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HET BED IN VOOR VREDE
De bekende bed-in van Yoko en John, die deden we 
nog een keer over tijdens de Vredesweek 2016. Het 
was de start van het Manifeest, cultureel festival voor 
alle ‘vredes-rebellen’ van de wereld. 

UITGAVEN
In 2016 heeft PAX ¤ 17.451.744  aan 

vredeswerk besteed.

93% projecten
4% bureaukosten 
3% fondsenwerving
We hebben 93% van alle uitgaven aan 

vredesactiviteiten besteed 

 

15% 
85%
In verhouding tot de opbrengsten uit 

eigen fondsenwerving hebben we 15% aan 

financiële middelen ingezet om nieuwe 

particuliere donateurs te werven

INKOMSTEN
PAX ontvangt geld van particulieren, 

stichtingen, overheden en bedrijven. 

In 2016 totaal ¤ 18.286.418.

5% gedoneerd door 
particulieren: € 833.604
95% gedoneerd door 
stichtingen, overheden 
en bedrijven: € 17.452.814

Meer activiteiten dankzij groei budget

“Het helpt ons merkbaar dat de waardering en steun 

voor ons vredeswerk in 2016 stevig zijn gegroeid. 

We konden in 2016 8% meer besteden dan in 2015. 

Dankzij deze extra financiële steun konden we onze 
vredesactiviteiten op veel terreinen uitbreiden. Wij 
werken inmiddels met 148 medewerkers aan vre-

de; 38 meer dan in 2015. Vooral in het buitenland 

kwamen er veel collega’s bij.” 
- Jan Gruiters, algemeen directeur PAX

IK GEEF AAN PAX
“Sommige organisaties steunen mijn huisgenote 
en ik samen, maar PAX steunen we elk individueel. 
Daarvoor vinden wij het vredeswerk te belangrijk.”
- Jan Bus, Limmen

WALK OF PEACE IN ENSCHEDE
Dit jaar voerde de Walk of Peace langs bijzondere 
locaties in Enschede. Met activiteiten en ontmoetingen 
onderweg. Een deelnemer: “Ik heb mooie gesprekken 
gehad en er wat van geleerd. Zo begrijp je elkaar beter.”  

Jaaroverzicht 2016

Iedereen kan iets 
doen voor vrede

Donateur aan het woord
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Oliebedrijf Lundin verdacht van 
medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden 

Het afgelopen jaar markeerde een historisch moment 
in de strijd die wij sinds 2008 voeren samen met de 
slachtoffers van de olie-oorlog in Soedan en Zuid-
Soedan. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de 
CEO van het Zweedse oliebedrijf Lundin Petroleum 
SA werden door de Zweedse openbare aanklager 
aangemerkt als verdachten van medeplichtigheid aan 
de oorlogsmisdaden.

Lundin en andere oliebedrijven speelden een heel 
bepalende rol bij het uitbreken en het verloop van 
de oorlog. PAX heeft deze uitgebreid onderzocht en 
in 2010 in een rapport verwoord. De Zweedse staat 
heeft gevolg gegeven aan onze oproep om de rol van 
Lundin te onderzoeken. Dat nu de verdachten bekend 
zijn gemaakt, betekent dat we een rechtszaak kunnen 
verwachten.

PAX voert de strijd samen met de slachtoffers uit 
Soedan en Zuid-Soedan. In de tijd waarin Lundin 
enorme winst maakte in de oorlogsregio, verloren 
de inwoners hun geliefden, land, vee, oogst, scholen 
en bezittingen en waren zij slachtoffer van grove 
mensenrechtenschendingen.

Nederland onderhandelt mee over 
internationaal kernwapenverbod 

Na het grote succes in 2015 – het agenderen van 
het verbod op kernwapens in Nederland – volgde het 
afgelopen jaar een internationaal succes: minister 
Koenders sprak tijdens de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties in New York uit dat Nederland 
actief mee zal doen met de onderhandelingen over 
een internationaal kernwapenverbod. Programmaleider 
Susi Snyder: “Er is eindelijk beweging. Nederland was 
tot nog toe erg terughoudend en heeft niet eerder laten 
zien onderhandelingen over een internationaal verbod te 
willen ondersteunen.”

Om Nederland aan te sporen, organiseerde PAX 
ontmoetingen tussen overlevenden uit Hiroshima, 
Tweede Kamerleden en de minister. Aan het eind van elk 
gesprek riepen de overlevenden de politici op zich aan te 
sluiten bij de groeiende meerderheid van landen die voor 
een wereldwijd verbod is.

Uiteindelijk onthield Nederland zich in New York van 
stemming. Maar omdat een overweldigende meerderheid 
van 123 landen wel voor stemde, werd de VN-resolutie 
toch aangenomen. De onderhandelingen over een 
bindend verdrag beginnen in maart 2017.

Vrede. Wie durft? Maira Méndez uit Colombia in elk 
geval. Zij bezocht Europa om afnemers van bloedkolen te 
confronteren met haar levensverhaal, waarin de moord 
op haar vader centraal staat. “Het was moeilijk om terug 
te gaan naar mijn herinneringen en het was eng om te 
praten voor publiek in Europa, omdat ik dat niet gewend 
ben,” vertelt ze. “Maar de toer gaf mij ook kracht.”

In een week tijd bezocht zij zeven landen en hield zij op 
elke stop een hartstochtelijk pleidooi om genoegdoening 
te vragen voor wat haar familie is aangedaan. Haar 
boodschap aan de energiebedrijven was kort en 
duidelijk: stop met de import van bloedkolen zolang er 
voor de slachtoffers geen verbetering is. Bloedkolen 
zijn kolen uit Colombia waar het bloed van grove en 
grootschalige mensenrechtenschendingen aan kleeft. 
Europese energiebedrijven importeren deze kolen.

Maira: “Wat mij en anderen is overkomen is niet iets 
van het verleden, maar vindt nog steeds plaats. Het is 
belangrijk dat dat bekend wordt.” Haar vader is één van 
de slachtoffers rondom de steenkoolwinning. “Wat ik 
bijzonder vond om te merken, is dat er in Europa zoveel 
mensen zijn die het iets doet wat er hier in Colombia 
gebeurt. De warmte van de mensen die ik in Europa heb 
ontmoet, geeft mij het gevoel dat ik niet alleen ben. Dat 
is heel belangrijk voor me.”

Hoe 
werken 
wij aan 
vrede? We beschermen burgers in conflictgebieden We werken aan veiligheid 

en burgerrechten

We helpen mensen bij hun 

zoektocht naar gerechtigheid

We proberen het gebruik van wapens 

en wapenhandel aan banden te leggen

We zien toe op de naleving van de richtlijnen 

voor de exploitatie van grondstoffen

Maira confronteerde 
afnemers van bloedkolen 
met haar verhaal

Gewonde man bij Rier in Zuid-Soedan, mei 2002 
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Campaigners van over de hele wereld aanwezig bij de VN-onderhandelingen over 

het kernwapenverbod in New York


