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IKV-leerstoelhouder Marlies Glasius onderzoekt burgeractivisme in conflictgebieden

‘De moed van de Syrische
bevolking is fascinerend’
Eén van de beste adviezen die Marlies Glasius ooit kreeg, was

om de wetenschap aan te grijpen als middel voor activisme.

Glasius nam deze raad ter harte en gaf haar ambities op het

gebied van mensenrechtenactivisme vorm door onderzoek te

doen en veel te publiceren als universitair hoofddocent. Per 1

januari volgde zij Mient Jan Faber op aan de IKV-leerstoel op

de Vrije Universiteit, waarbij ze zich onder meer bezig houdt

met burgerbescherming in conflictgebieden. ‘Je kunt mensen

niet beschermen met luchtbombardementen.’

Werken bij een non-gouvernemen-

tele organisatie (ngo). Dat was

de grote wens van Marlies Glasius na het

afronden van haar proefschrift over het

buitenlands mensenrechtenbeleid ten

opzichte van Indonesië onder Soeharto.

“Tijdens het werken aan mijn proef-

schrift ontdekte ik dat mensenrechten-

beleid nooit tot stand komt zonder

flinke maatschappelijke druk. Overal ter

wereld zijn het burgers die vaak aan de

basis van beleidsveranderingen staan. Ik

raakte ook zelf bij verschillende activis-

tische groepen betrokken, en na mijn

promotie wist ik zeker dat ik bij een ngo

wilde werken.”

Uiteindelijk ging Glasius aan de slag bij

de in burgeractivisme gespecialiseerde

Britse wetenschapper en activiste Mary

Kaldor in Londen. “Ik hield me bezig

met het samenstellen van een jaarboek

over burgeractivisme wereldwijd: het

Global Civil Society jaarboek. Het was een

vrij wetenschappelijke functie. Toen ik

eens tegen Mary Kaldor vertelde dat ik

het toch wel jammer vond niet bij een

ngo te werken, zei zij tegen me dat ik

juist als wetenschapper veel beter een

activistische rol zou kunnen vervullen.

Een wetenschapper kan volgens

haar vrijuit zijn of haar mening

uiten, zonder rekening te hoeven

houden met het beleid of regels

van een organisatie.”

Internationaal Strafhof
Na deze eyeopener sloeg ook

Glasius de gecombineerde weg

van wetenschap en activisme in.

Zij verdiepte zij zich onder meer

in de wijze waarop burgerbewe-

gingen hebben bijgedragen aan

het Internationaal Strafhof. Ze

schreef er een boek en verscheidene arti-

kelen over. Glasius: “Ngo’s en weten-

schappers hebben veel invloed gehad,

zowel op de totstandkoming van het

strafhof zelf als op de manier waarop dat

strafhof vorm kreeg. Zo was het oorspron-

kelijke idee dat alleen staten een zaak

voor het hof konden brengen. Onder

grote druk is er toen besloten een - onaf-

hankelijke - openbaar aanklager aan te

stellen. Ook is veel actie gevoerd voor een

meer vrouwvriendelijke opzet van het

strafhof: er kwamen vrouwelijke rechters,

en seksuele misdrijven werden erkend als

aparte categorie.”

IKV leerstoel
De kracht van burgers vormt ook het cen-

trale thema van de IKV leerstoel Citizens

Involvement in War Zones and Post Conflict

Zones, die Glasius sinds 1 januari bekleedt

aan de VU. Dit doet zij naast haar baan

als universitair hoofddocent Internatio-

nale Betrekkingen aan de Universiteit

van Amsterdam. Haar doelstelling: het bij

elkaar brengen van haar belangstelling

voor burgeractivisme en de manier

waarop conflicten worden bestuurd.

Fotograaf: Jordi Huisman
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“Conflicten zitten doorgaans heel

gecompliceerd in elkaar. Er is

niet altijd een strikte scheiding

aan te geven tussen leger en re-

bellen. Samen met de medewer-

kers van IKV Pax Christi, die veel

aanwezig zijn in conflictgebie-

den, wil ik die ingewikkelde rela-

ties en de manier waarop burgers

met conflictsituaties omgaan, in

kaart brengen en erover publice-

ren. Daarnaast ga ik enkele on-

derzoekers begeleiden, waaron-

der een jurist uit Zuid-Soedan die

zelf kindsoldaat is geweest, in Ne-

derland rechten heeft gestudeerd

en nu doceert in Zuid-Soedan. Hij

gaat onderzoeken hoe internatio-

nale strafhoven omgaan met

kindsoldaten.”

Illusie
Een ander thema op de agenda

van Glasius is de bescherming

van burgers en de manier waarop

internationale organisaties daar-

aan kunnen bijdragen. “Debatten

worden altijd gevoerd over de

vraag of al dan niet ingegrepen

moet worden, zoals destijds in

Libië en nu in Syrië. Een interes-

santere vraag is: hoé moeten we

ingrijpen. Het doorslaggevende

argument om in te grijpen in

Libië was dat de Libische burgers

beschermd moesten worden. Ver-

volgens hebben we alleen lucht-

steun gegeven. Maar mensen be-

schermen vanuit de lucht…dat

klopt gewoon niet, dat is een illu-

sie. Je kunt mensenrechten niet

beschermen door mensen te bom-

barderen. Bovendien verlies je

alle contact met de mensen die

op de grond het conflict uitvech-

ten. Als we willen ingrijpen in

een land, moeten we ons realise-

ren dat soldaten daarbij gevaar

lopen. En als we dat niet willen,

moeten we ons afvragen of we

überhaupt wel moeten ingrijpen.

Voor militair ingrijpen geldt: of

je doet het met gevaar voor eigen

leven, of helemaal niet. Als we

écht mensen willen beschermen,

kunnen we het leven van onze

soldaten niet plaatsen boven dat

van burgers in conflictgebieden.”

Moed en inspiratie
Gevraagd naar haar mening over

een eventuele militaire interven-

tie in Syrië wijst Glasius op het

belang van een voortdurende dia-

loog met Syriërs. “In Libië veran-

derde de houding onder de bur-

gerbevolking ook van ‘geen

interventie’ naar ‘ja, help ons als-

jeblieft’. Standpunten hierover

kunnen veranderen.

Wat ik meer benadrukt zou wil-

len zien, is het feit dat Syriërs

nog steeds massaal de straat op

durven gaan. Ze weten dat het le-

vensgevaarlijk is, dagelijks wor-

den er mensen vermoord, en toch

blijven ze protesteren, al maan-

denlang. In het interventiedebat

hebben we de neiging om men-

sen als lijdzame slachtoffers te

zien. Maar Syriërs zijn een ex-

treem voorbeeld van de kracht

van mensen in een zeer gevaar-

lijke situatie. Waar zij de moed

en inspiratie vandaan halen om

vol te blijven houden…dat vind ik

fascinerend.”

Suzanne van den Eynden

Foto voorkant: De gevolgen van landmijnen zijn ingrijpend. Foto: Tim Grant

Redactioneel

Tijdens de Vredesweek van 2011 vroegen

we uw aandacht voor Syrië. Die aandacht

mag ook nu niet verslappen, want nog ie-

dere dag vallen er onder de burgerbevol-

king veel slachtoffers. Desondanks zijn er

mensen die blijven geloven in de kracht

van geweldloos verzet. Zij zetten hun

leven op het spel om gehoord en gezien te

worden, in de hoop dat dit tot meer vrij-

heid en rechtvaardigheid leidt. Dat ge-

beurt niet alleen in Syrië, maar ook al

jaren in Zuid-Soedan. De bisschop die

daar – zeer tegen de stroom in – een vre-

desdorp stichtte, viert dit jaar zijn 75ste

verjaardag. Nog iedere dag zet hij zich in

voor mensen van diverse etnische af-

komst, hij wil bruggen slaan tussen de ri-

valiserende etnische groepen. Door onder-

wijs en andere activiteiten waarmee

mensen zich kunnen ontwikkelen en

weer toekomst zien, heeft hij al veel voor

elkaar gekregen. Dat is hoopvol te midden

van alle slechte berichten die wij ook uit

Zuid-Soedan horen.

Terugblikken op het jaar 2011 doen we in

vogelvlucht via ons Jaarbericht dat u in

het hart van deze Vrede.Nu vindt. Een uit-

gebreidere verantwoording volgt later dit

jaar als ook alle cijfers door de accoun-

tants zijn gecontroleerd.

Naast inspirerende leiders kunnen ook ge-

wone mensen zoals u en ik ons steentje

bijdragen aan vrede. Letterlijk kan dat als

we ons als consument realiseren waar we

bijvoorbeeld ons geld onderbrengen. Zit-

ten we wel bij de goede bank, het juiste

pensioenfonds of energiemaatschappij?

Hou onze berichtgeving hierover in de

gaten, vooral via onze website

www.ikvpaxchristi.nl en ons Ministerie

van Vrede.

Helma Maas



IKV PAX CHRISTI4

Hans Rouw doet onderzoek naar Human Security

‘Bescherming van burgers leidt
tot meer duurzame vrede’
De internationale term human security houdt in dat bij het bestrijden van conflicten de belangen van

burgers voorop staan, en niet die van staten. Het begrip, tevens uitgangspunt van het werk van IKV

Pax Christi, moet onder meer leiden tot andere keuzes bij militaire interventies. Programmaleider

Hans Rouw: “Als het belang van burgers in plaats van dat van Westerse staten voorop had gestaan,

waren we in 2003 waarschijnlijk nooit Irak binnengevallen.”

Bij militaire interventies spelen vele

afwegingen een rol, waaronder de

economische belangen van de Westerse

wereld. “Begin jaren negentig was olie

de belangrijkste reden voor de Ver-

enigde Staten om het Irakese leger uit

het bezette Koeweit te verdrijven”, ver-

telt Hans Rouw, programmaleider

Human Security bij IKV Pax Christi.

“Koeweit moest veilig worden gesteld,

want daar zat immers olie. Die inval

was puur gericht op het veilig stellen

van de staat, en niet op de burgers.” Dat

is precies wat human security anders

maakt: niet het beschermen van de

staat, maar het beschermen van de bur-

gers en hun veiligheid en wensen staat

voorop. Hans Rouw: “Het betekent dat

ingrijpen niet alleen gericht is op de

korte termijn - het beëindigen van een

conflict of oorlog - maar ook zorgt dat

op lange termijn de veiligheid en ont-

wikkeling van de burgers wordt gega-

randeerd.”

Voedsel en scholing
‘Veiligheid’ gaat daarbij verder dan er-

voor zorgen dat mensen niet worden

neergeschoten; ook voldoende voedsel

en schoon drinkwater, onderwijs, vrij-

heid, kortom de mogelijkheden zich te

ontwikkelen en een leven op te bouwen

zijn van belang. Rouw: “Neem als voor-

beeld Zuid-Soedan, waar momenteel een

stammenstrijd woedt. Het korte termijn-

belang is dat de strijd stopt. Maar daar-

naast moeten we naar de toekomst te

kijken en de rivaliserende groepen met

elkaar in gesprek brengen, ge-

richt op ontwikkeling van hun

samenleving en hun veiligheid.

Dat is precies het uitgangspunt

van het werk van IKV Pax Christi:

lokale groepen ondersteunen bij

de ontwikkeling van een vreed-

zame samenleving, op hun ma-

nier. Een ander mooi voorbeeld

zijn de bijeenkomsten die we faci-

literen in Ituri in Congo. Ook die

zijn gericht op de veiligheid en

ontwikkeling van de burgers zelf.

Als vredesorganisatie zijn we van

mening dat de bescherming van

mensen de belangrijkste voor-

waarde is voor vrede en gerech-

tigheid. De veiligheid van burgers

– human security - weegt

daarom voor ons van nature zwaar-

der dan die van staten.”

IJzeren Gordijn
Het ontstaan van het begrip human secu-

rity gaat terug tot net na de val van het

IJzeren Gordijn, vertelt Rouw. “Tot die tijd

stonden bij de meeste oorlogen twee of

meerdere staten tegenover elkaar, waarbij

het doel heel simpel was om als staat van

de andere partij te winnen.” Met het

einde van de Koude Oorlog verminderde

ook de hoeveelheid oorlogen tussen sta-

ten; conflicten ontstonden vaker binnen

een land. “Het onderscheid tussen burgers

en strijders was daardoor moeilijker te

maken. Niet langer stonden twee professi-

onele legers tegenover elkaar; burgers

waren ook vaak strijders.”

Een belangrijke gevolg was dat de inter-

nationale gemeenschap ineens moge-

lijkheden kreeg om in te grijpen bij con-

flicten. Rouw: “Als het Westen destijds

pogingen had gewaagd om bijvoorbeeld

één van de Sovjetstaten te hulp te schie-

ten, hadden we onmiddellijk op ons

donder gekregen van grootmacht Sovjet-

Unie. Na de val van de Sovjet-Unie nam

de spanning tussen grootmachten af, en

zagen mensen hun kans schoon om in

opstand tegen de eigen regering te

komen. Er ontstonden meer binnen-

landse conflicten, en door het wegval-

len van de Sovjet-Unie was de weg vrij

voor humanitair ingrijpen en het be-

schermen van burgers in die conflic-

ten.”
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Saddam Hoessein
De laatste jaren wordt human security –

of protection of civilians (burgerbescher-

ming), de term die in VN- en NAVO-ver-

band doorgaans wordt gebruikt - steeds

vaker genoemd als uitgangspunt bij mi-

litaire interventies, constateert Rouw.

Natuurlijk heeft human security valkui-

len, erkent Rouw. “Het voorkomt niet

dat er slachtoffers vallen. Zodra een

land wordt binnengevallen, om welke

reden dan ook, is er oorlog. Bovendien

wordt ‘burgerbescherming’ er als argu-

ment ook wel eens bijgehaald om zaken

achteraf goed te praten. Toen Rusland

Georgië binnenviel in 2008 werd als

reden gegeven dat de Russen in Georgië

beschermd moesten worden. Dit leidde

echter tot grote onveiligheid van Geor-

giërs.” Ook wordt het begrip er wel eens

zijdelings bijgehaald, zoals tijdens de

inval in Irak in 2003. “Het ‘reclame-

praatje’ voor die inval was dat Irak mas-

savernietigingswapens zou hebben. Ver-

volgens werd daaraan toegevoegd dat

Saddam Hoessein toch wel een vreselijke

man was, en dat de Irakese burgers

moesten worden beschermd. Maar als

het ons echt puur en alleen om de be-

langen van de burgers was gegaan, en

we geen andere belangen in die regio

hadden gehad, denk ik niet dat we Irak

ooit waren binnen gevallen. Tegelijker-

tijd hadden we uit human security-over-

weging natuurlijk wél moeten ingrijpen

in Rwanda. Als de veiligheid van burgers

ergens in gevaar kwam, was het daar

wel.”

Syrië
“In Syrië klinkt de roep steeds luider om

de burgers niet aan hun lot over te

laten, ook al zijn de Westerse belangen

daar gering. De Arabische lente heeft

het belang van human security nog eens

benadrukt. Jarenlang zijn dictators door

het Westen uit eigenbelang in het zadel

gehouden, maar de bevolking pikt dat

niet meer, zoals we hebben gezien in

Egypte, Libië en nu in Syrië. Mensen wil-

len hun eigen overheid kiezen, en we

kunnen daar onze ogen niet voor slui-

ten. We zien natuurlijk ook dat dit niet

onmiddellijk resulteert in democrati-

sche, vredelievende regimes. Maar om

burgers te beschermen, is het zinniger

om als internationale gemeenschap je

oor eerst bij die burgers zelf te luisteren

te leggen.”

Suzanne van den Eynden

Etnische strijd tussen veehouders kost vele levens. Fotocredit: Mariska van den Brink.
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Ministerie van Vrede: Powered by Peace

Een ontmoeting met de nieuwe Minister van Vrede, verhalen van IKV Pax Christi medewerkers en

een rake film over oorlog en vrede. Het programma van de Ambassadeursdag, donderdag 10

mei, biedt volop inspiratie voor de komende Vredesweek van 15 t/m 23 september. Het motto:

Powered by Peace.

Voor mens en omgeving zijn de gevolgen van mijnbouw enorm. Fotocredit: Evilio Campos

Tijdens de Ambassadeursdag praat

het Ministerie van Vrede u bij over

het thema en over mogelijke activiteiten

die uw ambassade in de Vredesweek kan

aanbieden. In verschillende workshops

kunt u ideeën opdoen en uitwisselen

met andere Ambassadeurs van de Vrede.

Deze dag is bestemd voor iedereen die

interesse heeft in het vredeswerk van

IKV Pax Christi. Ook als u nog geen Am-

bassade van Vrede heeft opgericht, bent

u op 10 mei van harte welkom.

Powered by Peace
Dit jaar staat het Ministerie van Vrede

in het teken van conflicten rond het

delven van grondstoffen zoals olie,

steenkool en goud. De opbrengsten uit

grondstoffen komen vaak niet ten

goede aan armoedebestrijding, maar

worden gebruikt om het leger en rebel-

lengroepen te financieren. Conflicten

worden op deze manier in stand gehou-

den. Regelmatig gaat de exploitatie ge-

paard met ernstige mensenrechten-

schendingen.

De macht van grondstoffen reikt verder

dan we ons vaak realiseren. Als consumen-

ten komen we dagelijks in aanraking met

producten die gemaakt zijn met deze

omstreden grondstoffen. Onder het

motto Powered by Peace vraagt IKV Pax

Christi aandacht voor deze grondstof-

fenproblematiek. Op de Ambassadeurs-

dag wordt verder duidelijk hoe u dit in-

ternationale thema kunt vertalen naar

uw omgeving.

Ook dit jaar heeft het Vfonds, dat op

haar beurt weer geld van de Bank- en Gi-

roloterij krijgt, besloten om het Ministe-

rie van Vrede te steunen. Het Vfonds is

de nieuwe naam voor het Nationaal

Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg.

Waar traditioneel veteranen uit het

leger en de politie gesteund werden,

helpt het Vfonds nu ook organisaties

zoals IKV Pax Christi om ook op deze

manier in vrede te investeren.

Dorien Jansen en Mayke Smit

10 mei ambassadeursdag
16.00 – 21.00 uur, Centraal Museum,

Nicolaaskerkhof 10, Utrecht.

Het actuele programma en de

mogelijkheid u aan te melden, vindt u

op www.ministerievanvrede.nl
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Nationale Postcodeloterij
IKV Pax Christi krijgt steun van de Nationale Postcode Loterij.

Samen met MasterPeace had IKV Pax Christi een aanvraag in-

gediend voor modern vredesactivisme. Deze samenwerking is

gewaardeerd met een bedrag van 500.000 euro per jaar, te

verdelen onder beide aanvragers en in vijf jaar tijd te beste-

den.

Dankzij de 2,5 miljoen deelnemers van de Postcode Loterij

kunnen goede doelen hun belangrijke werk voortzetten en

nieuwe projecten starten. De helft van ieder lot van de Post-

code Loterij gaat rechtstreeks naar goede doelen op het ge-

bied van ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, na-

tuurbescherming, milieu en sociale cohesie in Nederland.

IKV Pax Christi is erg blij met deze bijzondere financiële mid-

delen omdat we daarmee nog meer stem kunnen geven aan

burgers in conflictgebieden en in Nederland die vol passie en

geweldloos vechten voor vrede.

Boekbespreking
Het levensverhaal van een Zuid-Soedanese bisschop.

Vraag medewerkers van IKV Pax Christi wie een Nobelprijs

voor de Vrede zou verdienen en de naam van Paride Taban

duikt op. Zijn levensverhaal verscheen onlangs onder de titel

‘Peace deserves a chance’. Taban’s leven loopt parallel aan de

geschiedenis van onderdrukking, geweld, honger en oorlo-

gen in het geteisterde Afrikaanse land Soedan. Zijn persoon-

lijke verhaal maakt grote indruk.

IKV Pax Christi medewerker Sara Ketelaar en oud-collega

John Ashworth waren erbij. John schrijft het volgende:

“Tijdens zijn jubileum kwamen meer dan 200 gasten van

over de hele wereld naar deze uithoek van Zuid-Soedan om

zich aan te sluiten bij de Soedanesen uit de regio om hun eer

te bewijzen aan een levende legende. Het was een logistieke

nachtmerrie voor de bisschop om al die mensen die met ver-

schillende vluchten en tientallen auto’s naar Kuron kwamen,

onderdak en eten te bieden. Bisschop Paride zelf sliep in een

Toposa huis met rieten dak, zodat zijn eigen kamer beschik-

baar was voor de gasten. De onlangs verschenen biografie

van de bisschop, ‘Vrede verdient een kans’ was te koop en op

een gegeven moment leek het erop dat de bisschop het hele

weekend bezig was exemplaren van het boek te onderteke-

nen. De hele regering van Oost-Equatoria Staat, de gouver-

neur van West-Equator, vertegenwoordigers van Centraal-

Equatoria en de plaatsvervangend secretaris-generaal van de

regerende Sudanese People’s Liberation Movement getuigden

van de belangrijke rol die bisschop Paride gespeeld in zowel

de bevrijdingsstrijd en natievorming. Als ambassadeur van

de verzoening is de bisschop een inspiratie voor velen.”

Peace deserves a chance is uitgegeven door Paulines Publicati-

ons Africa in nauwe samenwerking met IKV Pax Christi, 207

pagina’s. Er is alleen een Engelstalige versie. U kunt het boek

bestellen door een mail te sturen aan info@ikvpaxchristi.nl.

Korte berichten



Minister van Vrede 2012
Op 5 mei maakt IKV Pax Christi de

nieuwe Minister en Staatssecretaris van

Vrede aan het publiek bekend. In

Utrecht staat de Minister van Vrede op

het podium van het bevrijdingsfestival

en ook in Breda, de stad waar de natio-

nale bevrijdingsdag geopend wordt,

geeft de Minister van Vrede acte de pré-

sence.

Op 5 mei vieren we onze vrijheid. De

vrijheid die wij hier kennen is echter in

landen als Syrië ver te zoeken. Daarom

vragen we op Bevrijdingsdag aandacht

voor burgers in Syrië, die zich op vreed-

zame wijze verzetten tegen het geweld.

Elke dag riskeren duizenden mensen

hun leven in Syrië door te demonstreren

voor democratie en mensenrechten. Zij

organiseren zich in burgercomités die

het protest coördineren. Ondanks het

wrede geweld van de dictatuur blijven

zij zich op een geweldloze manier ver-

zetten tegen de onderdrukking. Ook nu

het geweld toeneemt en het conflict

dreigt te ontaarden in een burgeroorlog

blijven de comités er van overtuigd dat

geweldloos verzet de enige weg uit de si-

tuatie is. Na maanden van vreedzaam

protest zijn de financiële middelen van

de comités uitgeput. Morele en financi-

ële steun is hard nodig.

Op diverse Bevrijdingsfestivals staat IKV

Pax Christi met een solidariteitsactie

waardoor we zorgen dat het leed van Sy-

rische burgers ‘gezien wordt’ in Neder-

land. Op het podium maken we de Mi-

nister van Vrede 2012 bekend en roepen

we op tot morele en financiële steun

voor de burgercomités in Syrië. Op het

Plein van de Vrijheid kunt u een bood-

schap voor burgers in Syrië achterlaten

of de lokale comités steunen met een

gift. Bezoek onze tent in Utrecht, Wage-

ningen, Den Haag en Haarlem.

Dorien Jansen en Mayke Smit
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Vrijheid geef je door

Wilt u een burgercomité sponsoren?

Kijk op www.adopteerrevolutie.nl

hoe u kunt bijdragen.
Op een bevrijdingsfestival komen bezinning en feest samen



IKV PAX CHRISTI 9

Nieuws uit de besturen
Jan Pronk heeft afscheid genomen
als voorzitter IKV

Na vier jaar is Jan Pronk gestopt met het voorzitterschap van het Interker-

kelijk Vredesberaad. Jan Pronk (71) had al eerder laten weten een zittings-

termijn van vier jaar voldoende te vinden en het voorzitterschap graag over te

willen vragen aan een jongere generatie. Tijdens zijn laatste bestuursvergade-

ring is Pronk veel lof toegezwaaid voor zijn decennialange betrokkenheid bij het

vredeswerk in eigen land en wereldwijd, waarbij vooral zijn netwerk en kennis

werden geroemd. Door de jaren heen heeft Pronk van zijn oecumenische ge-

zindheid en betrokkenheid bij internationale vraagstukken nooit een geheim

gemaakt. Voor het IKV - en sinds 2007 IKV Pax Christi - was hij sterk betrokken

bij de jaarlijkse Vredesweek. Toen hij nog met Jan Tinbergen op de Erasmus uni-

versiteit samenwerkte in de jaren ’60 was hij al betrokken bij de Vredesweek.

Bij zijn aantreden in 2008 zei Pronk onder de indruk te zijn van de opkomst van

een jonge generatie met een grote belangstelling

voor internationale ontwikkelingen en vredesvra-

gen. “Daar ligt een groot potentieel. De kerken en

het IKV moeten de juiste vormen vinden om deze

jongeren bij hun werk te betrekken’’, zei hij toen.

Inmiddels heeft IKV Pax Christi een jongerenbe-

weging opgericht onder de naam Pax-it, met o.a.

een succesvolle jaarlijkse Nacht van de Vrede.

Voor de promotie van dit laatste evenement liet

Pronk zich via You Tube filmpjes graag zien als

‘vredesvechter’, compleet met bokshandschoe-

nen.

Ledenraad Pax Christi zoekt nieuwe leden

De Ledenraad van Pax Christi is op zoek naar nieuwe leden. Kent u iemand

of ziet u zelf iets in deze vrijwillige functie?

Nieuwe leden dienen een sterke affiniteit te hebben met de missie en identiteit

van de vereniging en komen bij voorkeur uit het bestand van leden van Pax

Christi; eventuele geïnteresseerden kunnen altijd nog lid worden van Pax

Christi.

De Ledenraad is met name op zoek naar nieuwe leden - met kennis op het ge-

bied van conflictstudies en internationale recht (conflictmanagement en vre-

desopbouw); - met beleidsmatige en bestuurlijke ervaring; - met een eigen poli-

tiek en maatschappelijk netwerk; en met het vermogen en de bereidheid om de

vereniging te representeren in binnen- en buitenland.

De Pax Christi Ledenraad heeft als opdracht ‘het levend houden van de missie

en identiteit door een voortdurende reflectie op actuele vredesvraagstukken

vanuit een oriëntatie op het evangelie en de daaruit klinkende oproep tot vrede

en gerechtigheid’. De Ledenraad streeft naar een actieve betrokkenheid van

leden, achterban en katholieke maatschappelijke organisaties. Binnen deze Le-

denraad, onder voorzitterschap van bisschop Ad van Luyn en vicevoorzitter Jan

Peters, zijn verschillende werkgroepen op het gebied van oorlog en vrede actief.

Reageren kan vóór 15 mei 2012 via mevr. R. Teunen, directiesecretaris van IKV

Pax Christi: teunen@ikvpaxchristi.nl. Zie www.ikvpaxchristi.nl onder Pax

Christi voor de volledige procedure. Reiskosten kunnen worden vergoed.

Column

Jan Gruiters is
algemeen directeur
van IKV Pax Christi

Soedan, een land vol dieven
Tweehonderd paar Soedanese ogen kijken mij ver-

wachtingsvol aan. Mannen rechts, de lokale chief

vooraan met een tot op de draad versleten krijt-

streepcolbert en bemodderde laarzen. Kinderen

links en achteraan de Toposa vrouwen, traditioneel

uitgedost voor een feestelijke bijeenkomst. Ik ben in

Kuron in Zuid-Soedan. Kuron is een vredesgemeen-

schap uit het niets gesticht door Bisschop Paride

Taban. Als teken van hoop, als veilige haven in een

gewelddadige regio. Veeroof is in deze regio een eeu-

wenoud fenomeen. Maar door de oorlog zijn overal

kalashnikovs aanwezig en escaleerde het geweld en

steeg het aantal slachtoffers. Er is geen overheid die

het geweld beteugelt. Geen leger dat de kinderen be-

schermt. Geen politie die het geroofde vee opspoort.

Een geroofde koe is niet zomaar een koe die je kunt

vervangen door een andere. “Als je broer ontvoerd

is, kun je die toch ook niet vervangen door een an-

dere man” zo legt iemand mij uit.

Maar vandaag is het een feestdag. Met steun van

IKV Pax Christi is in Kuron een jeugdtrainingscen-

trum gebouwd. Het is bedoeld als epicentrum voor

vredesinitiatieven die een einde moeten maken aan

de gewelddadige veeroof. Want het geweld is de

laatste jaren wel verminderd maar nog niet voor-

bij.

Tweehonderd paar ogen kijken mij aan. Ik moet het

trainingscentrum openen. Wat te zeggen? Ik vertel

dat ik mij een speech van Bisschop Paride Taban in

Nederland herinner. Taban zei dat alle Soedanezen

dieven zijn. Er viel een pijnlijke stilte. Taban ver-

volgde zijn speech monter. De Soedanezen zijn die-

ven, zij stelen je hart zodra je Soedan bezoekt.

En hij heeft gelijk, zo vertel ik. De schoonheid van

het land, de verhalen van de mensen, hun hardnek-

kige hoop op vrede veroveren je hart. Zin voor zin

wordt vertaald in de lokale taal. En tweehonderd

paar ogen kijken mij verheugd aan. Ik knip een lint

door. De lokale chief oogt tevreden, de vrouwen dan-

sen. Het is ze weer gelukt. De dieven stelen mijn

hart.

Lees op www.ikvpaxchristi.nl meer

blogs van Jan Gruiters.
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Wat doet uw bank met uw geld?
Vele wegen leiden naar vrede – en naar conflict. Pensioenfondsen beleggen het geld dat voor onze

pensioenuitkering bestemd is in allerlei zaken. Ook banken doen dat met ons spaargeld. Ze willen het

geld veilig beleggen en doen dat vaak zeer verantwoord. Toch gaat het af en toe mis. Investeringen

van bijvoorbeeld banken in producenten van clustermunitie of bedrijven die wapens leveren aan dicta-

turen, dragen wereldwijd bij aan het in stand houden van conflicten. De kans is groot dat u niet pre-

cies weet wat uw bank of uw pensioenfonds met uw geld doet.

Eerlijke Bankwijzer
Om u inzicht te geven in de manier

waarop uw bank uw geld investeert, is

de Eerlijke Bankwijzer in het leven ge-

roepen, een initiatief van IKV Pax

Christi, Oxfam Novib, Milieudefensie,

Amnesty International, FNV Mondiaal

en de Dierenbescherming. Via de web-

site en de speciale app van de Eerlijke

Bankwijzer controleert u niet alleen de

investeringen van uw bank, maar ook

het bonusbeleid en de mate van transpa-

rantie. Ook kunt u verschillende banken

met elkaar vergelijken op verschillende

thema’s die u belangrijk vindt.

Sinds de lancering van de Eerlijke Bank-

wijzer in 2009 hebben bijna alle onder-

zochte banken hun maatschappelijk be-

leid op meerdere thema’s aangescherpt.

We zijn er echter nog lang niet, en het is

dan ook van groot belang dat zoveel mo-

gelijk mensen via de Eerlijke Bankwijzer

hun bank aanmoedigen tot openheid

over en aanpassing van hun investe-

ringsbeleid waar nodig.

Kijk op www.eerlijkebankwijzer.nl of

download de gratis app voor uw mobiele

telefoon, en controleer wat uw bank

met uw geld doet.

Pensioenfondsen
Vijf jaar geleden bleken pensioenfond-

sen toch in clustermunitie te investeren.

Dat is inmiddels verleden tijd mede

dankzij druk van IKV Pax Christi. Inves-

teringen verschuiven en ook pensioen-

fondsen blijken hype gevoelig. Televisie-

programma Zembla onderzocht samen

met de Stichting Onderzoek Multinatio-

nale Ondernemingen (SOMO) welke

financiële instellingen speculeren met

voedselprijzen. Het blijkt dat er op de fi-

nanciële markt veel geld te verdienen is

met speculeren. Een aantal jaren gele-

den was er de internet bubble, daarna

de vastgoed bubble en sinds de hypo-

theekcrisis, is er een verschuiving naar

speculeren met grondstoffen. Uit het on-

derzoek van Zembla en SOMO bleek dat

ook met geld van Nederlandse pensioen-

fondsen prijzen kunstmatig opgedreven

worden of juist ineens zakken. Die

enorme schommelingen kunnen con-

flicten in de hand werken. In het televi-

sieprogramma werden de voedselrellen

in Kenia en Somalië in verband gebracht

met het speculeren met voedselprijzen.

Inmiddels is er met het pensioenfonds

waar de medewerkers van IKV Pax Christi

bij aangesloten zijn, het Pensioenfonds

Zorg & Welzijn een gesprek geweest. De

dialoog met de pensioenfondsen is hier-

mee geopend en wordt de komende tijd

voortgezet.

Suzanne van den Eynden en Helma Maas
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IKV Pax Christi leidt studenten op tot nucleair diplomaat

Eén week diplomaat
Vijf studenten krijgen dit voorjaar de kans van hun leven: op uitnodiging van IKV Pax Christi mogen zij

een weekje diplomaat zijn tijdens een grote internationale conferentie in Wenen over kernwapens.

Voordat het zover is, krijgen ze eerst een stoomcursus nucleaire diplomatie. Want diplomaat op zo’n

onderwerp word je niet zomaar.

Diplomaten: ze vergaderen veelvuldig

over zeer gevoelige kwesties en

moeten voortdurend verschillende belan-

gen in het oog houden. Tijdens een grote

conferentie in Wenen over het non-prolife-

ratieverdrag (NVP) dat de verspreiding van

kernwapens tegen gaat, biedt IKV Pax

Christi vijf geselecteerde studenten de

kans het diplomatenwereldje van dichtbij

te leren kennen. Ze wonen vergaderingen

bij, interviewen diplomaten en volgen een

speciaal programma opgezet door maat-

schappelijke organisaties.

Voordat de studenten samen met de Ne-

derlandse delegatie diplomaten naar

Wenen gaan, worden ze eerst klaarge-

stoomd om de wereld van de nucleaire

diplomatie binnen te treden. Ze krijgen

een dag les op instituut Clingendael,

brengen een bezoek aan de kernreactor

in Petten en gaan op cursus bij het mi-

nisterie van Buitenlandse Zaken. Nucle-

aire diplomatie is namelijk een bijzon-

dere tak van sport. Susi Snyder,

programmaleider nucleaire ontwape-

ning bij IKV Pax Christi: “Kernwapens

zijn meer dan ‘gewoon’ wapens; ze zijn

inmiddels geworden tot machtssymbool

voor de landen die ze bezitten. In som-

mige gevallen voelen deze landen zich

boven de wet geplaatst. Tegelijkertijd

willen veel mensen wereldwijd af van

kernwapens. Het omgaan met die ver-

schillende meningen en belangen is een

belangrijk onderdeel van nucleaire di-

plomatie. Het vraagt terughoudendheid

en tegelijkertijd grote betrokkenheid en

toewijding.”

Daarnaast gaat het bij kernwapens niet

alleen om de wapens zelf, maar ook de

aanwezigheid van technische kennis om

de wapens te maken. Snyder: “Die tech-

nische kennis is dezelfde die nodig is

voor kernenergie. Ieder land dat deel

uitmaakt van het NPV heeft het recht

om kernenergie te ontwikkelen gericht

op vreedzame toepassingen, maar wie

controleert of een land echt alleen maar

vreedzame bedoelingen heeft?”

30 april vertrekken de studenten naar

Wenen. Via www.wapenfeiten.org en via

de website van IKV Pax Christi houden

de studenten u op de hoogte van hun be-

levenissen in Wenen.

Kernwapens zijn meer dan ‘gewoon’ wapens.
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In 2010 raakten 4191 mensen wereldwijd gewond door landmijnen. Dit

aantal is geen uitzondering; ieder jaar raken duizenden mensen een been,

voet, arm of hand kwijt als gevolg van deze gevaarlijke wapens, die nog

in 72 landen liggen. Anti-personeelmijnen, zoals landmijnen gericht op

mensen officieel heten, werden het afgelopen jaar nog steeds actief ge-

bruikt in Libië, Birma, Israël, Afghanistan, Colombia en Pakistan.

Er zijn ook goede berichten als het gaat om landmij-

nen. Inmiddels hebben 159 landen zich aangesloten

bij het Landmijnenverdrag, wat betekent dat deze

landen geen landmijnen produceren, bestaande

voorraden vernietigen, aanwezige mijnen verwijde-

ren en hulp bieden aan slachtoffers. Inmiddels heb-

ben 87 landen hun voorraden anti-personeelmij-

nen vernietigd.

Nederland is lid van het

verdrag, maar onder

meer de VS, India, Rus-

land en Israël zijn nog

steeds niet toegetreden.

Broekspijp
IKV Pax Christi zet zich al jaren in voor een we-

reld zonder landmijnen. Wij zijn bestuurslid

van de International Campaign to Ban Landmi-

nes (ICBL), die in 1997 de Nobelprijs voor de

Vrede won. Landen die nog niet zijn toegetre-

den, sporen wij aan zo snel mogelijk lid te wor-

den van het Landmijnenverdrag. Daarnaast

dragen we jaarlijks bij aan een wereldwijd on-

derzoek naar de problematiek rond landmij-

nen.

Op 4 april, Wereld Landmijnendag, vraagt de

ICBL wereldwijd aandacht voor de slachtoffers

van landmijnen. Onder de naam ‘Lend your

leg’ rollen mensen over de hele wereld hun

broekspijpen op om symbolisch hun been uit

te ‘lenen’, uit solidariteit met de vele mensen

die als gevolg van landmijnen (een van) hun le-

dematen zijn kwijtgeraakt.

Bekijk ook de filmpjes en informatie die IKV

Pax Christi met name rond 4 april op de web-

site en via Facebook en twitter verspreidt.

Kijk op www.ikvpaxchristi.nl hoe onder

meer secretaris-generaal van de VN Ban Ki-

Moon zijn broekspijp oprolt.

Wereld Landmijnendag

Leen je been uit op 4 april

Agenda
9 april
Checkpoint Cinema
Louis Hartlooper Complex, Tolhuisbrug 1,
Utrecht
19.00 uur
Entree 5 euro
Vrij Nederland redacteur Harm Ede Botje
laat de aangrijpende film Missing zien en
bespreekt met aanwezigen waarom deze
film over de Chileense dictatuur zoveel voor
hem betekent.

20 april
Boskantlezing over relatie religie
en politiek
De Boskant, Fluwelen Burgwal 45, Den Haag
20.00 uur
Debat met de Tjechische theoloog en
mensenrechtenactvist Milos Rejchrt (Charta
’77) en oud-IKV Bestuurslid Laurens
Hogenbrink.

1 mei
Kaukasus Café
Instituto Cervantes, Domplein 3, Utrecht
19.30 uur
Aanmelden: vanderwaal@ikvpaxchristi.nl
Toegang gratis
ism SIB Utrecht. Is het Eurovisie song-

festival in de Azerbeidzjaanse hoofdstad
Baku een zegen voor deze Kaukasus-
republiek, of is het de uitgelezen kans te
demonstreren tegen de gebrekkige
democratie in het land?

5 mei
Bevrijdingsdag
In Utrecht, Wageningen, Den Haag en
Haarlem staat IKV Pax Christi op het Plein
van de Vrijheid van de Bevrijdingsfestivals.

10 mei
Ambassadeursdag
Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10,
Utrecht
16.00 – 21.00 uur
Een voorproefje op de Vredesweek en een
ontmoeting met de nieuwe Minister van
Vrede. Workshops Liturgiekrant, hoe komt
mijn activiteit in de media en veel meer.

15 mei
Afrikaborrel: Delfstoffen in Congo
Stiltecentrum, Godebaldkwartier 74, Utrecht
19.00 - 21.30 uur
Aanmelden: afrikaborrel@ikvpaxchristi.nl
Debat met de speciaal gezant Grondstoffen
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
dhr. Jaime de Bourbon Parme, over de ge-
volgen van internationale regulering voor lo-
kale mijnwerkers in Congo.


