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Vrede. Wie durft?
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Onze mOtiVAtie
Vrede is een opdracht aan ons 

allemaal.

Omdat ieder mens, waar ook ter 

wereld, recht heeft op een veilig 
en menswaardig bestaan.
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‘Wie durft?’ is dan ook een oproep aan
 iedereen om bij te dragen aan vrede.
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Vrede vereist durf en een taai 

doorzettingsvermogen om dwars
tegen het cynisme in je omgeving 

en misschien ook wel je eigen 

scepsis in te gaan. 

Onze partners in conflictgebieden 

in Afrika, het midden-Oosten 

en Colombia, tonen dagelijks 

hun persoonlijke moed door te 

blijven werken aan vrede.



Maha en haar man Mustafa liepen mee met een demonstratie in 

Aleppo (Syrië) tegen het regime van president Assad. Een paar 

minuten na het maken van deze foto bestookte het regime de 

demonstranten met granaten. Mustafa werd getroffen en stierf ter 

plekke. Maha en Mustafa waren slechts enkele weken getrouwd.
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Soms ten koste van 

hun eigen leven… !



Onze partner César Garcia, één van de leiders van de boerenoppositie tegen een groot mijnbouwproject in Tolima, reed begin november 2013 te paard weg bij zijn 

houten huisje. Zijn negenjarige dochter zit bij hem voorop en zijn vrouw rijdt achter hen. Ze horen geritsel in de bosjes. César zet zijn dochtertje neer en vraagt 

haar een steen te zoeken om te voorkomen dat het dier in de struiken de paarden zal laten schrikken. Nog voor zij de steen heeft gegooid, is haar vader door het 

hoofd geschoten. De trefzekerheid van het schot verraadt de hand van een professionele killer.
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In memorIam:

César Garcia 
(Colombia)



We zagen:

meer gewapend geweld

In 2013 nam het aantal gewapende conflicten toe, er waren steeds vaker andere 
landen bij betrokken (soms als strijdende partij en soms als bemiddelaar) en het 
aantal doden op het slagveld steeg in 2013 opnieuw.

meer onderdrukking

In de landen waar eerder nog de Arabische Lente werd gevierd, werden acties 
tegen burgerbewegingen steeds grimmiger. Meer onderdrukking van maatschappelijke 
organisaties en journalisten zagen we ook in Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda.

meer conflicten over grondstoffen

In Colombia was het nog steeds onrustig rond een aantal grote internationale 
kolenmijnbouwbedrijven. In Soedan en Zuid-Soedan speelt olie al lange tijd een 
rol in het conflict en in DR Congo wordt de strijd om landgebruik de komende 
jaren urgent.

Sneller gebruik van geweld

Wapens worden sneller ingezet als de techniek er is en ze beschikbaar zijn. 
Kleine wapens zijn ruim beschikbaar, de populariteit van drones is in 2013 snel 
toegenomen en er wordt volop gewerkt aan ‘killer robots’ - waarbij de beslissing 
over leven en dood niet door een mens, maar door een machine wordt genomen.

Verlies aan geloofwaardigheid van de internationale 
gemeenschap 

De Verenigde Naties staan krachteloos ten aanzien van Syrië en de Europese Unie 
was weinig besluitvaardig in de Oekraïne-crisis. De focus op nationale argumenten 
en de afhankelijkheid van grondstoffen verlammen de internationale gemeenschap.

De belangrijkste 
ontwikkelingen
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We blijven geloven in de kracht van burgers 
die verandering,vrede en veiligheid 
mogelijk maakt. 



Francisco Ramirez, advocaat 

in Colombia, vertegenwoordigt 

nabestaanden van slachtoffers van 

geweld door multinationals, besluit na 

de moord op vakbondsleider Jorge Luis 

ortega Garcia: “Ik moet iets doen. Ik ben 

gedreven door medemenselijkheid. en 

daarbij geloof ik in God. Ik bid ook voor 

degenen die ons vervolgen.” 
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onze 
successen
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1.   een historisch wapenhandelverdrag  
  legt de internationale wapenhandel  
  aan banden.

2.   Vrouwen kunnen binnenkort veilig   
  naar de politie in noord-Irak, door   
  de training van vrouwelijke agenten.

3.   Het onderwijs aan de interetnische   
  en interreligieuze mustafa Qarman   
  school in aleppo (Syrië) kon worden  
  voortgezet.

4.   De zorgen van PAX over de dialoog  
  tussen Kosovo en Servië worden   
  overgenomen door het europees   
  Parlement.

5.   een staakt-het-vuren en een    
  vredesakkoord brengen veiligheid 
  voor de inwoners van Jonglei in   
  Zuid-Soedan.
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SucceS
#1Een historisch wapenhandelverdrag 

legt de internationale wapenhandel 
aan banden.



Wat is er bereikt?

Op 2 april namen de Verenigde Naties een historisch verdrag aan dat de 
internationale wapenhandel aan banden legt. Het verdrag houdt in dat als 
staten wapens willen exporteren, zij eerst moeten kijken of wapens en munitie 
misbruikt kunnen worden voor mensenrechtenschendingen, of schending 
van het internationaal humanitair recht.

Waarom was dat nodig?

PAX werkt al jaren in conflictgebieden en ziet daar welke gevolgen de wereldwijde 
ongereguleerde wapenhandel heeft. Illegale handel en de levering van wapens 
aan regimes die mensenrechten schenden dragen bij aan het vervolgen, doden 
en verwonden van mensen. Dit verdrag kan de aanvoer van wapens verminderen.

Wat heeft PAX gedaan?

Via directe gesprekken met de Nederlandse overheid, een lobby in het parlement 
en publiekscampagnes heeft PAX druk op Nederland uitgeoefend om een sterke 
positie in te nemen in de onderhandelingen over het verdrag. PAX zette zich hier  
al sinds 2006 voor in. Vanaf 2010 ook als coördinator van de Europese ngo’s.

Hoe ging het verder?

In juni 2014 hebben 42 lidstaten van de Verenigde Naties het verdrag officieel 
bekrachtigd. Komen er daar nog 8 bij, dan treedt het verdrag in werking.
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Projectleider 
Wim zwijnenburg 

“Het moment van stemming door de 
Verenigde naties was heel bijzonder. 
De publieke tribune zat vol met 
actievoerders. 

Toen duidelijk werd dat het verdrag was 
aangenomen, barstten we met z’n allen 
in gejuich en in tranen uit, omdat we 
onze droom - waar we jaren aan hadden 
gewerkt - uit zagen komen.”
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SucceS
#2Vrouwen kunnen binnenkort veilig

naar de politie in Noord-Irak, door
de training van vrouwelijke agenten.



Wat is het succes?

120 vrouwen uit Kirkuk en omgeving zijn getraind om bij de politie te gaan. 
Hierdoor hoeven vrouwen die de politie nodig hebben – bijvoorbeeld om 
aangifte te doen – zich niet meer onveilig te voelen. Zij kunnen zich richten 
tot de vrouwelijke agenten.

Waarom is dat een succes?

In en rond Kirkuk komt veel geweld voor. Het is een omstreden gebied vanwege
de olierijkdommen. En er is bijzonder veel geweld tegen vrouwen. Die hebben te 
maken met uithuwelijking, huiselijk geweld en eerwraak. Gaan ze hiervoor naar 
de politie, dan is er een grote kans dat ze ook daar niet veilig zijn. 

Wat deden PAX en haar partners?

Partner al-Amal heeft met financiële steun van PAX debatten georganiseerd op TV. 
Daarin deed het hoofd van de politie Jamal Hiwa een oproep aan vrouwen om bij 
de politie te gaan. Het begon met een voorzichtig aantal van 20 vrouwen. Die stap 
bleek succesvol en dat heeft ertoe geleid dat er nog eens 100 vrouwen werden 
geworven. Dit alles was het resultaat van een zorgvuldige lobby door de coalitie 
van vrouwenorganisaties onder leiding van al-Amal.
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Projectleider 
thirsa de Vries

“Kirkuk is één van de gevaarlijkste 
steden in Irak. Wekelijks zijn er 
aanslagen, vooral op de politie. Dat 120 
vrouwen de opleiding voor politieagent 
zijn gaan doen, laat zien dat noord-
Irakese vrouwen graag een rol spelen in 
de samenleving en ook bereid zijn om 
daar risico’s voor te lopen.”
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SucceS
#3Het onderwijs aan de gemengde 

Mustafa Qarman school in Aleppo 
(Syrië) kon worden voortgezet.



Wat was het resultaat? 

Er werd via acties in Nederland ruim 13.000 euro opgehaald voor de Mustafa 
Qarman school. De vrijwillige leerkrachten kregen een vergoeding, er kon nieuw 
lesmateriaal worden gekocht en brandstof voor de verwarming. Zo kon deze 
bijzondere school de kinderen blijven lesgeven. 

Waarom is de school zo bijzonder?

Van de TV kennen we vooral de ellende uit Syrië. Op de meeste plaatsen waar 
gevochten wordt, ligt het onderwijs stil. Scholen zijn vernield of worden gebruikt om 
vluchtelingen te huisvesten. Maar te midden van etnisch geweld gaan kinderen van 
verschillende sektarische en religieuze achtergronden, jongens en meisjes, samen 
naar de Mustafa Qarman basisschool. Een aantal onderwijzers organiseert zelf het 
onderwijs voor 350 kinderen in hun buurt.

Wat was de rol van PAX?

PAX startte in Nederland de crowdfundingcampagne ‘Adopt a Revolution’. De 
school was één van de vier vreedzame initiatieven die mensen in Nederland 
konden en nog steeds kunnen kiezen om te steunen. En in de Vredesweek hielden 
de Ambassades voor Vrede een inzameling via de ‘Weer-naar-school’-actie.

Sindsdien

De school bestaat nog steeds en neemt steeds meer maatschappelijke taken 
op zich. Ze organiseert activiteiten in de zomervakantie en geeft psychische 
begeleiding aan de kinderen.

PAX ondersteunt burgerinitiatieven onder andere via ‘Adopt a Revolution’. Daarvan is 
iemand als Maha Ghrer, die de Mustafa Qarman school in Aleppo heeft opgericht, een 
krachtig voorbeeld.” Tijdens haar bezoek aan Nederland zei Maha Ghrer: “Iedereen 
in Nederland vraagt me naar de extremistische groepen, maar zij krijgen veel te veel 
aandacht. Ze zijn veel kleiner dan jullie denken.” Ze vertelde vol verve over activisten 
zoals zijzelf die in gebieden waar de overheid is teruggetrokken zorgen dat het leven zo 
normaal mogelijk doorgaat. Dat kinderen naar school gaan, er psychologische hulp is 
voor getraumatiseerde kinderen, dat mensen het vuilnis van de straat halen. Kinderen 
leren om respect te hebben voor elkaar, ook al verschillen ze van elkaar. Vragen over 
hoe gevaarlijk het is in Aleppo, beantwoordde ze met: “In Syrië is de angst doodgegaan.”
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Projectleider 
evert-Jan Grit

“Deze interetnische en interreligieuze 
school biedt plek aan 350 kinderen. 
maar de vraag is veel groter. 

De school is enorm populair, ook 
al heeft de school te maken met 
dreigementen en worden er - met 
veel geld uit de buurlanden - scholen 
opgericht waar een eigen opvatting 
van de Islam wordt onderwezen.”



©
P

A
X

 M
ilivoje R

aicevic

SucceS
#4De zorgen van PAX over de dialoog tussen 

Kosovo en Servië worden overgenomen 
door het europees Parlement.



Wat was het succes?

In maart 2013 nam het Europees Parlement twee resoluties aan over Kosovo 
en Servië. In de resoluties en in het debat erover zijn de zorgen van PAX over 
de dialoog overgenomen. Daardoor is er nu meer druk op de regeringen van 
Kosovo en Servië ontstaan om hun burgers bij de dialoog te betrekken en hen 
te informeren.

Waarom is dat nodig?

De op gespannen voet staande buurlanden Kosovo en Servië werken onder  
druk van de Europese Unie aan een meer normale relatie. Dat heeft al tot een 
paar overeenkomsten geleid, maar eigenlijk weten de burgers nog weinig over  
de inhoud. Laat staan over de betekenis ervan voor hun dagelijks leven. PAX 
gelooft dat het belangrijk is dat de burgers meer weten over de dialoog en er  
zelf aan kunnen bijdragen. Alleen dan kan de dialoog echt een succes worden.

Waar bestond de lobby uit?

Het Europees Parlement schrijft elk jaar een resolutie over Kosovo en Servië.  
PAX is in gesprek gegaan met politici en ambtenaren in Brussel en vele anderen 
en heeft concrete suggesties gedaan hoe het onderwerp op te nemen in de tekst 
van de resoluties.

Op de goede weg. 

Er kan nog heel veel meer worden gedaan, maar er zijn al kleine verbeteringen  
te zien in de informatievoorziening over de dialoog in Kosovo en Servië.
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Lobbyist 
Astrid Schrama

“Het is ontzettend belangrijk dat de 
bevolking van Servië en  Kosovo 
betrokken wordt bij de Kosovo-Servië 
dialoog en weet wat er wordt besproken. 
onduidelijkheid over wat overeen-
gekomen is, en wat daarvan de 
invloed is op hun dagelijkse leven, 
voedt de onzekerheid. en dat draagt 
weer bij aan spanningen tussen de 
bevolkingsgroepen.” 
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SucceS
#5Een staakt-het-vuren en een vredes-

akkoord brengen veiligheid voor de
inwoners van Jonglei in zuid-Soedan.



Wat was het resultaat?

Dankzij een staakt-het-vuren in Jonglei, een deelstaat van Zuid-Soedan, is er 
sinds januari 2014 een plek in het nog jonge land waar het nog altijd relatief veilig 
is voor de mensen. Het bestand werd getekend tussen de rebellen van generaal 
David Yau Yau en de Zuid-Soedanese regering onder leiding van president Salva 
Kiir. De president voerde daarnaast ook onderhandelingen met zijn naaste rivaal 
Riek Machar.

Wat was er aan de hand?

De Murle, het volk waar Yau Yau toe behoort, worden al heel lang onderdrukt. In 
2012 werden ze met veel geweld ontwapend door regeringstroepen, die daarmee 
een einde wilden brengen aan de rebellie van Yau Yau. Bij de ontwapening vielen 
veel slachtoffers en enorme aantallen sloegen op de vlucht. 

Wat was de actie?

Drie Zuid-Soedanese bisschoppen van verschillende kerkgenootschappen 
namen samen het initiatief en startten onderhandelingen tussen beide partijen. 
De besprekingen duurden bijna een jaar. PAX faciliteerde de onderhandelingen.

Beklonken

Het staakt-het-vuren maakte ruimte voor vredesonderhandelingen. Op 9 mei 
2014 werd een vredesakkoord tussen Yau Yau en de president getekend.
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Projectleider 
nico Plooijer

“Het is een heel bijzondere overeenkomst, 
omdat hij niet door  een internationale 
organisatie (zoals de Verenigde naties) 
is gefaciliteerd, maar door kerkleiders uit 
Zuid-Soedan. 

Ik ben ook heel trots op mijn collega’s, 
die altijd integer en betrokken zijn.” 
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In 2013 heeft PaX zowel meer geld 
van het nederlands ministerie van 
Buitenlandse Zaken ontvangen, als 
van andere donoren. Dat laatste komt 
vooral doordat PaX van steeds meer 
verschillende donoren geld ontvangt. 
en dat is een direct gevolg van de extra 
tijd die we daar in 2013 aan hebben 
besteed.

5 belangrijke institutionele donoren in 2013: 

 ! adessium Foundation 
 ! europese Commissie
 ! nationale Postcode Loterij 
 ! vfonds
 ! Zwitsers ministerie van     
  Buitenlandse Zaken

nationale Postcode Loterij

Als u loten koopt bij de Nationale 
Postcode Loterij, dan steunt u ook 
PAX. Voor het tweede jaar op een rij 
ontving PAX een bijdrage. Die hielp 
ons bijvoorbeeld om de ‘Adopt a 
Revolution’ campagne voor Syrië
op te zetten.  

meer weten over inkomsten en 
uitgaven van PAX? Ga dan naar de 
PAX Annual Account 2013.

vfonds

Het vfonds financiert de oprichting 
en ondersteuning van de Ambassades 
van Vrede in Nederland.

nalatenschappen

Nalatenschappen zijn belangrijk 
en waardevol voor PAX. Wij gingen 
in 2013 in gesprek met mensen 
die nadenken over wat voor hen 
belangrijk is in het leven en hoe 
zijn hun testament willen opstellen. 

Donoren

http://www.paxvoorvrede.nl/media/files/pax-financial-account-2013.pdf


15+12+68+5+IWij bedanken de 7.923 nederlanders 
die samen 767.969 euro doneerden en 
zo een belangrijke bijdrage leverden aan 
ons werk.

Veel mensen gaven aan de ‘Weer naar 
school’-actie voor de mustafa Qarman 
school in aleppo, Syrië. meer dan 30 
ambassades voor Vrede, lokale 
actiecentra in nederland, zamelden 
samen 7000 euro in.

Donaties
Deze kwamen binnen via:

Collecte in de vredesweek
Contributie leden
Donaties en giften
Nalatenschappen
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Meer informatie over de 
inkomsten en uitgaven van 
PAX staat op de website 
van het CBF, het keurmerk 
voor fondsenwerving. 
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http://www.cbf.nl/Instelling-financien/5014/Pax-St-Vredesbeweging-Pax-Nederland


PAX had op 31 december 
2013 90 medewerkers in 
dienst (verdeeld over 
79,5 fte).

40+60+I88+12+I
11% werkzaam in het buitenland

40% man

88% werkzaam in nederland 60% vrouw

Per
so
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Uitgaven
2013



In 2013 evalueerde PAX haar werk en de eigen organisatie. We concludeerden:

We blijven ons richten op de veiligheid 
van burgers en gemeenschappen in 
falende staten en in oorlogsgebieden, 
op de grondstoffenproblematiek en op 
ontwapening.

We investeren in een rapid response 
methode, om sneller te kunnen 
reageren op plotselinge uitbraken 
van geweld in de wereld.

We investeren in de verdere groei 
van het aantal betrokken burgers en 
ambassades van Vrede in nederland. 
In 2013 kwamen er 27 Ambassades 
van Vrede bij, waardoor de teller nu 
op 55 staat. 

Door ons kantoor effectiever te 
organiseren, proberen we nog meer
geld aan de projecten zelf te besteden. 

On
voor
nemens
ze



*Klik* en doe mee!

Spreek je 
uit voor 
vrede

Vredeslied: 
zing mee

nodig een 
spreker uit

Volg ons 
op twitter

Word 
donateur

Stuur een 
vredes-
vlucht

Start een 
Ambassade
voor Vrede

Like ons op
Facebook

http://actie.paxvoorvrede.nl/
http://actie.paxvoorvrede.nl/
http://actie.paxvoorvrede.nl/
http://actie.paxvoorvrede.nl/actie/vredeslied/%20
http://actie.paxvoorvrede.nl/actie/vredeslied/%20
http://ambassades.paxvoorvrede.nl/sprekersbank
http://ambassades.paxvoorvrede.nl/sprekersbank
http://twitter.com/paxvoorvrede
http://twitter.com/paxvoorvrede
http://www.paxvoorvrede.nl/wat-kun-jij-doen/word-donateur%20%20
http://www.paxvoorvrede.nl/wat-kun-jij-doen/word-donateur%20%20
http://www.vredesvluchten.nl
http://www.vredesvluchten.nl
http://www.vredesvluchten.nl
http://ambassades.paxvoorvrede.nl/ambassades
http://ambassades.paxvoorvrede.nl/ambassades
http://ambassades.paxvoorvrede.nl/ambassades
http://www.facebook.com/PAXvoorvrede
http://www.facebook.com/PAXvoorvrede


38 partners in conflictgebieden

7.923 donateurs

3.680 leden Pax Christi
67 vrijwilligers

55 ambassades voor Vrede

252 activiteiten in de Vredesweek

1 minister voor Vrede Jörgen raymann

1 Staatssecretaris van Vrede Sanne Poot 

63 Vredesvluchten

12 institutionele donoren16 TV optredens

65 radio optredens

501 krantenartikelen

11.203 facebook fans

2.492 twitter volgers

75.000 website bezoekers

6 leden van de raad van Toezicht

8 leden van de Pax Christi Ledenraad

6 lidkerken van het Interkerkelijk Vredesberaad

79 medewerkers in nederland

11 medewerkers in het buitenland

33 stagiaires

Meerdere coalities, zoals de eerlijke Bankwijzer, de nederlandse Clustermunitie Coalitie, de partners in de Campaign to 
abolish nuclear Weapons, de 
partners in de Control arms campagne en de european Coalition on oil in Sudan.

Verschillende allianties, 

zoals Freedom from Fear met amnesty 

International, Global Partnership for the 

Prevention of armed Conflict en Free 

Press Unlimited.

En vele anderen…

Wij hadden ons 
werk niet kunnen 
doen zonder de:



Godebaldkwartier 74

3511 DZ Utrecht

The Netherlands

www.paxforpeace.nl

info@paxforpeace.nl

+31 (0)30 233 33 46

P.O. Box 19318

3501 DH Utrecht

The Netherlands


