
Duizenden mensen op een
plein zijn niet te negeren
Moderne vredesactivisten zitten niet alleen

achter de computer, maar weten massa’s

op de been te brengen vóór verandering op

een vreedzame manier. Leer hoe je vredes-

activist 2.0 wordt.

Ik sliep op een opklapbed in
een kantoortje zonder douche
Een van de meest invloedrijke jonge acti-

visten uit Nederland, Sywert van Lienden

(G500), vertelt over eerdere acties die hij

voerde en welke voorbeelden uit het bui-

tenland hem inspireren.
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Goed nieuws
Nieuwe leider Syrische oppositie kan

eenheid brengen. De VN onderhandelt

opnieuw over een verdrag dat de inter-

nationale wapenhandel reguleert. Nieuwe

campagne geeft strijd tegen kernwapens

een menselijk gezicht.
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Ze begon haar werk ooit samen met

vier andere mensen, omdat ze het

raar vond dat jongeren zoals zijzelf

nauwelijks contact hadden met

Zuid-Osseten. In een eerdere oorlog,

rondom het uiteenvallen van de Sovjet-

Unie in 1990-1991, waren veel landmij-

nen gelegd die nog steeds slachtoffers

maakten. De grens tussen Zuid-Ossetië

en Georgië was weliswaar open, maar

de meeste mensen van haar generatie

kenden helemaal geen Zuid-Osseten.

Het begon met voorlichting over

landmijnen en hiermee kwam zij als

Georgische in contact met Zuid-Osse-

ten. Er ontstonden vriendschappen

en de organisatie ging culturele en

sportieve evenementen organiseren

gericht op samenwerking tussen

jongeren uit Zuid-Ossetië en Georgi-

sche jongeren uit de omliggende gebie-

den.

Vluchtelingen
“En toen kwam daar ineens die oorlog”,

zegt Megi. “Mijn huis raakte beschadigd

en ik kon niet meer naar Zuid-Ossetië rei-

zen. De Georgiërs die in Zuid-Ossetië

woonden, gaven huis en haard op en

vluchtten naar Georgië. Ik woonde heel

dicht bij het oorlogsgebied. Ik zag die

vluchtelingenstroom en dacht: daar moet

ik wat aan doen. Ik was heel boos dat het

oorlog was. Maar toch lukte het me om

Portret van een bruggenbouwster

Megi leert jongeren
wat tolerantie is
Al voor de oorlog in 2008 tussen Georgië en Zuid-Ossetië waren mensen uit de betrokken gebieden
met elkaar in gesprek. Eén van hen is de Georgische Megi Bibiluri. Met haar 28 jaar is ze de drijvende
kracht achter de organisatie Kartlosi (‘brug van vriendschap’) die Georgiërs en Zuid-Osseten weer met
elkaar in contact wil brengen.

Megi Bibiluri: “Als

je vijandsbeelden

wilt afbreken,

moet je je eigen

houding durven

veranderen.”

Inmiddels hebben de meeste vluchtelingen andere huisvesting gekregen, maar terugkeren is onmogelijk.
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Ik ben sinds 21 augustus 2012 Minister van Vrede.

Klinkt gewichtig en dat is het ook, want al is het een mi-

nisterie zonder portefeuille dat niet is opgenomen in

het regeerakkoord, het werk dat wij doen is letterlijk

van levensbelang. Wij willen dit jaar namelijk aandacht

vragen voor grondstoffen die gewonnen worden in oor-

logsgebieden. Wij proberen de consument er op te wij-

zen dat als hij het licht aan doet in zijn woning, de elek-

triciteit die daarvoor wordt gebruikt afkomstig is van

steenkolen die worden gewonnen in Colombia. Een

land waar strijdende groepen zich bewapenen en de

bevolking onderdrukken met opbrengsten uit de mijn-

bouw. Mensenrechtenschendingen zijn er aan de orde

van de dag. Mensen worden gewelddadig van hun land

verjaagd om plaats te maken voor mijnbouw. In de olie-

rijke gebieden van Zuid-Soedan zijn honderdduizenden

burgers van hun land verdreven en tienduizenden ver-

moord om ruim baan te maken voor de olie-industrie. In

de Democratische Republiek Congo dreigen honderd-

duizenden gouddelvers hun bron van inkomsten kwijt te

raken door de komst van industriële mijnbouw.

Door de consument bewust te maken van zijn keuzes

kan ook hij invloed uitoefenen op de toeleverancier en

deze bewegen geen producten te leveren waar bloed

aan kleeft. Dan moet de regering wel meewerken om

van de leveranciers openheid van zaken te eisen. Ik wil

weten waar de kolen voor mijn elektriciteit of de ben-

zine voor mijn auto precies vandaan komen.

Als Minister van Vrede wil ik mij ook inzetten om de

onvrede hier in Nederland te bestrijden. Samen met

de ambassades voor vrede, die je in het hele land

kunt vinden, op buurtniveau de vrede bewaren en

mensen bewust maken van het belang van vrede.

Begin ook een ambassade bij jou in de buurt. Kijk op

www.ministerievanvrede.nl hoe dat kan. Er is

nog veel te doen, maar hoog aan de hemel schittert

al een mini sterretje van hoop!

De oorlog

Het is alweer ruim vier jaar geleden dat er een kortstondige

oorlog uitbrak over Zuid-Ossetië. Terwijl de hele wereld naar

de opening van de Olympische Spelen in Beijing keek, woedde

er in de Zuidelijke Kaukasus een oorlog tussen Georgië en

Zuid-Ossetië, een gebied dat zich af wil scheiden. Zuid-Ossetië

werd bijgestaan door Rusland dat kortstondig aanzienlijke

delen van Georgië bezette. De oorlog was even in het nieuws,

vooral omdat de Nederlandse cameraman Stan Storimans door

clustermunitie om het leven kwam. Na afloop van de oorlog

erkende Rusland als een van de weinige landen in de wereld

Zuid-Ossetië als onafhankelijke staat.

Inmiddels heeft er een machtswisseling plaatsgevonden in

Georgië, maar dat betekent nog niet direct dat er een oplos-

sing komt. Ook voor de nieuwe Georgische president is toena-

dering zoeken met Zuid-Ossetië en Abchazië, dat ook onaf-

hankelijk wil worden, een ingewikkelde puzzel. Mensen uit

Zuid-Ossetië spreken een andere taal dan Georgiërs en beho-

ren tot een andere etnische groep. In Zuid-Ossetië en in Geor-

gië zijn de mensen overwegend orthodoxe christenen. In Ab-

chazië wonen zowel orthodoxe christenen als - zeer

gematigde – moslims. In beide gebieden komen ‘gemengde’

families voor.

Jörgen Raymann is
Minister van Vrede

Mini Ster

Column

Voorpagina: Demonstranten op het Tahrirplein. Fotocredit: Hossam el-Hamalawy

één maand na deze oorlog weer

contact met mensen uit Zuid-Osse-

tië te krijgen, en we probeerden

weer samen te werken. Dat was be-

paald niet makkelijk. Ik ergerde

me eraan dat ze Zuid-Ossetië een

onafhankelijke republiek noem-

den. We hebben in die tijd veel ge-

steggeld over terminologie. IKV Pax

Christi begeleidde ons, want we

konden nu niet meer naar elkaar

toe reizen en moesten elkaar op

neutraal grondgebied ontmoeten.

Uiteindelijk ging ik zelf ook inzien

dat als je elkaar echt respecteert en

je de vijandsbeelden over elkaar

wilt afbreken, je dan je eigen hou-

ding moet veranderen. Je moet

soms over iets heen stappen om je

doel – vrede en tolerantie – te be-

reiken.”

Verhalen
Megi doet dit vooral door verhalen

te vertellen. “Ik ben hoofdredacteur

van een krant die met precies de-

zelfde inhoud in twee taaledities

uitkomt, zodat mensen over elkaar

lezen en elkaar leren begrijpen. Dit

jaar heb ik samen met een Zuid-Os-

setische journalist een boek uitge-

bracht getiteld ‘Het andere gezicht

van oorlog’, waarin 40 verhalen

staan van mensen die elkaar hiel-

pen in het conflict, ongeacht tot

welke etnische groep ze behoorden.

Zo proberen we aan te tonen dat

het in wezen geen etnisch conflict

is, want mensen hielpen elkaar. Ik

hoop zo andere mensen te leren

wat tolerantie is.”

Helma Maas



Een filmpje over corrupte agenten in

Marokko, vliegtuigspotters die laten

zien dat de president luxe winkels be-

zoekt, burgercomités die ludieke acties

doen als vreedzaam verzet in Syrië en

Marokkaanse jongeren die in het open-

baar picknicken tijdens de Ramadan. Ac-

tivisme is terug, maar nu in een nieuw

jasje. In de 21ste eeuw zijn met name

jongeren in conflictgebieden activisti-

scher dan ooit, vertellen Evert-Jan Grit en

Guido de Graaf Bierbrauwer van IKV Pax

Christi. Maar dan wel op hun eigen ma-

nier: met creatieve, soms gewaagde,

maar altijd geweldloze acties die men-

sen aan het denken zetten over de situa-

tie in hun land en hen massaal op de

been brengen om sociale of politieke ver-

andering af te dwingen. Sociale media

spelen bijna altijd een hoofdrol.

Peace Activism 2.0
Peace Activism 2.0 is binnen IKV Pax

Christi de werktitel van deze nieuwe vor-

men van protest die van de Kaukasus tot

het Midden-Oosten als paddenstoelen uit

de grond schieten. De vredesorganisatie

ontwikkelt en ondersteunt inmiddels

zelf ook diverse initiatieven. Een voor-

beeld is de campagne Adopt a Revolution

dat via crowdfunding vreedzame burgerco-

mités in Syrië ondersteunt.

Een filmpje op YouTube in 2008 was voor

Evert-Jan Grit reden zich in dit activisme

te gaan verdiepen. “Iemand die zichzelf

‘the sniper’ noemde, had in een onbe-

waakt moment agenten in Marokko ge-

filmd terwijl ze steekpenningen aanna-

men. Spannend muziekje erbij en klaar.

Het enige wat hij deed was iets laten zien

dat de dagelijkse praktijk is in het land,

maar waartegen niemand iets deed. Het

filmpje werd veel bekeken en gedeeld, en

deze nieuwe manier van actie voeren fas-

cineerde mij.”

Van ‘geef ons brood’ naar ‘ga
weg!’
Guido de Graaf Bierbrauwer: “Peace Acti-

vism 2.0 is méér dan filmpjes op YouTube

en sociale media. Eén boze persoon kan

nog geen grassprietje in beweging bren-

gen, maar 10.000 mensen die op een

plein staan te schreeuwen dat de dictator

weg moet, zijn moeilijker te negeren.
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Modern activisme laat massa’s mensen weer zelf nadenken

‘Duizenden mensen op een
plein zijn niet te negeren’

Ze zijn creatief, niet te stoppen en weten massa’s mensen op de been te brengen. Ook IKV Pax
Christi heeft ze omarmd: vredesactivisten ‘2.0’ die het bewijs vormen dat jongeren niet minder idea-
listisch zijn dan vroeger. “Hun mentaliteit lijkt op die van de punkers van vroeger: als we verandering
willen, regelen we dat zélf wel.”

Hoe word je vredesactivist 2.0?

Ondanks de snelle communicatiemiddelen waar ze zich van bedienen, gaan

moderne vredesactivisten niet over één nacht ijs. Hou voor de grootste kans op

succes de volgende stappen in het achterhoofd:

1. Belangrijkste voorwaarde: je bent ergens boos over en wil niet langs de zijlijn

staan wachten tot anderen de situatie voor je veranderd hebben, maar je

woede en frustratie omzetten in constructieve, creatieve en geweldloze actie.

2. Benoem de situatie die je wilt veranderen. Waar ben je boos over? Wat moet

er op de schop?

3. Analyseer wie je potentiële bondgenoten zijn en wie je vijanden. Bedenk hoe

je je vijanden kunt overhalen ze aan jouw kant te krijgen.

4. Bedenk hoe je je bondgenoten kunt bereiken. Welke middelen zet je in? Hoe

krijg je hen zo ver dat ze mee willen in jouw strijd? Welke aannames moeten

omver?

5. Denk na over de consequenties van je acties en over de fase na de gewenste

verandering.

6. Laat je niet verlammen. Echte veranderingen kosten veel tijd en dus doorzet-

tingsvermogen.

7. Ga flexibel om met wat er op je pad komt. De noodzaak van een strategie wil

niet zeggen dat je iedere stap van tevoren tot in detail moet en kunt uitden-

ken.



Voorbeelden daarvan waren al eerder te

zien op de Balkan en de Kaukasus. Veran-

dering is mogelijk wanneer genoeg men-

sen het willen, liet ook de Arabische

Lente zien. Het volk riep niet ‘geef ons

brood, we hebben honger’ maar: ‘ga

weg!’.”

Communicatie
De Graaf Bierbrauwer: “Dictatoriale re-

gimes controleren doorgaans alle com-

municatiekanalen en brengen vaak al-

leen gedeeltelijke waarheden of

volledige onwaarheden naar buiten. In-

formatie is in zulke landen daardoor

nauwelijks wat waard; niemand kent

het héle verhaal. Via sociale media kun-

nen mensen zelf bepalen wat ze naar

buiten brengen, en zelf op zoek gaan

naar informatie. Ze blijven daarmee het

regime vaak net een stapje voor.” Het

zijn dan ook met name de moderne

communicatiemiddelen die het nieuwe

massa-activisme mogelijk hebben ge-

maakt. “Door internet en mobiele tele-

foons kunnen mensen elkaar niet alleen

gemakkelijker bereiken, maar blijft er

ook veel minder verborgen. Wanneer

een agent op straat iemand in elkaar

slaat, staat er binnen de kortste keren

een filmpje van op internet.”

Punkers
Grit ziet overeenkomsten tussen de mo-

derne vredesactivisten en de punkers van

vroeger. “Beide hebben een mentaliteit

van ‘we doen het zélf wel’. Als een punk-

band een plaat wilde uitbrengen waar

geen platenlabel brood in zag, regelden

ze dat zelf. Jonge activisten die iets aan de

kaak willen stellen, zetten zelf een film-

pje op YouTube. Peace Activism 2.0 ken-

merkt zich bovendien door een duidelijke

boodschap. In Syrië klinkt maar één eis:

Assad moet weg. Ze zeggen wat ze den-

ken, zonder nuances. Jonge activisten

denken ook niet meteen na over de conse-

quenties van hun protest. Ze hebben voor

hun gevoel minder te verliezen.”

Dat betekent niet dat de nieuwe vredes-

activisten geen systeem kennen. De

Graaf Bierbrauwer: “Een van de belang-

rijkste voorwaarden voor succes is dat

acties onderdeel zijn van een goed uitge-

werkt plan. Wie een maatschappelijk

systeem wil doorbreken, moet met meer

komen dan alleen een leuke flash mob.

Je moet bereid zijn ver te gaan maar ook

nadenken over het moment nadat de lei-

der weg is. De Amerikaanse politicoloog

Gene Sharp heeft een aantal boeken ge-

schreven over geweldloos verzet van bur-

gers tegen autoritaire overheden. Het is

volgens hem essentieel dat de oppositie

geen geweld gebruikt, maar het regime

aanpakt op punten waarin het zwak is.

De economie plat leggen met algemene

stakingen bijvoorbeeld.”

‘Reuring’
Ook IKV Pax Christi heeft Peace Activism

2.0 omarmd, met Grit en De Graaf Bier-

brauwer als pioniers. De campagne Adopt

a Revolution is een voorbeeld, net als het

project 7Erak (spreek uit: Herak) in het

Midden-Oosten. 7Erak betekent letterlijk

‘reuring’ en biedt activisten een online

platform ommede-activisten en finan-

ciers voor hun ideeën te krijgen. Voorbeel-

den van projecten zijn social media trai-

ningen in Marokko, een verzetskrant in

Syrië en een tot debatcentrum omge-

bouwde stadsbus. De Graaf Bierbrauwer:

“Het vermogen van creatieve mensen om

politieke verandering te realiseren, heeft

zich inmiddels duidelijk bewezen. Vaak

wordt gezegd dat de huidige generatie

jongeren niet idealistisch meer is. Dat is

gewoon niet waar. Al die initiatieven die

onder Peace Activism 2.0 geschaard kun-

nen worden, zijn daar het levende bewijs

van.”

Kijk voor voorbeelden van Peace

Activism 2.0 op www.7erak.org en

www.adoptarevolution.nl

Leestip: Gene Sharp, From Dictatorship

to Democracy (2012)

Suzanne van den Eynden

Reageren op dit artikel?

Mail naar vredenu@ikvpaxchristi.nl
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Een online platform voor activisten.

Tijdens de protesten in Egypte speelden social media een belangrijke rol.
Fotocredit: Sheriff9282 Wikimedia Commons



Je voldoet bij uitstek aan de definitie van

moderne activist: jong, creatief en je

brengt bewegingen op gang die streven naar

verandering. Zie je jezelf ook als activist?

“Ja hoor, ik krijg geen kriebels van dat

woord. Iemand die idealen heeft, die

vindt dat bepaalde dingen beter kunnen

en daar zelf wat aan wil doen, is in mijn

ogen een activist. Ik dus ook.”

Welke verontwaardiging zet jou aan tot acti-

visme?

“In de eerste plaats de wens om men-

sen die zich niet makkelijk kunnen uit-

spreken een stem te geven. Scholieren

die nog geen stemrecht hebben bijvoor-

beeld. In de tweede plaats zaken die op

mijn pad komen waarvan ik denk: dat

kan zo écht niet langer. Die houding

heb ik al heel lang, als kind kwam ik al

op voor klasgenootjes die gepest wer-

den. Ik ben ook opgegroeid met het

idee dat ik zelf een verschil kan

maken.”

Op grote schaal kreeg jouw activisme voor het

eerst vorm bij het LAKS. Hoe ontstond dat?

“Op de middelbare school kreeg ik ja-

renlang te horen dat de scholen het met

het geldende onderwijsbeleid waaron-

der de norm van 1040 lesuren ook niet

eens waren, maar dat verandering al-

leen mogelijk was via ‘Den Haag’. Toen

ik voorzitter werd van het LAKS besloten
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Sywert van Lienden (G500):

‘Ik sliep op een opklapbed
in een kantoortje zonder
douche’
Niet alleen in conflictgebieden zetten jonge activisten hun creativiteit in voor politieke verandering. Op Ne-
derlandse bodem belichaamt Sywert van Lienden (22) het hedendaagse activisme. Als voorzitter van het
LAKS leidde hij de scholierenacties tegen de 1040 urennorm in het onderwijs, met de politieke beweging
G500 geeft hij de belangen van jongeren een stem in Den Haag. Van Lienden toont zich een onvermoei-
bare activist. “Zo lang ik er lol in heb, houd ik het vol.”

Sywert van Lienden in gesprek met Teun van de Keuken op de Nacht van de Vrede.
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we om wat de scholen niet lukte dan

maar zelf te gaan doen. We zijn toen be-

gonnen met het organiseren van regio-

nale scholierenprotesten. Het was in de

periode 2006-2007 dus nog voor de echte

social media revolutie, maar wij profi-

teerden al volop van die nieuwe media.

Via sms, email en msn kregen we in

korte tijd duizenden mensen op de

been. Soms was er ’s ochtends een pro-

test in Groningen en ’s middags in Mid-

delburg. Het was anderhalf jaar keihard

werken, maar als minderjarige snotneu-

zen kregen we wél voor elkaar dat we

werden gehoord.”

Hoe hield je zo’n strijd al die tijd vol?

“Je moet er vooral heel veel lol in hebben.

In die periode had ik een kantoor in Am-

sterdam ingericht waar ook een opklap-

bed stond, en daar woonde ik anderhalf

jaar lang. Douchen deed ik in het zwem-

bad. Maar ik had het gevoel dat we met

iets heel essentieels bezig waren, een ge-

voel dat werd gevoed door de media-aan-

dacht. Acht dagen achter elkaar waren

we de opening van het NOS journaal,

NOVA kwam filmen. Dan ga je wel door.

Een groot deel van onze kracht lag boven-

dien in het feit dat we het allemaal vrij-

willig deden, net als nu met de G500.

Overheidssubsidies zijn niet goed voor ac-

tivisme, en eerlijk gezegd ook niet voor

ngo’s [niet-gouvernementele organisa-

ties]. Ik vind eigenlijk dat Buitenlandse

Zaken niet meer vijftig procent van het

budget van ngo’s zou moeten financie-

ren. Die afhankelijkheid van de overheid

leidt bovendien alleen maar af van de

kern van hun werk: activisme.”

Hoe betaalt de G500 haar rekeningen?

“Met spaargeld van de mensen die zijn

aangesloten en private donoren.”

Hoe krijg je die 1250 mensen die bij de G500

zijn aangesloten zo ver om hun tijd en spaar-

centen in de beweging te stoppen?

“Heel simpel: ze vinden het leuk en be-

langrijk om deel te zijn van de beweging.

Ze voelen de noodzaak. We hebben met

onze de G500 blijkbaar de juiste snaar

weten te raken. En net zoals je na een

etentje de rekening splitst, doen we dat

hier ook. Ik werk als politiek commenta-

tor maar heb vooral tijdens de verkie-

zingscampagnes ook veel minder betaald

werk kunnen doen. Mensen hadden soms

het idee dat ik als voorzitter van het

LAKS een leven vol glamour leidde, maar

na een opname bij bijvoorbeeld De We-

reld Draait Door nam ik de trein weer

terug om vakken te gaan vullen in de su-

permarkt.”

Zijn er voorbeelden van activisme in conflictge-

bieden die je inspireren?

“Ik vind vreedzaam verzet heel krachtig,

zoals de comités die IKV Pax Christi

steunt met Adopt a Revolution. Ongeloof-

lijk dat er in bijvoorbeeld Syrië en na vijf-

tig jaar oorlog in Colombia nog steeds

mensen zijn die zonder geweld proteste-

ren. Een ander sterk voorbeeld is het pro-

test van boeren in India tegen het ge-

dwongen gebruik van het genetisch

geproduceerde Monsanto zaad, dat veel

meer water en pesticiden nodig heeft.

Talloze boeren van wie de inkomsten en

opbrengsten flink daalden door het dure

Monsatozaad pleegden zelfmoord. Waar

anderen naar de wapens zouden grijpen,

protesteren Indiase boeren zonder ge-

weld. Dat vind ik heel bijzonder.”

Suzanne van den Eynden

Activist met hart voor vrede
Sywert van Lienden (1990) studeert rechten, politicologie en Europese studies

aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was voorzitter van het Landelijk Actie

Komitee Scholieren (LAKS) en werkt als politiek commentator en columnist voor

onder meer NRC Next. In april 2012 lanceerde hij de politieke hervormingsbewe-

ging G500 die van binnenuit de politiek wil verjongen en op tien beleidspunten

hervormingen wil doorvoeren. De aangesloten jongeren zijn lid geworden van

VVD, CDA en PvdA om zich hard te maken voor deze tien punten.

Van Lienden was dit jaar een van de sprekers op de Nacht van de Vrede van

IKV Pax Christi. Tijdens de Preek van de Leek die hij zondag 18 november gaf

in de Amsterdamse Singelkerk collecteerde hij voor de campagne Adopt a Re-

volution.

Actievoeren is hard werken.



De eerste daad van de Minister

van Vrede was het presenteren

van de Vredesstemwijzer in perscen-

trum Nieuwspoort. De Vredesstemwij-

zer vond gretig aftrek op Facebook

en is door meer dan vierduizend men-

sen ingevuld. Ook werd er druk ge-

twitterd naar politici. Een van de

stellingen ging over een Europees

importverbod op grondstoffen die

zijn verkregen met geweld of ernstige

mensenrechtenschendingen. 95%

van de kiezers gaf aan dat er zo’n

verbod moet komen. Het najagen van

dit importverbod en een eind maken

aan conflicten rondom grondstofwin-

ning blijft een prioriteit van IKV Pax

Christi.
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Nederland was in de Vredesweek een week lang ‘Powered by Peace’. Op 28 ambassades in
het hele land werden 160 verschillende activiteiten georganiseerd. De Minister van Vrede,
cabaretier Jörgen Raymann, zorgde voor veel landelijke aandacht voor vrede. Zijn optredens
in onder andere Koffietijd, Knevel & Van den Brink, Sander de Heer en Giel Beelen bereikten
een heel divers publiek.

Merlijn Twaalfhoven en Jörgen Raymann bij de Hofvijver na hun ‘inauguratie’.
Fotocredit: Bob Karhof

Ministerie van Vrede 2013

Powered by Peace’



Internationale Dag van de Vrede
Na het hijsen van de Vredesvlag door

Staatssecretaris van Vrede Merlijn

Twaalfhoven vierden IKV Pax Christi,

de Vrede van Utrecht en MasterPeace

op 21 september de Internationale Dag

van de Vrede. Het stadhuis in Utrecht

was voor één dag het Ministerie van

Vrede, waar mensen een videobood-

schap voor de Minister van Vrede

achter konden laten. De vorige Staats-

secretaris van Vrede, Petra Stienen,

presenteerde haar boek ‘Het andere

Arabische Geluid’. Ook de Nacht van

de Vrede trok een volle zaal met Prins

Jaime de Bourbon Parme, die over

conflictvrije grondstoffen in DR

Congo sprak. De Syrische filmmaker

Ali Atassi liet hartverscheurende,

maar ook hoopvolle beelden zien

van het vreedzaam verzet in Syrië.

G500-oprichter Sywert van Lienden

discussieerde met jongeren over poli-

tieke actie anno 2012.

Ambassades
De Minister en zijn Staatssecretaris be-

zochten enkele Ambassades van Vrede

in het land. De Ambassade van Heerlen

ontving de Luciferprijs als meest innova-

tieve en spraakmakende Vredesweekacti-

viteit. Op de markt ‘Heerlen in de we-

reld, de wereld in Heerlen’ had de

ambassade een kraam ingericht waarbij

volwassenen en kinderen geconfron-

teerd werden met de steenkolenproble-

matiek. Honderdtwintig mensen hebben

een oproep ondertekend aan energiebe-

drijven waarin staat dat deze bedrijven

meer inzicht moeten geven in de leve-

ranciers van steenkolen.

De goede initiatieven uit Heerlen zijn

ook in de rest van het land niet onopge-

merkt gebleven. Mevrouw Fely Seijben-

Heijmans kreeg een lintje ter ere van

haar jarenlange inzet en betrokkenheid

bij het Vredesplatform en haar werk

voor IKV Pax Christi Heerlen. Henk Dado

van het Vredesplatform Heerlen kijkt te-

vreden terug: ”We wilden een activiteit

organiseren die laagdrempelig is. Op

deze manier proberen we mensen te be-

reiken die normaal gezien niet snel be-

trokken raken bij ons werk.”

Visies op Vrede
De prijs voor de beste wetenschappelijke

scriptie over vrede ging dit jaar naar Ce-

line Hoeks. Zij deed onderzoek naar het

nationale vredesonderwijs in Sri Lanka

en keek onder andere naar de rol die le-

raren daarin spelen. Daarnaast onder-

zocht ze mogelijke obstakels voor succes-

vol vredesonderwijs.

De scriptieprijs is een initiatief van de

Stichting Vredeswetenschappen, ASN

Bank en IKV Pax Christi.

Doorgaan
Alle ambassades en andere betrokken

mensen organiseerden fantastische ac-

ties en wisten hiermee vaak ook de

media te bereiken. Een impressie van het

werk van de Ambassades en het Ministe-

rie van Vrede is te vinden op de website

www.ministerievanvrede.nl. Een

aantal ambassades heeft aangegeven het

hele jaar door ‘open’ te zijn.

Zowel de staatssecretaris als de minister

blijven zich in ieder geval tot de volgende

Vredesweek inzetten voor het werk van

de ambassades. Want vrede is in actie

komen, iedereen betrekken en daarmee

de politiek bewegen. De komende tijd

richt het Ministerie van Vrede zich op het

werven van nog meer ambassades, zodat

we in de Vredesweek 2013 (21 tot en met

29 september) aan politiek en samenle-

ving kunnen laten merken dat er veel

mensen zijn die echt samen willen wer-

ken aan vrede.

Het Ministerie van Vrede werd mede mo-

gelijk gemaakt door het vfonds.

Dorien Jansen, Annemarie Sweeris en

Helma Maas
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Celine Hoeks ontvangt een cheque van Ewoud Goudswaard, de directeur van de ASN-bank.

Heeft u een vredesvraag voor de

Minister van Vrede? Stel deze dan

op Twitter via @IKVPaxChristi met

# minister.
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In het najaar ging Merlijn Twaalfhoven voor de vierde keer naarJeruzalem. Door vrouwen te vragen hun levensverhalen te vertellen en

die dan na te laten spelen, is een huiskamervoorstelling Al Quds Under-

ground Beauty Salon ontstaan. Twaalfhoven schrijft in zijn dagboek: “Bij

de voorstelling die ik bijwoonde in november bestond het publiek zowel

uit hippe meiden met make-up als dames die zich nog niet op hun

gemak voelen. Ik vertel dat wat we gaan doen, geen fantasie is, maar ge-

baseerd op de verhalen van de stad. Eén van de dames, die zelf geïnter-

viewd is voor de Beauty Salon vroeg bezorgd of ze herkenbaar zal zijn in

de verhalen. Ik verzeker haar dat we de getuigenissen op een nieuwe ma-

nier vormgegeven hebben en dat haar privacy gewaarborgd blijft.”

Merlijn Twaalfhoven werkt aan een documentaire over zijn laatste be-

zoek aan Jeruzalem.

Wilt u in gesprek met de Staatssecretaris? Wilt u horen welke concrete

ideeën hij heeft om te werken aan vrede zonder het woord te noemen? Lees

meer op http://staatssec.blogspot.nl/ en www.ministerievanvrede.nl.

Dorien Jansen en Helma Maas

Merlijn Twaalfhoven, Staatssecretaris van Vrede:

Terug naar
Jeruzalem
Merlijn Twaalfhoven kreeg in 2011 kreeg een prijs van UNESCO
voor zijn werk op het gebied van culturele dialoog tussen de
Arabische wereld en het westen. In 2012 werd hij benoemd tot
Staatssecretaris van Vrede om samen met Jörgen Raymann, de
Minister van Vrede, mensen te enthousiasmeren te werken aan
vrede.

Een vredesbeweging:
dat moet toch te doen zijn?
Er zijn van die momenten dat ik betreur dat ik ‘pas’ 27
jaar oud ben. Ik kijk terug naar gebeurtenissen uit het
verleden en denk : ‘Was ik er maar bij’. Toen in Amster-
dam en Den Haag bijvoorbeeld. Bij de massale protesten
van 1981 en 1983. Toen honderdduizenden mensen op
de been kwamen om zich uit te spreken tegen kernwa-
pens en tegen de plaatsing van 48 kruisraketten in Ne-
derland in het bijzonder. Kom daar tegenwoordig nog
eens om!
Het raakt mij dat die mensen de moeite namen zich van
hun dagelijkse bezigheden los te maken en zich naar
een gezamenlijk punt begaven om collectief hun stem
te laten horen voor iets dan hun eigen belang oversteeg:
met recht een vredesbeweging. Je voelt en gelooft voor
even weer dat mensen tot grootse dingen in staat zijn.
Hadden die demonstraties zin? De toenmalige regering
liet zich niet afbrengen van haar voornemen raketten te
plaatsen. Wel inspireerden de protesten mensen elders
in Europa en de VS om zich ook uit te spreken tegen de
wapenwedloop. Tot ieders verbazing vielen een paar
jaar later de Oost-Europese communistische regimes en
kwam de Koude Oorlog ten einde. Er was een kracht in
gang gezet.
Ik herkende die kracht in de gebeurtenissen die vorig
jaar plaatsvonden in de Arabische wereld. Wederom
kwamen honderdduizenden mensen in beweging om
samen hun stem te laten horen tegen onderdrukking.
En weer gebeurde het ongelooflijke: dictators kwamen
ten val. Hoera!
Maar de magie van de kracht van vrede verliest zijn wer-
king als ik zie en hoor wat er in Syrië gebeurt. Op de Sy-
riërs blijkbaar ook. Waar zij eerst nog vreedzaam de-
monstreerden, weigert een deel van hen nu de
voortdurende onderdrukking door het regime lijdzaam
te ondergaan en vechten terug. En wie zou hen de vre-
desles willen lezen? Ondertussen lacht president Assad
in zijn vuistje: “Zie je,” kan hij nu zeggen, “die demon-
stranten zijn een stel gewelddadige terroristen!”
Hoopgevend is dat de situatie in Syrië mensen tot op de
hoogste niveaus in beweging brengt. Sommigen zien
daarin slechts eigenbelang, maar ik zie meer. Ik zie ook
idealen die mensen in beweging zetten. Soms heel let-
terlijk. Wanneer niemand een stap zet, veranderen ver-
houdingen niet, zeker onrechtvaardige niet. En zonder
recht geen vrede.
Vrede klinkt groot, maar een stap op weg ernaartoe: dat
moet toch te doen zijn? Ik ben tenslotte ‘pas’ 27. En
mijn benen doen het nog.

Net voor de Vredesweek stelde
IKV Pax Christi via de website,
twitter en facebook de vraag:
waar denkt u aan bij het horen
van ‘powered by peace’, het
motto van het Ministerie van
Vrede in 2012/2013? Zestien
schrijvers, van 17 tot 73 jaar,
klommen in de pen en stuurden
ons hun gedachten, gevoelens
en associaties. Bob Lapajian
(27) kwam als beste uit de bus.
Hij studeerde literatuurweten-
schappen en Engels en volgde
de post-doctorale opleiding
Journalistiek.

Column

Merlijn Twaalfhoven realiseert kunstprojecten in gebieden waar

maatschappelijk verschillen kunnen leiden tot spanningen en

conflict. Zo bracht hij onder andere in Cyprus 400 Turkse en

Griekse musici samen in een concert vanaf daken aan weerszijde

van de bufferzone en componeerde hij een muziekstuk die over

de afscheidingsmuur klonk in de Palestijnse Bezette Gebieden.

Ook in Nederland maakte hij met stakende schoonmakers een

stuk voor genaamd het schoonmakersslavenkoor. Soms treedt hij

met een eigentijds maatschappijkritisch stuk op in het televisie-

programma De Wereld Draait Door.
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Edgar Khachatryan startte Peace Dia-

logue in 2009 samen met andere

vredesactivisten om de haatpropaganda

in Armenië, Azerbeidzjan en Nagorno-Ka-

rabach te doorbreken. “Haatretoriek en

propaganda zijn sinds de val van de Sov-

jet-Unie dé manier voor de corrupte re-

gimes in deze gebieden om hun greep op

de bevolking te versterken. Alle proble-

men worden aan ‘de vijand’ geweten. Het

maatschappelijk middenveld staat hier

zwak. Vanuit de overtuiging dat democra-

tisering essentieel is voor het vredespro-

ces in de regio is Peace Dialogue begon-

nen.”

De organisatie heeft zeven betaalde stafle-

den en meer dan driehonderd vrijwilli-

gers. Het zijn mensen die ‘de ander’ niet

als vijand zien en kritisch kijken naar de

politieke processen. Uitgangspunt van

Peace Dialogue is dat iedereen vanuit zijn

of haar specifieke talent en interesse bij-

draagt aan verandering, legt Khachatryan

uit. “We stimuleren mensen kritisch na te

denken over de veranderingen die zij wen-

sen, en hun opvattingen te bediscussiëren

met anderen. Vervolgens gaan ze aan de

slag met concrete veranderingen binnen

hun gemeenschap, met als doel structu-

rele verandering op landelijk en regionaal

niveau. Zo is er een groep die zich bezig

houdt met burgerlijke controle van het

leger en een groep die zich richt op mi-

lieuzaken. Bij deze processen maken we

gebruik van creatieve middelen zoals to-

neelspel, videoproducties en publieksac-

ties. We delen onze methode weer met

andere organisaties in de regio.”

Zoals iedere vredesactivist in een con-

flictgebied ontmoet ook Khachatryan de

nodige weerstand. “We krijgen veel kri-

tiek uit conservatieve hoek, onder meer

in de vorm van scherpe commentaren

op artikelen die we publiceren. Som-

mige ouders verbieden hun kinderen lid

te worden van Peace Dialogue of naar

onze bijeenkomsten te gaan. De Veilig-

heidsdienst houdt ons goed in de gaten.

En tijdens bijeenkomsten blijft het voor

de verschillende deelnemers vaak moei-

lijk om over het conflict rond Nagorno-

Karabach te praten, ondanks hun betrok-

kenheid bij vrede.” Door te kiezen voor

creatieve methoden probeert Khacha-

tryan die moeilijke onderwerpen toch

bespreekbaar te maken. “Behalve grap-

pig en verrassend, haalt deze aanpak

een stuk spanning weg.”

Suzanne van den Eynden

IKV Pax Christi heeft samenmet Alice Odit educatieve spel ontwikkeld. De spe-

ler doorloopt een scenario, waarbij voort-

durend allerlei vragen beantwoord moeten

worden. Hiermee leert de speler in te zien

wat de gevolgen van die keuzes zijn. Na het

doorlopen van de scenario’s krijgt de spe-

ler de mogelijkheid zelf in actie te komen.

Dus: wat doe je als er ineens een conflict-

situatie ontstaat op de brug die Noord-Mi-

trovica verbindt met Zuid-Mitrovica? Ga

je er zelf heen of probeer je via de NAVO

of de vertegenwoordigers van de Euro-

pese Unie te bemiddelen? En wat doe je

als je dan eindelijk twee partijen om de

tafel hebt en er ontstaat gekrakeel over

de naambordjes? Zowel volwassenen als

jongeren/leerlingen kunnen met de sce-

nario’s werken. Voor het onderwijs is les-

materiaal ontwikkeld.

Nieuwsgierig? Doe het spel op:

www.benjijbaas.nl.

Helma Maas

Dilemmaspel over werk IKV Pax Christi in Kosovo

Ben jij Baas?
Dat de werkelijkheid niet zo zwart-wit is, wordt treffend geïllustreerd in het dilemmaspel ‘Ben jij baas? Meltdown in
Mitrovica’. In dit spel kruip je in de huid van een IKV Pax Christi medewerker, die op bezoek gaat bij een partner-
organisatie in Mitrovica, een stad in Kosovo.

Vredesdialoog in de Kaukasus

‘Praten over Nagorno-Karabach
blijft moeilijk’
Mensen zelf laten nadenken over wat ze willen veranderen en hen vervolgens naar die verandering toe laten wer-
ken. Dat is het doel van Peace Dialogue, een op democratisering en conflictbemiddeling gericht initiatief van de
Armeniër Edgar Khachatryan (37). Met 300 voornamelijk jonge vrijwilligers en veelvuldig gebruik van creatieve
middelen en sociale media is de organisatie in de roerige Zuidelijke Kaukasus bij uitstek een voorbeeld van Peace
Activism 2.0. IKV Pax Christi ondersteunt het werk van Peace Dialogue.
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De generatie die oorlog en bezetting zelf

heeft meegemaakt, was bezield door de ge-

dachte ‘nooit meer oorlog’. Die generatie

sterft nu langzaam uit. Dat roept de vraag

op hoe het eigenlijk gesteld is met die

droom van ‘nooit meer oorlog’. Gruiters

concludeert dat, ondanks brandhaarden

die op het tegendeel lijken te wijzen, de

missie ‘nooit meer oorlog’ op diverse fron-

ten aan de winnende hand is. Maar daar-

mee is de missie zeker nog niet gewonnen.

Het chronische karakter van veel conflic-

ten onderstreept dat het visioen van ‘nooit

meer oorlog’ voor de mensen die dag in

dag uit onder de gesel van de oorlog moe-

ten leven nog ver weg is. Maar een verloren

visioen is het niet en kan het niet zijn, sim-

pelweg omdat mensen die onder oorlogs-

geweld leven niet de luxe hebben de hoop

op te geven. Voor hen is de hoop op ‘nooit

meer oorlog’ werkelijk van levensbelang.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeve-

rij Valkhof Pers. Het is 152 pagina’s dik

en kost €14,50 ISBN 978 90 5625 390 5

Boekpresentatie

Nooit meer oorlog
‘Nooit meer oorlog, Winnende missie of verloren visoen?’ is een boek over de strijd tegen oorlog, ge-
schreven door iemand die in vrede gelooft: Jan Gruiters, algemeen directeur van IKV Pax Christi.

Vredesvluchten
Extra aandacht voor inspirerende mensen of organisaties. Dat is het doel van het project Vredesvluchten
van IKV Pax Christi, waar dit eerste jaar twintig kerken aan meedoen. Zondag 9 december, de tweede
adventszondag, ‘vloog’ de eerste vredesvlucht door het land.

De symbolische vredesduif staat voor de

goede geest die inspireert en is het teken

van hoop en een nieuw begin. Vier keer

per jaar is in de twintig deelnemende

kerken het beeldje van een duif in de vie-

ring aanwezig. Dat beeldje symboliseert

op dat moment iemand die extra aan-

dacht verdient, omdat diegene inspireert

of gezamenlijke dromen van de parochie

of gemeente vertegenwoordigt. Tijdens

de kerkdienst vertelt iemand iets over de

persoon of organisatie aan wie de betref-

fende vredesvlucht is opgedragen.

Op veel plekken in Nederland en in con-

flictgebieden zijn er steeds weer mensen

die een nieuw begin mogelijk maken. Dit

kunnen mensen zijn die buren samen-

brengen, of mensen zoals de Syrische lei-

der van de oppositiecoalitie Mouaz al

Khatib die de krachten van de verdeelde

Syrische samenleving bijeenbrengt. IKV

Pax Christi verbindt zich aan vele men-

sen en organisaties in conflictgebieden.

Dit zijn mensen die zich op een bijzon-

dere manier inzetten voor vrede en vei-

ligheid in hun land of gemeenschap en

onze bemoediging goed kunnen gebrui-

ken – en deze waarderen. IKV Pax Christi

wil met de Vredesvluchten de verhalen

van deze mensen delen en een inspiratie-

bron laten zijn voor anderen.

In de loop van 2013 kunt u het project

Vredesvluchten ook volgen op www.vre-

desvluchten.nl.

Edwin Ruigrok

Wilt u reageren of meedoen, stuur dan

een bericht dan naar:

vredenu@ikvpaxchristi.nl.

De duif: symbool van vrede, hoop én inspiratie.
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NAAM: Dirk Dekker
LEEFTIJD: 83 jaar
PLAATS: Zeewolde

Donateur sinds
Bij mijn weten al meer dan veertig jaar.
Voor het IKV heb ik destijds samen met
mijn huisgenoten meegelopen met de
wandeltochten tegen kernwapens in
Amsterdam en Den Haag.

Achtergrond
Ik ben een boerenzoon. Mijn vader had een
woordenboek waarin slechts 250 woorden
stonden, ik had dus een behoorlijke leer-
achterstand. Op 13 jarige leeftijd ben ik
naar een internaat voor jongens gestuurd
om dit in te halen. Uiteindelijk heb ik het
gymnasium afgerond en ben daarna filoso-
fie en theologie gaan studeren. Ik ben gaan
werken als priester voor het Klein Semina-
rie Hageveld. Een internaat in Heemstede
waar Youp van ‘t Hek op heeft gezeten.

Waarom
Als kind heb ik de oorlog meegemaakt en
ik vind dat er een einde moet komen aan
oorlogen. Kijk maar naar Syrië en Afghani-
stan, elke dag vallen er doden. Dus een
vredesorganisatie is nog hard nodig.

Verwachtingen
Behalve oorlog zijn er nog zoveel andere
conflicten op de wereld. Ik las pas nog in
de krant dat er eindelijk een dag was in
het Zuid-Amerikaanse El Salvador waarop
er niemand vermoord was. Alles wat
wordt gedaan op het gebied van vrede
is me dan ook uit het hart gegrepen. Ik
verwacht wel dat IKV Pax Christi nog een
tijd nodig blijft.

Ik steun IKV Pax Christi

Mouaz al-Khatib leider van Syrische coalitie
IKV Pax Christi is blij met de benoeming van de Syrische
Mouaz al-Khatib als leider van de nieuwe Syrische Nationale
Coalitie voor Oppositie- en Revolutionaire krachten. Deze coa-
litie biedt ruimte voor nieuwe politieke initiatieven om een
einde te maken aan de crisis in Syrië.
IKV Pax Christi werkt al jarenlang samen met Mouaz al-Kha-
tib. Hij was ooit voorganger in de belangrijkste moskee van
Damascus en is oud-ingenieur van Shell. Vice-voorzitter van
de Coalitie is Suhair Atassi, een politiek activiste die een koe-
pelorganisatie vertegenwoordigt waarbij veertig lokale comi-
tés aangesloten zijn. Beiden waren eerder op uitnodiging van
IKV Pax Christi in Nederland.

Buurtfeest zamelt geld in voor Adopt a Revolution
Aan de rand van Utrecht ligt Voordorp. Het buurtcomité daar
wilde graag iets doen voor een van de buurtcomités in Syrië.
Tijdens een buurtfeest zamelde de enthousiaste organisator
iets meer dan 200 euro in. Ondanks de enorme regen die er
viel, was dat nog een aardige opbrengst. Doe ook mee en orga-
niseer uw eigen actie voor www.adoptarevolution.nl .

VN onderhandelt opnieuw over wapenhandel
De Verenigde Naties komen in maart 2013 opnieuw bijeen om
te spreken over een verdrag dat de internationale wapenhan-
del reguleert. Afgelopen juli mislukten de onderhandelingen.
IKV Pax Christi voerde in het voorjaar onder de naam Control

Arms intensief campagne voor een sterk wapenhandelverdrag.
De onderhandelingen worden gevoerd op basis van de consen-
susregel.
Wel is afgesproken dat als een lidstaat niet met het verdrag ak-
koord gaat, er toch over de verdragstekst kan worden gestemd
tijdens de Algemene Vergadering van de VN later in het jaar.
Dit vergroot de kans dat er een verdrag komt. Het blijft van
het grootste belang dat grote wapenexporteurs zoals de VS,
Rusland, China en Brazilië zich achter het verdrag scharen.

Nieuwe campagne geeft strijd tegen kernwa-
pens een menselijk gezicht
Hibakusha worden ze genoemd: de mensen die de atoombom-
men op Hiroshima en Nagasaki in 1945 overleefden. In de po-
litiek-strategische discussies over kernwapens komen mensen
als belangrijkste slachtoffers van deze allesvernietigende wa-
pens echter meestal niet aan bod. De campagne ‘Breaking the
nuclear chain’ wil dit doorbreken en geeft slachtoffers van
kernwapens letterlijk een gezicht. ‘Breaking the nuclear
chain’ is een initiatief van het Global Partnership for the Pre-
vention of Armed Conflict (GPPAC), IKV Pax Christi en Peace
Boat. De campagne geeft letterlijk een gezicht aan de slachtof-
fers van alle verschillende stappen in de keten door verhalen
te verzamelen van mensen die de schadelijke gevolgen van
kernwapens, uraniumwinning, kernenergie en kernafval
zelf hebben ondervonden. Deze verhalen zijn te lezen op de
website www.breakingthenuclearchain.org.

Goed nieuws!
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Toen de video in maart 2012 uitgebracht

werd, oogstte dit niet alleen bewonde-

ring, maar stak er ook een storm van

verontwaardiging op. Was dat niet een

neo-kolonialistische manier van actievoe-

ren? De verkoop van armbandjes, stickers

en posters om Kony ‘beroemd’ te maken,

vond veel weerstand. Ook het feit dat

filmmaker Jason Russell zijn eigen zoon-

tje zo centraal stelde in plaats van de kin-

deren die getroffen zijn door het geweld

van Kony, kon op veel kritiek rekenen. Be-

wondering was er voor het op de kaart

zetten van een vergeten conflict. Door

slim gebruik te maken van social media,

bekende mensen zoals sporters, acteurs

en politici mee te laten werken en dit te

verbinden aan de Amerikaanse presi-

dentsverkiezingen, zette de organisatie

achter de film, Invisible Children een

enorme campagne op om de aandacht

van de wereld weer op de leider van het

LRA Joseph Kony te krijgen.

Vredesonderhandelingen
Kony begon zijn terreur in Noord-Oe-

ganda ruim 20 jaar geleden. Hij werd be-

De actie ‘Stop Kony’ die in 2012 de schijnwerpers weer op het conflict van het Verzetsleger van de Heer
(LRA) zette, was de snelst verspreide videoviral ooit. Binnen een paar dagen werd de film 100 miljoen
keer bekeken en dat leverde veel aandacht van de media op.

’Stop Kony’ richt aandacht

Soldaten tijdens de vredesonderhandelingen in 2006/2007.



rucht omdat hij kindsoldaten recruteerde

door dorpen te overvallen en de kinderen

te ontvoeren. De kinderen werden soms

gedwongen hun eigen ouders te vermoor-

den en andere wreedheden te begaan. Het

leger van Kony zaait terreur die, samen

met een overheidsbeleid dat de bevolking

in zogenaamde ‘beschermde dorpen’

dwong, een ongekende menselijke ramp

heeft veroorzaakt.

De LRA maakt delen van Zuid-Soedan,

DR Congo en de Centraal Afrikaanse

Republiek onveilig. Hierdoor sloegen

400.000 mensen op de vlucht en alleen

al in de eerste zes maanden van 2012

zijn er 311 mensen ontvoerd en 38 ge-

dood.

Vredesonderhandelingen lijken nu ver-

der weg dan ooit. Dat was ooit anders.

Al sinds 1996 houdt IKV Pax Christi zich

met dit conflict bezig. In 2005 begon de

vredesorganisatie een poging om Zuid-

Soedan, Oeganda en de militaire top

van het LRA bij elkaar te brengen. Ook

Kony zelf verscheen aan de onderhande-

lingstafel. Tot die tijd hadden maar wei-

nigen hem in levende lijve ontmoet. In

april 2007 kwam het bijna tot een ak-

koord. Op het laatste moment ketste het

toch af.

Overheden in regio beschermen
te weinig
Voor de verschillende regimes in de

regio zijn het conflict en de vele slachtof-

fers geen prioriteit: voor de Oegandese

overheid is de rebellenbeweging inmid-

dels van hun grondgebied verdwenen.

Het Congolese leger slaagt er niet in de

bevolking de nodige bescherming te bie-

den. Erger is dat ze vaak zelf een bron van

onveiligheid is. Zo ook in het door het

LRA geteisterde gebied. Het leger van de

Centraal-Afrikaanse Republiek heeft niet

voldoende capaciteit om op te treden. In

Zuid-Soedan is de bevolking grotendeels

afhankelijk van burgerinitiatieven om

zichzelf te beschermen. De internationale

gemeenschap lijkt nauwelijks nog wakker

te liggen van dit vergeten conflict.

Samenwerking tussen legers
IKV Pax Christi pleit er nu voor bij de Eu-

ropese Unie om het huidige initiatief

van de Afrikaanse Unie en de Verenigde

Naties te blijven steunen. Dat betekent

versterking van de samenwerking tus-

sen de verschillende legers (van Zuid-

Soedan, Congo, Centraal Afrikaanse Re-

publiek, Oeganda) en samenwerking

tussen en met de verschillende VN mis-

sies. Op dit moment zijn dat Monusco

in DR Congo en UNMIS in Zuid-Soedan.

Doordat de nationale legers zo zwak

zijn, kan het LRA met relatief weinig

menskracht (200-300) een gigantisch ge-

bied onveilig maken.

Hernieuwde aandacht voor op-
sporen Kony
Hoewel er veel af te dingen is op de ma-

nier waarop de organisatie Invisible

Children het probleem met de LRA be-

spreekbaar maakt, is het goed dat er na-

gedacht wordt over het opsporen van

Kony en de zijnen. In mei 2010 werd in

de Verenigde Staten de ‘Lord’s Resi-

stance Army Disarmement Act’ in wet

omgezet en anderhalf later verschenen

de eerste honderd militaire adviseurs in

het gebied waar Kony zich op zou hou-

den. Daarnaast hebben Special Forces

een bataljon van het leger van de DR

Congo getraind en hebben ze toestem-

ming om ook op het grondgebied van de

Centraal Afrikaanse Republiek, Zuid-

Soedan, DR Congo en Oeganda te

komen. Dit Amerikaanse initiatief en

dat van de Afrikaanse Unie en de Ver-

enigde Naties zou er toe moeten leiden

dat Kony nu eindelijk opgespoord wordt.

Voorwaarde is wel dat de mensenrech-

ten in acht worden genomen en Kony

dus niet simpelweg geliquideerd mag

worden. Hulp van de Europese Unie of

van Nederland in de vorm van het leve-

ren van opsporingsapparatuur zou een

mogelijkheid kunnen zijn om hem in

Den Haag voor het Internationaal Straf-

hof te krijgen. Sinds 2005 is er een inter-

nationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

Op die manier leidt Stop Kony wellicht

niet alleen tot aandacht, maar ook tot

actie.

Helma Maas

Reageren op dit artikel?

Mail naar vredenu@ikvpaxchristi.nl
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op vergeten conflict

Onderhandelen met de LRA.



Atassi is getekend door onrecht. Toen

hij drie jaar was, werd zijn vader in de

gevangenis gegooid. Nurredin Atassi

was de president van Syrië die door

een militaire coup afgezet werd door

de vader van de huidige president

Assad. Gedurende 22 jaar kon Moham-

med Ali Atassi zijn vader alleen in de

gevangenis bezoeken. Zijn vaders er-

varingen inspireerden hem om een do-

cumentaire te maken over een andere

bekende politieke gevangene, Riad al

Turk. Een deel van deze indrukwek-

kende documentaire was te zien toen

Atassi in september Nederland be-

zocht. Hij was hier om de campagne

Adopt a Revolution te ondersteunen. Tij-

dens die bijeenkomsten vertoonde hij

werk van activisten in Syrië die film-

pjes maken van het verzet. Soms is dat

heel ludiek: een ijsverkoper die ijsjes

in de kleuren van de revolutionaire

vlag verkoopt. Of een filmpje van een

comité dat al bezig is met een ontwerp-

grondwet voor na de revolutie. Atassi

onthield het publiek niet van bloedige

beelden van de opstand in Syrië.

Atassi omschrijft zichzelf als de kun-

stenaar die politieke uitspraken doet.

Zijn nicht Suhair Atassi die samen

met Mouaz al Khatib en Riad Seif de

leiding vormen van de oppositiecoali-

tie, is meer de politica van de familie.

Volgens Atassi moeten kunstenaars en

intellectuelen in het Westen meer

hun best doen om solidariteit te

tonen met de mensen in Syrië. Hij

ergert zich er vreselijk aan dat het

Westen de oorlog in Syrië als een bur-

geroorlog zien, alsof het hen vrijpleit

om zich er maar zo min mogelijk mee

te bemoeien. “Die angst voor de Mos-

limbroederschap begrijp ik niet. Dat

is onderdeel van ons leven. De Arabi-

sche wereld kan moderniseren, er is

nu meer openheid.” Atassi is ervan

overtuigd dat de vreedzame beweging

nog steeds heel krachtig is. “In 2011

waren er 20 tot 25 demonstraties, nu

zijn er wel zo’n 700 demonstraties. De

media laten alleen het geweld zien.”

Atassi woont in Libanon. Hij maakt

nu een documentaire over zijn relatie

met zijn zoon van zeven.

Helma Maas
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Agenda
18 – 27 december
Solidariteitspelgrimage
Van Bethlehem, naar Hebron tot Jeruzalem, Olijfberg,
van het Meer van Galilea tot de woestijn bij het Mar
Saba Klooster. Een groep betrokken Nederlanders
wordt ondergedompeld in het dagelijks leven van
Palestijnen en Israëliërs. Lees er meer over op

www.ikvpaxchristi.nl.

23 januari (ov)
Bijeenkomst met Merlijn Twaalfhoven
Stiltecentrum, Godebaldkwartier 74, Utrecht,
19.00 uur – 21.00 uur. Aanmelden:
info@ikvpaxchristi.nl o.v.v. Terug naar Jeruzalem.
In gesprek met de Staatssecretaris van Vrede.
Meer informatie op www.ministerievanvrede.nl

maart
Spoedcursus ‘Lobbyen tegen kernwapens’
Tot 31 januari kunnen studenten zich aanmelden voor
een vierdaagse engelstalige crash course waarin ze
leren om te lobbyen tegen kernwapens.
De studenten ontmoeten diplomaten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en volgen een work-
shop op instituut Clingendael. Na vier cursus-dagen
zijn ze klaar voor het echte werk: een bezoek aan
een conferentie over het non-proliferatieverdrag in
Genève, waar ze zelf met diplomaten praten over
een kernwapenvrije wereld. Voor aanmelding en
informatie over de selectieprocedure:

www.ikvpaxchristi.nl of www.nonukes.nl.
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Mohammed Ali Atassi van Kayani TV:

Burgerjournalistiek
in Syrië verdient
ondersteuning
Hoe kom je na bijna twee jaar oorlog nog in het nieuws? De docu-
mentairemaker Mohammed Ali Atassi probeert op zijn manier de
demonstranten in Syrië te helpen. Hij traint burgerjournalisten in
het verfijnen van hun technieken en het naar buiten brengen van de
verhalen die vertelt moeten worden.

Mohammed Ali Atassi tijdens zijn

bezoek aan Nederland.


