
De val van Assad maak ik
in Syrië mee
Burgeractiviste Suhair al-Atassi was in Ne-
derland om de campagne Adopt a Revolu-
tion kracht bij te zetten. Zij is een acti-
viste van het eerste uur en coördineert
een van de koepelorganisaties van lokale
burgercomités.

Vijf vragen over 
wapenhandel
De wereld gaat een spannende zomer te-
gemoet: komt er een verdrag dat de inter-
nationale wapenhandel reguleert of niet?
In juli onderhandelt de VN over de komst
van dit historische verdrag.
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Ons werk is nog niet af
Romano Longele, directeur van de Oegan-
dese vredesorganisatie KOPEIN, werkt
met nomaden in het grensgebied van Oe-
ganda, Kenia en Zuid-Soedan. Hoe werd
hij van veehoeder de ideale conflictbe-
middelaar? 
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mige bronnen beschuldigen de
pro-Assad Shabiha militie. 

Verzetskrant
In Deraya, een voorstad van Da-
mascus, zetten de jongeren van
het Burgercomité Deraya weke-
lijks een krant in elkaar. Die ver-
spreiden ze clandistien en via in-
ternet. De krant heet ‘Druiven
van het land’. Van de zestig ver-
zetsstrijders zijn er al 45 onder-
gedoken. 

Het comité zet zich ook in voor
gevangenen, want een groot deel
van de jongeren van Daraya zit
gevangen. Door nauwkeurig bij
te houden wie opgepakt wordt
en de betreffende namen te pu-
bliceren, hopen ze dat de gearres-
teerden niet zo maar verdwijnen.
De demonstranten zijn overigens
niet alleen maar jonge werkeloze
mannen. De vrouwen van  De-
raya zijn heel actief en gaan net
als de mannen regelmatig de
straat op. 

Verzet blijft geweldloos
Met name op de vrijdagen zijn er
honderden demonstraties in heel
het land. Net na het begin van

het bestand dat door de bemidde-
lingspoging van Kofi Annan in-
ging, waren er 715 demonstraties
op één dag, het hoogste aantal
sinds de opstand begon. Onder
het motto ‘De revolutie is van
alle Syriërs’  lieten de demon-
stranten zien dat Syriërs, onge-
acht geloof of etnische achter-
grond, samen deze revolutie
dragen. Tijdens het orthodoxe
Pasen beschilderden ze Paaseie-
ren met de revolutionaire vlag

met drie rode sterren. In Damas-
cus vinden dagelijks tal van
vreedzame protesten en acties
plaats, zoals flashmobs in win-
kelcentra, vredesduiven oplaten,
pingpongballetjes met vrede
erop geschreven verspreiden en
graffiticampagnes.

Volg de burgercomités op    
www.adoptarevolution.nl 

Helma Maas

Foto voorkant: Syrische demonstrant. 
Fotocredit Jason Alden/Rex Features/Hollandse Hoogte. 

Redactioneel
Bevrijdingsdag. Wanneer kunnen de Syriërs dat

vieren? Al meer dan een jaar gaan de inwoners

van Syrië de straat op. Ze vragen om niets min-

der dan vrijheid. Dat doen ze door massaal te

demonstreren en dan samen te zingen. De de-

monstranten worden steeds inventiever. We krij-

gen berichten van talloze ludieke acties waarte-

gen het leger weinig aan kan richten. Op de

Bevrijdingsfestivals bootsen we zulke acties na.

Kom daarom naar onze IKV Pax Christi stand

bezoeken. Teken dan ook gelijk voor steun aan

de vreedzame burgercomités in Syrië. 

Er zijn maar weinig momenten waarop steun zo

concreet kan zijn. Via ‘adopteer een revolutie’

kunt u de demonstranten helpen om hun acties

te coördineren. In Oeganda en Soedan is het

veel moeilijker om directe hulp te bieden vanuit

Nederland. Toch proberen we ook de Neder-

landse samenleving te betrekken bij het leven

van de mensen daar. Romano Longele uit Oe-

ganda vertelt zijn levensverhaal in deze uitgave

van Vrede.Nu. In mei en juni organiseren we in-

formatieve Afrika borrels over de goudwinning

in de Democratische Republiek Congo en over

één jaar onafhankelijkheid in Zuid-Soedan. 

Op de Ambassadeursdag praten we u bij over

het thema van de Vredesweek Powered by

Peace. Conflicten rond het delven van grond-

stoffen blijken u als consument ook te raken.  U

leest er meer over in de Vredeskrant die begin

september uitkomt. Voor het zo ver is wordt er

deze zomer flink onderhandeld in New York

over een verdrag dat de internationale wapen-

handel moet reguleren. IKV Pax Christi is daar

bij en voert actie zodat onze regering zich sterk

maakt voor een effectief verdrag.

We roepen u op trouw te blijven aan uw idealen.

Doe inspiratie op en bezoek deze zomer de

overzichtstentoonstelling van het werk van Len

Munnik. Daar zijn onder andere alle Vredes-

weekposters te zien die hij voor IKV Pax Christi

maakte.

Helma Maas

De actie doet denken aan de slo-
gans die elders gebruikt worden

om mensen in ontwikkelingslanden te
helpen bestaanszekerheid op te bou-
wen.  Als een Nederlander een kip of en
geit ‘adopteert’ dan kan een boerenfa-
milie aan de andere kant van de wereld
met dat geld zijn vee onderhouden. Met
‘adopteer een revolutie’ geeft IKV Pax
Christi u de kans Syriërs te ondersteu-
nen die verandering willen en bevrijd
willen worden van een jarenlange dicta-
tuur. In Syrië snakken de mensen naar
contact met de buitenwereld. Wat zij

nodig hebben om de revolutie gaande
te houden, zijn niet zozeer wapens,
maar simkaarten voor mobiele tele-
foons en geld om informatie in Syrië
zelf te verspreiden.  Via ‘Adopt a Revolu-
tion’ kunt u een burgercomité naar uw
keuze direct financieel steunen, en
daarmee bijdragen aan het vreedzame
verzet in het land.

Gevraagd: persvrijheid
Het gezegde ‘in een oorlog sneuvelt de
waarheid het eerst’ gaat zeker in Syrië
op. Het land is al jarenlang een dicta-

tuur; de persvrijheid is vergelijkbaar
met de situatie in Oost-Duitsland voor
de val van de Muur.  Van een professio-
nele, vrije pers is in Syrië geen sprake.
Inmiddels zijn er tal van Syrische bur-
gerjournalisten opgestaan die koste wat
kost de opstand verslaan. Hun filmpjes
zien we op YouTube en worden door
buitenlandse televisiestations overgeno-
men. 

Met  de campagne ‘Adopt a revolution’
krijgen  vier burgercomités voor drie
maanden geld om communicatieappa-
ratuur te kopen. Dat kunnen relatief
goedkope simkaarten zijn of kopieer-
kosten voor pamfletten. Ook bekostigen
de comités er onderduikadressen mee
en maken ze kranten. 

Burgercomité Al Dirbasiya
In het stadje Al Dirbasiya, vlak bij de
Turkse grens, moest een van de fotogra-
fen van het burgercomité zijn werk met
de dood bekopen.  De 22-jarige Jawan
Mohammed Qatna legde demonstraties
vast en maakte foto’s voor verschillende
media-organisaties. Ook was hij actief
in de Koerdische jeugdbeweging in
Syrië. Eind maart werd hij door vier ge-
wapende mannen ontvoerd en gedood.
Zijn lichaam, dat sporen van marteling
vertoonde, werd in een nabijgelegen
dorp gevonden. Het is nog niet duide-
lijk wie Qatna vermoord heeft. Som-

Campagne Adopteer een revolutie

Syrische activisten 
snakken naar contact
De Arabische Lente is aan een tweede levensjaar begonnen. IKV Pax Christi, dat al bijna  tien jaar mensen-
rechtenorganisaties in Syrië ondersteunt, doet er alles aan om de geweldloze activisten te ondersteunen.
Precies één jaar na het begin van de Syrische opstand vraagt IKV Pax Christi met de campagne ‘Adopt a
revolution’ aandacht voor het vreedzame protest in Syrië. 

Vaak wordt gezegd dat de opstand vooral een strijd is van  soenniti-
sche moslims tegen de  president Assad, die zelf alevitisch is.  Om die
reden steunen landen als Saoedi-Arabië de soennitische opstandelin-
gen. Lang niet alle soennieten zijn aanhangers van de conservatieve
Moslim Broederschap, maar de aanhangers van Assad proberen het
wel zo voor te doen. Met een soort verdeel –en heerspolitiek proberen
ze minderheden zoals christenen bang te maken voor de soennitische
moslims.  Hoewel alevieten over het algemeen als moderne en vrijzin-
nige moslims te boek staan, wordt het regime van president Assad
juist gesteund door het sjiitische Iran. In de christelijke gemeenschap
lijkt het erop dat de kerkelijke leiders nog dichtbij Assad staan, terwijl
de gewone kerkgangers zich bij de oppositie aansluiten. [einde kader] 

Reageren op dit artikel? Mail naar vredenu@ikvpaxchristi.nl
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Burgeractiviste Suhair al-Atassi:

‘De val van Assad maak ik
in Syrië mee’ 

Gevraagd of ze tijdens haar opsluiting in een Syrische gevangenis ooit spijt heeft gehad van haar
verzetsacties, vlammen de ogen van de naar Parijs gevluchte burgeractiviste Suhair al-Atassi (40).
“Nooit”, herhaalt ze meerdere keren. “Natuurlijk niet. Geen moment. Als activist heb je nu eenmaal
een taak te vervullen. Toen ik begon, was ik bereid alle gevolgen daarvan te accepteren.”  

  De Syrische Suhair al-Atassi zet
zich sinds 2000 in voor politieke

omwenteling in Syrië. Ze doorstond
doodsbedreigingen, meerdere arresta-
ties, een maand gevangenschap in Da-
mascus en een gevaarlijke vlucht naar
Frankrijk. 
Naast activiste is al-Atassi ook dochter
van een oud-politicus, moeder van een
8-jarige zoon en werkte zij tot een jaar
voor de revolutie als directeur van het
grootste bioscoopcomplex in Damas-
cus. Op uitnodiging van IKV Pax
Christi was zij in maart, één jaar na
het begin van de revolutie, in Neder-
land om het startsein te geven van de
campagne Adopt a Revolution. 

Waarom bent u activist geworden?
“Ik kom uit een politieke familie, mijn
vader  was lid van de oppositie. Van
jongs af aan heb ik het belang van een
democratische dialoog meegekregen,
van respect voor afwijkende menin-
gen. Omdat ik ook echt wilde bijdra-
gen aan die democratische dialoog,
richtte ik tijdens de Lente van Damas-
cus in 2000 samen met een aantal
vrienden een politiek forum op dat de
naam van mijn vader kreeg, Jamal al
Atassi. Het werd lange tijd gedoogd
door de geheime dienst, tot ik in 2005
gearresteerd  werd en het verboden
werd om bijeenkomsten te houden in
culturele centra, de plaatsen waar we
bij elkaar kwamen.” 

Was dat het einde van uw forum?
“Een aantal maanden zijn we doorge-
gaan bij mij thuis, totdat de geheime
dienst de leden verbood mijn huis bin-
nen te gaan. De werkelijke reden van
het verbod op ons forum was dat het
voornamelijk jongeren aantrok. Het
regime was als de dood voor jongeren,
en terecht: het zijn de jongeren die nu
de revolutie voeren. Drie jaar later
hebben we het forum via Facebook
voortgezet.”

In februari 2011 deed al-Atassi mee
aan verschillende manifestaties. Eerst
om de Egyptenaren te steunen in hun
revolutie tegen Mubarak, later voor
de Libiërs. Op 15 maart liep ze mee
met de demonstratie die het begin
van de Syrische revolutie inluidde. 
Ze werd geïnterviewd door onder
meer Al-Jazeera en vertelde journalis-
ten dat de revolutie officieel was be-
gonnen. Een dag later werd ze gear-
resteerd.

Wat gebeurde er precies?
“Ik werd aan mijn haren door de stra-
ten gesleept, geslagen, uitgescholden
en vervolgens gevangen gezet met tien
andere vrouwen. Ik zou niet vrij
komen voordat alle revolutionairen
verslagen waren, werd mij bezworen.
Ik ben drie weken in hongerstaking
geweest, en ben uiteindelijk dankzij
een borgsom vrijgekomen. ” 

Heeft u wel eens spijt gehad dat u zich
in het activisme heeft gestort?
“Natuurlijk niet! Als activist heb je een
taak te vervullen, namelijk om tot het
uiterste te gaan voor democratie en
rechtvaardigheid voor ons land.  Ik
was bereid om welke gevolgen dan
ook ervan te accepteren. Twee dagen
na mijn arrestatie barstte de revolutie
pas echt los. Op straat werden de
namen geroepen van de mensen die
gevangen zaten, waaronder die van
mij. Dat was zo bijzonder, gaf zoveel
kracht. Na mijn vrijlating heb ik met-
een weer interviews gegeven.” 

Was u niet bang dat u weer opgepakt
zou worden?
“De bedreigingen van Assad aan de re-
volutionairen werden steeds grimmi-
ger dus die gedachte zat wel in mijn
hoofd, ja. Op aandringen van vrienden
van mijn vader ben ik toen ondergedo-
ken, in verschillende huizen waarvan
ik de bewoners soms niet eens kende.
Ik heb tien maanden ondergedoken
gezeten. Zelfs mijn moeder wist soms
niet waar ik woonde. Ik coördineerde
een koepel van lokale burgercomités
en was intermediair tussen de revolu-
tionairen op straat en de overige acti-
visten.”

Waarom besloot u uit Syrië te vluchten?
“  Dat was mede op verzoek van de an-
dere revolutionairen, die het nodig

vonden dat ik vrijer kon opereren om
de boodschap van de revolutie luider
te laten klinken. Vanuit Damascus ben
ik naar een grensstad gevlucht, en van
daaruit naar Jordanië, gekleed in een
boerka. Het was een reis die ik nooit
van mijn leven zal vergeten. Letterlijk
ieder moment liep ik het gevaar om
gedood te worden. Vooral de grens-

overgang was gevaarlijk, overal lagen
scherpschutters op de loer. 

Op 25 november kwam ik in Frankrijk
aan. Inmiddels is mijn zoon gelukkig
ook bij me. Ook hij werd met de dood
bedreigd na een van de laatste inter-
views die ik gaf en heeft een hele tijd
samen met mijn moeder ondergedo-

ken gezeten in Libanon. Dat was heel
zwaar, ik ben dolblij dat hij nu bij me
is.” 

Op welke manier neemt u vanuit Parijs deel
aan de revolutie?
“Ik vertegenwoordig nog steeds een
groep burgercomités en heb dagelijks
contact met hen via internet. Daar-
naast probeer ik zoveel mogelijk men-
sen op diplomatiek niveau te ontmoe-
ten. Ik heb gesproken met Lady
Ashton, hoge vertegenwoordiger voor
buitenlandse zaken en veiligheidsbe-
leid van de EU, de ministers van Bui-
tenlandse Zaken van Frankrijk en
Duitsland, en Europarlementariërs.
Ook praat ik met Europese maatschap-
pelijke organisaties en geef ik veel in-
terviews. Dat doe ik om te laten horen
waarom de internationale gemeen-
schap de revolutionairen moet steu-
nen, en druk moet blijven uitoefenen
op het regime van Assad om op te
stappen.”

Kost het u moeite om hoop te houden op een
democratisch Syrië?
“Absoluut niet. Als je het gezicht had
kunnen zien van de revolutionair
waarmee ik een paar dagen geleden
via Skype praatte…dat straalde een en
al kracht en levendigheid uit. Ondanks
de beschietingen waaraan mensen
worden blootgesteld, blijven ze zingen
en dansen. Het is net een sprookje, zo
onwerkelijk. Als mijn mederevolutio-
nairen in Syrië aangeven dat mijn taak
erop zit in Frankrijk, ga ik terug, zelfs
naar Homs. In ieder geval voordat de
revolutie voltooid is. Want de dag dat
Assad valt, ben ik erbij, in Syrië. Dat
moment mag ik niet mislopen.” 

Suzanne van den Eynden

Suhair al Attassi op bezoek in Nederland.
Fotocredit: Guus Dubbelman, Volkskrant
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Ayman en Rashid (niet hun
echte namen) brachten hun

jeugd door in Damascus en waren
allebei politiek actief. Ayman
heeft in zijn studententijd in de
gevangenis gezeten voor  een con-
troversieel theaterstuk dat hij op-
voerde. Rashid heeft twee jaar ge-
leden zijn biezen gepakt en is
naar Europa vertrokken omdat hij
niet in het leger wilde. Ayman
woont nog steeds in Syrië en
werkt voor een van de bedrijven
die door de EU worden geboycot.

Sektarisch geweld
Rashid is van gemengd soennitisch – is-
mailitische afkomst; Ayman is gemengd
soennitisch- christen. Ik ken ze al meer
dan drie jaar en tot op dit moment zou
het niet in me zijn opgekomen ernaar
te vragen, laat staan het te vermelden.
Zoals een andere Syriër me vertelde, is
de hele kwestie van identiteit en af-
komst helaas enorm belangrijk gewor-
den. Hoewel Syrië een zeer divers land
is, speelden de verschillen in de dage-
lijkse omgang niet zo’n belangrijke rol.
Maar nu staan de Syriërs steeds vaker
tegenover elkaar en er komen regelma-
tig berichten naar buiten over sektari-
sche moorden en gevechten.

Rashid doet mee aan de revolu-
tie, Ayman niet
Ayman voelt zich niet meer thuis bij de
revolutie. In het begin deed hij nog
mee. Hij wil nog steeds dat president
Assad en zijn regime vertrekken – ‘in-

competente criminelen’ volgens Ayman
- maar vreest tegelijkertijd nog veel
meer de gevolgen van een soennitische
machtsovername. Volgens hem doen sa-
lafistische strijders (militante extremis-
ten), uit Syrië zelf en het buitenland, al
vanaf het begin mee aan de revolutie.
Voor hem, principieel seculier en ge-
weldloos, een gruwel. Hij heeft het ge-
voel dat de Syriërs een speelbal zijn ge-
worden in een veel groter politiek spel.
Hij wantrouwt de berichtgeving van het
verzet, van al-Jazeera en van het re-
gime.Ayman wacht nu af, zoals nog veel
Syriërs afwachten.

Soennitische opstand
Rashid neemt hem dat kwalijk. Door
niet mee te doen, laat hij zijn landgeno-
ten in de steek die al meer dan tien
maanden hun leven wagen en zelfs ster-
ven. Als alle seculieren en democraten
stil blijven, is het niet gek dat de isla-
misten zo de boventoon kunnen voe-
ren.Dat doen ze steeds meer, moet ook

Rashid erkennen. De gemeen-
schappelijke leuzen die elke
vrijdag worden gescandeerd,
worden religieuzer. De verschil-
lende strijdgroepen onder de
vlag van Vrije Syrische Leger
(FSA) dragen islamitische
namen. Maar er is geen weg
terug. Als de islamisten winnen
– so be it. Daar moeten ze dan
maar doorheen. De Syriërs zul-
len uiteindelijk sterk genoeg
zijn om zich niet in een nieuwe
dictatuur te laten zuigen. Rashid

ziet ook dat het geduld van de voorna-
melijk soennitische opstandelingen op-
raakt. Zij vinden dat  minderheden als
christenen, alewieten en Koerden te
veel aan de zijlijn blijven staan. 

Rashid verwacht dat de Syriërs die in
opstand zijn gekomen, snel voor de ge-
wapende strijd zullen kiezen. Het ge-
duld is op. Teveel mensen zijn gedood.
Onvermijdelijk na zo lang vreedzaam
verzet tegenover steeds meer staatsge-
weld. Een gruwelijke gedachte en voor-
uitzicht voor Ayman die trouwens vindt
dat Rashid maar makkelijk praten
heeft, vanuit Europa. Rashid en Ayman
hebben al meer dan tien maanden
ruzie. De ontmoeting heeft hier niets
aan veranderd. Maar ondanks de broe-
dertwist slapen ze nog steeds in de-
zelfde hotelkamer, drinken ze samen
‘arak en discussiëren tot diep in de
nacht. Net als voor de revolutie.

Evert-Jan Grit

De Syrische Revolutie snijdt door vriendschap heen 

Broedertwist
Twee Syrische boezemvrienden ontmoeten elkaar in Istanboel. Ik heb ze daar bijeengebracht omdat ik een
bijeenkomst met bloggers uit het Midden-Oosten organiseer. Sinds de revolutie begon, vorig jaar maart,
hebben ze elkaar niet meer gezien. Maar online hebben ze contact gehouden, vooral om ruzie te maken
over de Syrische revolutie. Op Facebook ging het er hard aan toe tot het punt waar ze elkaar uitmaakten
voor collaborateur  en verrader. Vanaf het moment van weerzien in de echte wereld hervatten ze de strijd.

Vijf vragen over 
wapenhandel 
De wereld gaat een spannende zomer tegemoet: komt er een verdrag dat de internationale wapen-
handel reguleert of niet? In juli onderhandelt de VN over de komst van dit historische verdrag. Onder
de naam Control Arms voert IKV Pax Christi samen met Amnesty International en Oxfam Novib ko-
mende maanden campagne om de Nederlandse regering aan te sporen geen concessies te doen tij-
dens die onderhandelingen. Vijf vragen over het belang van dit verdrag. 

Welke regels zijn er nu voor wa-
penhandel?
Nu bestaan alleen op regionaal niveau
afspraken over wapenhandel. Voor EU-
landen is het bijvoorbeeld verboden om
wapens te leveren aan landen met dicta-
toriale regimes. Op wereldniveau zijn er
geen regels voor wapenhandel. Hier-
door kan bijvoorbeeld Rusland onge-
straft wapens blijven leveren aan de Sy-
rische regering Assad. 

Wat zijn de gevolgen van 
ongereguleerde wapenhandel?
Jaarlijks komen honderdduizenden
mensen om, raken gewond of worden
gedwongen hun huis te ontvluchten als
gevolg van gewapend geweld. Gewa-
pend conflict is een van de belangrijk-
ste oorzaken van armoede en mensen-
rechtenschendingen. Met name
onschuldige burgers worden slachtoffer
van het feit dat wapens in verkeerde
handen vallen.

Hoe moet een wereldwijd wapen-
handelverdrag eruit zien?
Het verdrag moet wapenleveranties aan
regeringen waarvan er een vermoeden
bestaat dat zij ze gebruiken om men-
senrechten te schenden, verbieden. Alle
type transacties en wapens, maar ook
duidelijke afspraken over implementa-

tie en transparantie moeten worden op-
genomen. 

Wat is er zo spannend aan de
onderhandelingen in New York?
Sommige landen , waaronder Rusland
en China, pleiten voor een vrijblijvend
verdrag dat wapenhandelaren niet be-
lemmert wapens te verkopen aan re-
gimes die deze gebruiken voor mensen-
rechtenschendingen. Het risico bestaat
dat landen zoals Nederland  tijdens de
onderhandelingen water bij de wijn
doen vanuit de wens om zoveel moge-
lijk landen bij het verdrag te krijgen.
Dat mag niet gebeuren. De ernstige hu-
manitaire gevolgen van de ongebrei-
delde wapenhandel zijn alleen in te
dammen met een robuust en allesom-
vattend wapenhandelverdrag. Het is
van groot belang dat de Nederlandse re-
gering niet toegeeft aan pogingen van
andere landen om het verdrag af te
zwakken. 
   
Wat kan ik zelf doen?
Op www.controlarms.nl kunt u uw
handtekening zetten voor een sterk wa-
penhandelverdrag. Deelt u ook vooral
deze petitie met uw vrienden en kennis-
sen en vertel iedereen over het belang
van een sterk wapenhandelverdrag. Alle
handtekeningen worden begin juli aan-

geboden aan de Nederlandse regering,
vlak voor de start van de onderhande-
lingen. Deze periode worden in vele an-
dere landen handtekeningenacties ge-
houden; ook deze worden aangeboden
in New York. IKV Pax Christi is in juli in
New York aanwezig om de onderhande-
lingen kritisch te volgen.

Meer weten? Kijk op 
www.controlarms.nl en 
www.ikvpaxchristi.nl/wapenhandel

Suzanne van den Eynden



Romano Longele is in Nederland op
uitnodiging van IKV Pax Christi

om te vertellen over zijn vredeswerk in
Kenia en Oeganda. Dat doet hij aan jon-
geren die sport willen inzetten voor
ontwikkelingssamenwerking of voor
vrede, maar ook aan beleidsmakers in
de Europese Unie die meer willen
weten over vredeswerk in Oeganda. “Als
veertienjarige was ik nog nooit op
school geweest. Ik moest op de koeien
en geiten passen. Op een dag viel ik uit
een boom, omdat ik blaadjes voor mijn
geiten wilde plukken. Ik kwam met
mijn hoofd  op een paar stenen terecht
en moest naar een lokale gezondheids-
post. Dat bleek achteraf mijn redding te
zijn, want die dag werden vier van mijn
vrienden gedood tijdens een poging om
koeien te stelen. Voor mijn moeder was
het een traumatische dag. Zij dacht dat
ik ook bij die jongens was, want ze wist
niet dat ik naar een dokter  was gegaan
om mijn hoofdwond te laten behande-
len. Dus toen ik niet thuis was geko-
men, dacht ze dat ik dood was. Ze kon
het maar niet geloven dat ik nog leefde.
Ze zei tegen me: ‘Ik wil niet dat je dood
gaat’. Daarop zei ik dat ik naar school
wilde.”

Studiebeurs
Het litteken van de hoofdwond is na
ruim 35 jaar nog steeds te zien. De sim-
pele wens om naar school te gaan, had
echter heel wat voeten in de aarde. 

Romano’s moeder was de jongste vrouw
van zijn vader, dus Romano had al wat
oudere (half )broers. Die zouden het niet
accepteren wanneer de Benjamin van
de familie als enige wel naar school zou
gaan. Daarom moest hij ver weg gaan
studeren. De kerk bood uitkomst. “Ik
reisde naar Kenia en daar was een
Duitse priester die mij naar een school
bracht. Hij betaalde ook het allereerste

schoolgeld voor me. Mijn vakanties
bracht ik door in de pastorie. Deze
Duitse priester woonde ook tussen de
nomaden, alleen behoorden die tot een
andere etnische groep dan ik. Zij zijn
Turkana. Maar na een paar jaar wist nie-
mand meer dat ik eigenlijk uit Oeganda
kom. Ik deed het zo goed op school dat
ik van de Keniase overheid een studie-
beurs kreeg. Daarmee kon ik naar de
middelbare school en later naar een se-
minarie. Uiteindelijk ben ik voor de
rooms-katholieke kerk gaan werken in
Turkana district Kenia. Na vijf jaar ben
ik toen toch teruggegaan naar Oeganda
om in mijn eigen gebied met jongeren
te werken.”

Wapens
Longele’s familie verzoende zich met
hem en de gestudeerde zoon werd
steeds meer bemiddelaar tussen rivali-
serende jongeren. De katholieke kerk in
Oeganda bemiddelde in de strijd tussen
boeren en nomaden, tussen nomaden
en het leger, en tussen nomaden onder-

ling. “Er waren erg veel wapens in om-
loop en er werd nog steeds veel vee ge-
roofd. Ik overtuigde de nomaden van
mijn eigen stam er van om de wapens
in te leveren. Het leger zou hen voort-
aan beschermen. De Oegandese over-
heid liet het ontwapeningsprogramma
hand-in-hand gaan met een werkgele-
genheidsprogramma. Jonge mannen
konden als een soort para-militairen de
Oegandese soldaten helpen. De noma-
den kunnen namelijk sneller lopen dan
de soldaten en ook kunnen ze beter
zien in het donker. 
Op een nacht werd er aan mijn deur ge-
klopt door boze veehouders. Hun
koeien waren gestolen en nu hadden ze
geen wapens om de koeien terug te

roven. Ze vroegen mij om mee te gaan
en de legerofficier uit zijn bed te halen
om de achtervolging in te zetten. Helaas
ging de officier er niet direct achteraan
en dat stelde de nomaden erg teleur.
Hun motivatie om vrijwillig wapens in
te leveren nam natuurlijk af. Daarna
heb ik wat meer afstand gehouden van
het Oegandese leger.” 

Vredesorganisatie
Sinds een jaar of tien leidt Romano de
vredesorganisatie KOPEIN, een oecume-
nisch  initiatief, waarvan de voorzitter
momenteel een moslim is. Verder zitten
er diverse christelijke kerken in het be-
stuur van KOPEIN. IKV Pax Christi
steunt de Oegandese vredesorganisatie

in het werk met de nomaden in het dis-
trict Kotido. In die tien jaar heeft Ro-
mano veel zien veranderen.  “Zoals het
nu in Zuid-Soedan gaat waar veel strijd
is tussen diverse etnische groepen, zo
was het vijf jaar geleden ook in mijn
district Kotido. De Turkana uit Kenia
roofden koeien uit Oeganda. Aangezien
ik zelf bij de Turkana gestudeerd heb,
zien zij mij als een van hen. Zo heb ik
mijn eigen groep de Jie en de Turkana
dichter bij elkaar kunnen brengen. De
meeste problemen tussen hen zijn nu
opgelost. Helaas zijn er nog wel proble-
men tussen de Jie en de Dodoth. Dus er
is echt veel verbeterd, maar ons werk is
nog niet af.”

Helma Maas
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Zijn levensverhaal is bijna net zo spannend als het werk dat hij nu doet. Romano Longele groeide op
tussen de koeien en de geiten in het noorden van Oeganda en ontvluchtte zijn  familie toen die erop
aandrong dat hij mee zou gaan op koeienroof. Hij kwam terug als de zoon met diploma’s op zak die
weer vrede sloot met zijn familie en  bracht  verzoening tussen de hele nomadengemeenschap waar-
toe hij behoort, de Jie en de Turkana in Kenia die hem zo liefdevol opving.

Romano Longele

Jo    nge mannen uit Oeganda vieren de overwinning na een voetbalwedstrijd 

Romano Longele: van veehoeder tot conflictbemiddelaar

‘Ons werk is nog niet af’ 

Kotido Peace Initiative (KOPEIN) wordt geleid door Romano Longele. In het vre-
desprogramma met nomaden (Soedan en Oeganda), de opvolger van het Peace &
Sports programma van IKV Pax Christi en de Nederlandse Sport Alliantie, verte-
genwoordigt KOPEIN de Oegandese inbreng in het programma. De organisatie
werkt niet alleen met jongeren, maar ook met ouderen en vrouwen uit de noma-
dengemeenschap. Dankzij KOPEIN worden nomaden niet langer als ‘wilden’ ge-
zien, maar is er een dialoog over het bestaansrecht van deze gemeenschappen op
gang gekomen. 
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Overzichtstentoonstelling ‘Vredesweektekenaar’ Len Munnik 

‘Trouw aan je idealen’ 
Wie kent de mannetjes met de

grote neus niet? Het werk van
tekenaar Len Munnik, springt er direkt
uit. Zijn bevlogenheid spat van het pa-
pier af. Len werkt al heel lang voor IKV
Pax Christi. Sinds 1982 is hij beeldbepa-
lend voor de Vredesweek met de jaar-
lijkse Vredesweekposters. Die zijn ook
te zien in de expositie. In dagblad
Trouw heeft Len al meer dan dertig jaar

een podium voor zijn tekeningen. Zijn
illustraties en strips verschenen in pu-
blicaties van een keur van politieke en
maatschappelijke organisaties, zoals
Stichting Wakker Dier, de Dierenbe-
scherming, de SP en de Partij voor de
Dieren, de vakbond en FNV en de Trio-
dos Bank en het tijdschrift Opzij. Ook
bij de apotheek siert zijn tekening fol-
ders over medicijngebruik. 

In 1989 won Len de Ton Smits Penning
en in 1996 de Inktspotprijs. De laatste
jaren illustreert hij regelmatig kinder-
boeken en schildert hij. 

Tijdens de Vredesweek vormen de
Ambassades van Vrede de brui-

sende centra van tal van vredesactivitei-
ten binnen een gemeente. Van buurt-
feest tot filmavond, van debat tot
viering: alles is mogelijk. Ambassades
van Vrede worden opgericht in bijvoor-
beeld gemeentehuizen, kerken, buurt-
huizen of scholen. Een lokale bekend-
heid, bijvoorbeeld de burgemeester, een
artiest of een bekende sporter, is vaak
voor één week het gezicht van de Am-
bassade.   -De activiteiten van de Ambas-
sades van Vrede lopen uiteen van dans-
of filmavonden, debatten, wandelingen,
vredesvieringen of toneelstukken. Deze
lokale  Ambassades van Vrede krijgen
steun van het Ministerie van Vrede.

Vredesweek
Het Ministerie van Vrede heeft een
looptijd van een jaar, maar het hoogte-
punt van de zichtbaarheid en activitei-
ten van het Ministerie ligt tijdens de
Vredesweek, die jaarlijks wordt gehou-

den rond 21 september, de internatio-
nale dag van de vrede. In 2012 is de Vre-
desweek van 15 t/m 23 september. De
Minister en Staatssecretaris van Vrede
trekken dan het land in om verschil-
lende evenementen mee te maken, en
de Ambassades van Vrede draaien op
volle toeren. De Vredesweek 2012 heeft
als motto Powered by Peace en vraagt
aandacht voor conflicten rond het del-
ven van grondstoffen.

Powered by Peace: Van grond
voor conflict naar bron van vrede
Olie, steenkool en goud zijn in veel lan-
den oorzaak van geweld in plaats van
bron van vrede en welvaart. Deze con-
flictgrondstoffen zijn vaak verwerkt in
producten die consumenten dagelijks
gebruiken. Tijdens de Vredesweek
vraagt IKV Pax Christi aandacht voor
deze conflictgrondstoffen en de gevol-
gen voor de bevolking van de landen
waar deze gewonnen worden. Op de
Ambassadeursdag geven medewerkers

van IKV Pax Christi uitleg over de
grondstoffenproblematiek in Soedan,
Colombia en DR Congo en de invloed
van het consumentengedrag hier in Ne-
derland op geweld en onrecht daar. 

Richt een Ambassade op
Wilt u zelf een ambassade oprichten of
aansluiten bij een bestaande ambas-
sade? Wilt u horen welke succesvolle
activiteiten Ambassades van Vrede vorig
jaar in de Vredes   seerd? Wilt u alles
weten over het thema Powered by

Aanmelding Ambassadeursdag
10 mei ambassadeursdag
16.00 – 21.00 uur, Centraal Museum,
Nicolaaskerkhof 10, Utrecht. Het ac-
tuele programma en de mogelijkheid
u aan te melden, vindt u op      

www.ministerievanvrede.nl  

    Ook dit jaar heeft het vfonds, dat op
haar beurt weer geld van de Bank- en
Giroloterij krijgt, besloten om het Mi-
nisterie van Vrede te steunen. Het
vfonds is de nieuwe naam voor het
Nationaal Fonds voor Vrijheid en Ve-
teranenzorg. Waar traditioneel vete-
ranen uit het leger en de politie ge-
steund werden, helpt het vfonds nu
ook organisaties zoals IKV Pax Christi
om ook op deze manier in vrede te
investeren. Het vfonds stimuleert
mensen om het verhaal áchter de
vrijheid te laten zien en horen. Daar-
bij fungeert het fonds steeds meer als
'makelaar' tussen maatschappelijke
organisaties, kunstenaars en andere
partijen die werken aan vrede.

IKV Pax Christi bedankt het vfonds
voor het mogelijk maken van het Mi-
nisterie van Vrede

Doe mee aan Powered by
Peace op de Ambassadeursdag
Duizenden Nederlanders zetten zich ieder jaar tijdens de Vredesweek in voor vrede en veiligheid,
bijvoorbeeld door een discussieavond of  viering te organiseren op lokaal niveau, in zogenaamde
Ambassades van Vrede. Laat u inspireren op de Ambassadeursdag op 10 mei.

Van 18 juni tot 27 augustus is zijn
werk te zien op een overzichtsten-
toonstelling in de Grote Kerk in
Breda. De toegang is gratis.
Voor meer informatie: 
www.lenmunnik.nl of
www.grotekerkbreda.nl

Peace? Kom dan op donderdag 10 mei
naar de Ambassadeursdag. Maak kennis
met andere Ambassadeurs en medewer-
kers van IKV Pax Christi, doe ideeën op,
en kom alles te weten over het opzetten
van een eigen Ambassade van Vrede.
Theatermaker Kees van der Zwaard pre-
senteert creatieve manieren om het
thema van de Vredesweek in te vullen.
Of kijk een film in de Checkpoint Ci-
nema.

Vredesmateriaal
Bestel nu materialen voor de Vredes-
week via www.ministerievanvrede.nl (of
vul het bestelformulier in dat meege-
stuurd is met deze Vrede.Nu)
De volgende materialen zijn beschik-
baar: Vredesweekposter, Vrede.Vieren
(voorheen de liturgiekrant), Vredes-
week-kaars, tasje, collectefolder, infor-
matiebrochure (voorheen essay), Vredes-
krant. Dorien Jansen

Ideeën opdoen tijdens de Ambassadeursdag. Fotocredit: Erik Meijers
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Het Eurovisie Songfestival. Ik hoor
u denken: so what? Waarom

moet ik lezen over een festival dat be-
taald wordt door het Westen maar altijd
gewonnen wordt door landen in de oos-
telijke helft van het continent? 

Dankzij het karakter van het gastland is
het festival dit jaar wel iets meer dan al-
leen maar flamboyant. Azerbeidzjan is

een prachtig land met een exotische
naam, gelegen in de Kaukasus; een land
waar de versmelting van meerdere cul-
turen de nodige conflicten en worstelin-
gen met zich meebrengt. Een voorbeeld
is het nog altijd niet opgeloste conflict
om Nagorno Karabach, dat in de Sovjet-
tijd een autonoom gebied was binnen
Azerbeidzjan. De meerderheid van de
bevolking bestond uit Armeniërs. Toen

de Sovjet-Unie uit elkaar viel  en Azer-
beidzjan zich onafhankelijk verklaarde
van de Sovjet-Unie, verklaarde Nagorno
Karabach zich onafhankelijk van Azer-
beidzjan. Armenië schoot de enclave te
hulp. De oorlog die hierop volgde, werd
gewonnen door de Armeniërs, met als
gevolg  dertigduizend Armeense en
Azerbeidzjaanse doden en anderhalf
miljoen vluchtelingen. De openlijke

Als programmaleider Kaukasus kom ik met enige regelmaat in Azerbeidzjan. Dit jaar organiseert  de Azer-
beidzjaanse hoofdstad Bakoe, bijgenaamd ‘Stad der Winden’, het meest flamboyante festival van Europa te
organiseren: het Eurovisie Songfestival. Voor het regime een moment goede sier te maken. Azerbeidzjan is
trots om gastland te mogen zijn. Voor mensenrechtenactivisten uit Azerbeidzjan juist dé gelegenheid om de
aandacht van de wereld op de  problemen van het land te richten.

IKV Pax Christi medewerker over Azerbeidzjan

Het Eurovisie Songfestival in
Azerbeidzjan: vloek of zegen? 

oorlog mag dan wel voorbij zijn, de
vrede is nog ver te zoeken. De haat is
tussen Azeris en Armeniërs is immens.
Zo groot zelfs dat de Armeniërs beslo-
ten hebben om niet mee te doen met
het Eurovisie Songfestival in Bakoe. 

Medina
Naast conflicten heeft Azerbeidzjan
vooral olie en gas, en dus geld. De afge-
lopen jaren heeft vooral Bakoe een on-
gekende transformatie ondergaan. In de
Sovjettijd en de eerste jaren van de on-
afhankelijkheid was Bakoe een verval-
len stad. Zelfs in 2007, toen ik er voor
het eerst kwam, was Bakoe nog een
grote bende. Kapotte trottoirs, grote
gaten in de straten, half afgebouwde
flats en vervallen huizenblokken. De
laatste jaren is Bakoe in een enorm
tempo in oude luister hersteld. Dat
geldt zowel voor ‘de Oude Stad’, een
echte medina naar Oosters voorbeeld,
als de stad eromheen die gebouwd is
ten tijde van de eerste olieboom in de
negentiende eeuw, met Parijs of Barce-

lona als voorbeeld. Het Bakoe van nu
lijkt weer op het Bakoe uit de tijd dat
de familie Nobel - van de Nobel Vredes-
prijs inderdaad – in de 19e eeuw haar
fortuin hier maakte.

Mensenrechten
Helaas bezit Azerbeidzjan daarnaast
een niet zo’n beste  reputatie als het
gaat om mensenrechten en persvrij-
heid. Kritische journalisten, bloggers,
mensenrechtenactivisten en vredesacti-
visten worden vaak hard aangepakt
door de overheid. Ik vroeg daarom aan
jonge activisten in Bakoe of zij het nu
een vloek of een zegen vonden dat het
festival in hun stad georganiseerd
wordt. Hoewel er negatieve kanten aan
zitten – hele huizenblokken zijn bij-
voorbeeld gesloopt om de Chrystal Hall,
het muziektheater voor het festival, een
mooi plaatsje te kunnen geven; de be-
woners van de gesloopte huizen zijn
niet allemaal helemaal vrijwillig ver-
trokken – waren ze toch overwegend
positief: de spotlights van de wereld

staan op Azerbeidzjan gericht. Ze zien
dit festival daarmee als een zeldzame
kans om aandacht te vragen voor de
problemen die het land nog heeft. Bo-
vendien geeft een Eurovisie Songfestival
aan dat Azerbeidzjan blijkbaar deel van
Europa is, of althans uitzicht heeft op
Europa en democratie. Maar, laten we
eerlijk zijn, ook omdat de bewoners van
de Kaukasusrepubliek het festival ge-
woon geweldig vinden en er trots op
zijn dat hun Azerbeidzjan het mag orga-
niseren, slaat de balans overwegend po-
sitief uit. 

Normaal gesproken zou ik voor het Eu-
rovisie Songfestival nooit thuisblijven.
Ik moet toegeven: nu het in Azer-
beidzjan is, zit ik op 26 mei voor de
buis! 

Guido de Graaf Bierbrauwer

Reageren op dit artikel? 
Mail naar vredenu@ikvpaxchristi.nl

Chrystal Hall, het kristalvormige gebouw waar het Eurovisie Songfestival gehouden wordt. Fotocredit: Vugar Ibadov 
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NAAM: Amet Jasar
LEEFTIJD: 32 jaar
PLAATS: Zandvoort

LID SINDS: 1 mei 2011

ACHTERGROND: Ik ben geboren in
Macedonië en ben een Roma. Sinds 1993
woon ik in Nederland. Samen met mijn ou-
ders ben ik naar Nederland gevlucht om
politieke redenen. Mijn vader zat in een po-
litieke partij. Ons gezin werd bedreigd en
we waren niet veilig. In Macedonië was
geen vrijheid van meningsuiting en het ver-
spreiden van nieuws en beelden was not
done. Er was geen vrede en veiligheid in
het land waar ik ben geboren.

WAAROM: Als project controller zorg ik
voor de financiële zaken van vredesprojec-
ten. Daarnaast heb ik mij altijd ingezet als
vrijwilliger voor de Roma´s. Daarom heb ik
een coachende vrijwilligersfunctie waar ik

mijn kracht en inspiratie uit put door er te
zijn voor andere mensen. Bij IKV Pax Christi
kan ik mijn idealen combineren met mijn
werk. IKV Pax Christi zet zich in voor een
doel waar ik me met mijn hart voor kan
geven: Elk mens een veilig bestaan. 

VERWACHTINGEN:Ik geloof niet dat
er ooit overal op de wereld vrede zal
zijn. Er zijn te veel zaken waarom men in
conflict is. Zaken als grondstoffen, geld,
macht en religie spelen hierin een grote
rol. Toch kan ieder individu, groot of
klein, een verschil maken.  Al is het maar
een klein beetje verschil, dat is mijn drijf-
kracht om me samen met de collega’s
van IKV Pax Christi in te blijven zetten
voor vrede.

Ik steun
IKV Pax Christi

‘Pelgrim, pilgrim, pellegrino, van het
Latijnse peregrinus, dat betekent ie-

mand die over de akkers loopt, een
landloper, een vreemdeling. Iemand die
onderweg is naar een bijzonder doel,
een heiligdom of een historische plaats,
liefst een ver doel’. De pelgrimage legt
de nadruk op de weg die we zelf gaan
om de A/ander te ontmoeten. Een pel-
grimage sluit dus een bezinning in.

Bedevaart
Op bedevaart gaan betekent naar een
als heilig aangemerkte plek gaan, om
daar mee te doen aan de rituelen die
specifiek bij die plek horen, in de ver-

wachting daar heil en eventueel gene-
zing te vinden. Bethlehem is zo’n bede-
vaartsplek en vele geloven dat juist daar
waar God verschenen is, een bijzondere
genezing te vinden is. Een bedevaart
legt een sterkere nadruk op de heilige
plaats zelf en heeft een meer godsdien-
stig karakter. 

Op weg gaan
Bij pelgrimeren ligt het wat anders. Ook
dan gaat iemand op weg naar een hei-
lige plek. De tocht zelf, die in veel ge-
vallen te voet wordt afgelegd is belang-
rijker dan het eindpunt van de reis. De
pelgrim kiest er voor om via een vaak

lange reis, waarvoor vaak een lichame-
lijk en een geestelijke prestatie moet
worden geleverd, te komen op een vaak
verafgelegen heilig doel. Pelgrimeren
kun je niet zonder zelf op weg te gaan. 

Meervoudige solidariteit
De reis die IKV Pax Christi rond Kerst,
het geboortefeest van Jezus organiseert
begint bij christelijke Palestijnen,
omdat ze een minderheid vormen die
in de marge van de samenleving leeft.
We vieren Kerst in de Geboortekerk.
We laten ons niet gijzelen door een
eenpartijdige solidariteit met hen,
want we zoeken ook moslims en joden
op. We bezoeken Israëlis en Palestij-
nen. Zodoende wordt de reis een ver-
dieping van onze solidariteit met men-
sen, gevoed door onze christelijke
levensovertuiging waarbij anderen van-
uit hun overtuigingen goed bij kunnen
aansluiten. 

Deelname aan de reis staat open voor
iedereen die zich op een of andere ma-
nier getroffen voelen door het lijden en
verzet, het vallen en opstaan, van men-
sen. Het is niet alleen voor christelijke
deelnemers, ook moslims of andere le-
vensbeschouwingen zijn welkom.
De reis is een oefening in enkele basis-
kunsten van het mediëren. Een solidari-
teitspelgrimage. Een reis met een ver-
haal.

Wilt u deelnemen aan deze pelgrimage
en meer informatie ontvangen, mailt u
dan met info@ikvpaxchristi.nl

Edwin Ruigrok

Sinds 2004 organiseert IKV Pax Christi iedere twee jaar een pelgrimage naar Bethlehem, de geboor-
testad van Jezus, waar we het Kerstfeest vieren. Identiteitsmedewerker Edwin Ruigrok legt het ver-
schil uit tussen pelgrimeren en op bedevaart gaan.

IKV Pax Christi nodigt u uit voor de Solidariteitspelgrimage naar Bethlehem

Een reis met een verhaal

De muur die Israël scheidt van de Palestijnse Gebieden. Fotocredit: Ruben den Hartog

Doetinchem biedt kernwapenpetitie aan
Drie jaar geleden riep IKV Pax Christi op om in navolging
van het Amerikaanse comité van prominenten ook in Neder-
land comités op te richten om de kernwapenproblematiek
weer op de agenda te krijgen. Henry Kissinger en de zijnen
vonden een gewillig oor bij President Obama. In veel Euro-
pese landen, waaronder Nederland volgden soortgelijke ini-
tiatieven. Deze comités stonden bekend als de ‘Bendes van
Vier’. In Nederland richtte Ruud Lubbers samen met Max
van der Stoel, Hans van Mierlo en Frits Korthals Altes een co-
mité op. Ook regionaal gingen diverse comités aan de slag.
Een ervan wordt aangevoerd door het echtpaar Theo en Din-
gena Berendsen uit Doetinchem. Als vredesactivisten van
het eerste uur, weten ze waarover ze praten. 

Ze verzamelden handtekeningen voor het manifest dat op-
roept tot een kernwapenvrije wereld. Tijdens oecumenische
vieringen in Arnhem, Doesburg en Rozendaal haalde de
Doetinchemse ‘Bende van Vier’ handtekeningen op. Ook or-
ganiseerden ze in de Vredesweek acties in het stadspark. Op

dinsdag na Pasen overhandigde de Doetinchemse ‘Bende
van Vier’ het ondertekende manifest tegen de kernwapens
aan Tweede Kamerleden Albayrak (PvdA), Van Ormel (CDA),
Van Bommel (SP) en Van Tongeren (GroenLinks). 

IKV Pax Christi op Social Media
Blijf op de hoogte van alle laatste nieuwtjes op het gebied
van vrede & veiligheid door ons te volgen op Twitter, je aan
te sluiten bij het IKV Pax Christi netwerk op Linkedin of
door onze pagina op Facebook te ‘liken’. 

Pax-it 
Pax-it is de jongerenorganisatie van IKV Pax Christi en hét
netwerk voor jonge mensen met een interesse voor interna-
tionale vraagstukken. Op 20 september 2009, de Nacht van
de Vrede, werd Pax-it gelanceerd. Pax-it richt zich op studen-
ten en pas afgestudeerden die kritisch, ondernemend, idea-
listisch en rebels zijn. Kijk op de Facebookpagina van Pax-it
of op          www.pax-it.nl

Korte berichten
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Agenda

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

10 mei
Ambassadeursdag 
Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10, Utrecht. 16.00 – 21.00 uur.
Een voorproefje op de Vredesweek en een ontmoeting met andere
ambassadeurs van de vrede. Met inspirerende workshops en film.

15 mei 
Afrikaborrel: Mijnbouw in DR Congo: een gouden
greep?
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 lokale
mijnwerkers in de goudmijnen van Congo. 

2 juni
Nuclear Abolition Day
Organiseer je eigen actie om kernwapens onder de aandacht te
brengen. Kijk op www.nonukes.nl voor ideeën. 

eind juni 
Afrikaborrel: Een jaar Zuid-Soedan
Stiltecentrum, Godebaldkwartier 74, Utrecht. 19.00 - 21.30 uur.
Aanmelden: afrikaborrel@ikvpaxchristi.nl
Debat met ambassadeur Kees van Baar van de Nederlandse 
ambassade te Juba, Zuid-Soedan.

11 juli
Srebrenica Herdenking 
Herdenking van de slachtoffers van de genocide van Srebrenica
op het Plein, Den Haag.
Meer informatie op www.srebrenica-herdenking.nl/
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Studenten worden diplomaat
Acht studenten zijn op uitnodiging van IKV Pax Christi samen met
ons No Nukes team aanwezig bij de voorbereidende vergadering
voor het non-proliferatieverdrag in Wenen. Met veel enthousiasme
hebben de studenten zich de afgelopen weken verdiept in het on-
derwerp kernwapens en nucleaire ontwapening. Op www.nonu-
kes.nl kunt u hun belevenissen volgen. 

Actie
Woensdag 4 april was Wereld Landmijnendag. IKV Pax Christi
stond samen met het Actiefonds Mijnen Ruimen en de Ambassade
en Consulaat van Colombia op de Dam in Amsterdam om voorbij-
gangers te vragen hun broekspijpen op te rollen. Amsterdammers
ontblootten massaal hun been om zich solidair te tonen met de
slachtoffers van landmijnen. 

Clustermunitie en landmijnen
Honduras, Mauritanië en Ivoorkust hebben het internationale
Clustermunitieverdrag gecertificeerd. Dit verdrag verbiedt ge-
bruik, vervoer, opslag en productie van clustermunitie. Finland,
Tuvalu en Zuid-Soedan sloten zich aan bij het Landmijnenverdrag;
Guinee Bissau en Jordanië zijn vrij verklaard van landmijnen.

Uitgaven defensie stagneren wereldwijd
Voor het eerst in dertien jaar zijn de militaire uitgaven in de we-
reld niet gestegen. In 2011 bleven ze vrijwel onveranderd op 1.740
miljard dollar. De aanleiding voor deze stagnatie is minder posi-
tief, want is vooral een gevolg van bezuinigingen in Amerika, Eu-
ropa, Brazilie en India.

Verzetsleger van de Heer weer op de agenda
Mede dankzij de wereldwijde actie van de Amerikaanse organisa-
tie Invisible Children, is het bijna vergeten conflict weer op de
agenda van de Afrikaanse Unie gekomen. De onveiligheid wordt er
niet door weggenomen, maar de poging om warlord Joseph Kony
op te sporen, wordt hopelijk effectiever ingezet dan de afgelopen
25 jaar.

Campagne Adopt a Revolution
Binnen 10 dagen waren drie van de vier burgercomités al voor één
maand gesponsord. De aandacht voor Syrië was enorm tijdens de
lancering van de campagne. Ruim 1,6 miljoen mediaconsumenten
hebben erover kunnen lezen, horen en zien.

Goed nieuws!


