrijk programmaland voor PAX. Het 
kampt al vele jaren met gewelddadige conflicten. Dat begon in 
de jaren ’80, toen het nog bij Soedan hoorde, met een opstand 
tegen het regime in Khartoem. In 2005 werd een vredesverdrag 
gesloten en op 9 juli 2011 werd Zuid-Soedan het jongste 
onafhankelijke land in de wereld. Maar helaas kwam er nog 
geen eind aan het geweld doordat verschillende groeperingen 
in Zuid-Soedan in de jaren erna opnieuw met elkaar streden 
om de macht. In de hoofdstad, Juba, hebben we veel gesprekken 
gevoerd met onze lokale collega’s en partnerorganisaties en 

ook met andere organisaties met wie we samenwerken. Zoals 
met de Zuid-Soedanese Raad van Kerken, die een belangrijke 
bemiddelende rol speelt in het conflict op nationaal niveau. Ook 
op lokaal niveau spelen de kerken een belangrijke rol. 
We zijn enkele dagen in Ganyiel, Panyijar County in het zuiden 
van Unity State geweest, een gebied waar de belangrijkste 
oppositiepartij heerst. Daar is het Assistance Mission Africa 
gelukt om de verschillende groepen om tafel te krijgen en het 
onderlinge geweld, zoals landroof, veeroof, moorden en seksueel 
geweld, sterk terug te dringen. Er zijn vredescomités en jongeren- 
en vrouwengroepen actief, die veiligheidskwesties bespreken en 
onderlinge problemen op vreedzame wijze proberen op te lossen.  
 
Optimisme
Ik was erg onder de indruk van de geest van 
vrede en verzoening bij de mensen die we 
hebben gesproken, zowel in Juba als in Ganyiel. 
De mensen hebben schoon genoeg van het 
geweld en de politieke strijd. Ze waarderen 
het werk van PAX en haar partners enorm. Wij 
kwamen met meer optimisme terug. Het meest 
ontroerend was een oude man in Ganyiel die vertelde dat hij, 
dankzij het luwen van het geweld, na zes jaar weer herenigd was 
met zijn vrouw. Hij was de gelukkigste man op aarde. Daar doen we 
het voor, en daarom houden we vol, ook als alles hopeloos lijkt. !

Op reis 
met…

        Paspoort

Naam: Radboud van Delft
Leeftijd: 56 jaar 
Burg. staat: Getrouwd en één 
stiefdochter genaamd Sacha
Nationaliteit: Nederlands
Geboorteplaats: Valkenswaard 
Woonplaats: Amsterdam
Heeft gewoond in: Valkenswaard, 
Eindhoven, Den Haag, Rijswijk
Reist met: kleine rolkoffer en 
rugzak
Neemt altijd mee: tablet en 
smartphone
Onafscheidelijke reisgenoot: 
boeken

Radboud 
van Delft


