
The times they are
a-changin’
Verandering is niet eenvoudig. Het vraagt

lef en doorzettingsvermogen. Maar om

vooruit te komen, is verandering nodig –

ook voor IKV Pax Christi. Een filosofische

benadering van verandering.

‘Dit is niet zomaar een
baan’
Programmaleider Delfstoffen, Mensenrech-

ten en Conflict van IKV Pax Christi Kathe-

lijne Schenkel legt uit wat haar drijft in

haar werk in Zuid-Soedan.
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‘Mensen die hier opkomen
voor hun recht worden
bedreigd’
Staatssecretaris van Vrede Sanne Poot

reisde naar Colombia om er met eigen

ogen te zien hoe de steenkolenindustrie

het leven van de mensen daar verandert.
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Verandering is zo alomtegenwoordig aan-

wezig in ons leven, dat het bijna te groot

is om te beschrijven en analyseren. Zo be-

gint de pagina over verandering op de fi-

losofische encyclopedie Stanford. Een

van de eerste filosofen, de Griek Parmeni-

des ( 515 voor Chr), was er nog van over-

tuigd dat verandering helemaal niet be-

stond. Voor hem waren er slechts twee

opties: iets ís, of iets is níet. Aristoteles

(384-322 v Chr) zag dit al anders. Verande-

ring bestond voor hem wel degelijk. Aris-

toteles maakte namelijk onderscheid tus-

sen iets dat actueel ‘is’ en iets dat

potentieel ‘is’. Bijvoorbeeld: een jongen

van twaalf is actueel een scholier, en po-

tentieel een profvoetballer. Een eik is ac-

tueel een boom, en potentieel een tafel

of een stoel. Aristoteles kwam tot dit on-

derscheid doordat hij onder meer beeld-

houwers observeerde die uit een blok
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The times they are
a-changin’…
Bob Dylan zong het al terwijl hij volop bezig was met de burgerrechtenbeweging in de Verenigde
Staten. De tijden van de vanzelfsprekende blanke suprematie waren definitief voorbij, zwarten
vochten hun positie aan, de Vietnam oorlog veranderde de wereld en de positie van Amerika daarin.
Kortom, verandering was volop aanwezig in de jaren ’60. Verandering is niet alleen iets voor de
jaren zestig, maar nog steeds aan de orde van de dag. Ook IKV Pax Christi verandert mee.

Wouter de Bruijn, Creative Commons



marmer een beeld fabriceerden. Aristote-

les signaleerde dat wat de beeldhouwer

deed, niets meer was dan het verwijde-

ren van het overtollige marmer rond het

beeldhouwwerk dat in potentie al in het

blok aanwezig was. In potentie is een

blok marmer dus een beeld.

Nieuw jaar
Het begin van een nieuw jaar wordt ge-

zien als hét moment voor verandering.

Verandering van eet- en leefgewoonten

(minder snoepen, meer sporten, stoppen

met roken), verandering van baan, veran-

dering van levensinstelling (‘Voortaan ga

ik het helemaal anders doen’). Het blijkt

moeilijk onszelf aan dergelijke beloftes

van verandering te houden: waar de

sportscholen op 2 januari volstromen

met nieuwe leden, heeft zich dat niveau

in maart weer wat gestabiliseerd. ‘Weer

niet gelukt’, verzucht menigeen aan het

einde van het jaar op de weegschaal, te-

rugkijkend op de voornemens die een

jaar eerder nog vol vertrouwen werden

gemaakt.

Volhouden
Verandering is namelijk niet eenvoudig.

Het vraagt lef en doorzettingsvermogen

om patronen van jaren te doorbreken.

Niet meer te doen wat we altijd deden.

Ondanks tegenslagen toch volhouden,

met dat ene doel voor ogen. Dat geldt he-

lemaal voor het realiseren van verande-

ring in conflictgebieden, waar verande-

ring een zaak kan zijn van leven of dood.

Ga er maar aanstaan om van binnenuit

veranderingen door te voeren in Zuid-Soe-

dan, Congo of in het Midden-Oosten. Dat

vraagt voornamelijk bij mensen in die

conflictgebieden zelf een durf en doorzet-

tingsvermogen waar je u tegen zegt.

Vooruit
Naast spannend, moeilijk en ingewik-

keld, is verandering vaak ook heel mooi

en opwindend. Het kan ons in aanraking

brengen met nieuwe mensen en ervarin-

gen. Nieuwe inzichten geven in onszelf.

Bovendien: als we blijven doen wat we al-

tijd doen, zullen we krijgen wat we altijd

krijgen. Zonder verandering komen we

helaas vaak niet verder; niet in ons per-

soonlijk leven, niet in conflictgebieden

en niet als vredesorganisatie.

Dat is ook de reden dat IKV Pax Christi

begin 2014 de naam gaat veranderen. We

veranderen dus niet in fundament: mis-

sie, waarden, werkwijze en identiteit. Er

is immers geen enkele reden om datgene

te veranderen wat goed is en staat als een

huis. Maar we veranderen wél in de ma-

nier waarop we andere mensen betrek-

ken bij die werkwijze en bij ons doel van

vrede en veiligheid voor iedereen. We ver-

anderen op de manier zoals Aristoteles

verandering beschreef: als iets dat in po-

tentie al aanwezig is, maar op 1 februari

de stap naar de actualiteit zal zetten.

Suzanne van den Eynden
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De winter lijkt een periode van afster-

ven en stilstand als je naar de natuur

kijkt. En toch gebeurt er heel veel in die

periode. De bloembollen die als eerste

hun kopjes boven de grond steken, die

dapper hun nek uit durven steken, doen

dat al als de winter nog volop regeert.

In Syrië ervaren mensen een zware tijd.

De winter is er koud, zeker als je geen

energie hebt om je onderkomen te ver-

warmen. Honger eist dit jaar haar tol,

het wordt ingezet als oorlogswapen.

Midden in deze donkere periode, zien

we vredesactivisten die er iedere keer

weer in slagen om door te gaan. Zij vor-

men de lichtpuntjes waarop onze hoop

gericht is.

Onze Staatssecretaris van Vrede doet

uitgebreid verslag van haar reis naar het

zonnige Colombia. Zij heeft gesproken

met mensen die getroffen zijn door de

voortgaande industrialisering van hun

land, met name de steenkolenmijn-

bouw. In het verleden schakelden de

mijnen rechtse paramilitaire milities in

om zich te beschermen tegen de drei-

ging van guerrilla’s zoals de FARC. Deze

‘beveiligers’ gingen hun boekje nogal

eens te buiten en onschuldige mensen

werden daar het slachtoffer van. Parle-

mentariër Sjoerd Sjoerdsma verdiepte

zich in deze materie en ook IKV Pax

Christi houdt nauwlettend bij of intimi-

datie, ontheemding en moord ook nu

nog voorkomen. We spreken daar poli-

tiek en bedrijfsleven ook op aan.

We nemen afscheid van Jörgen Ray-

mann als Minister van Vrede, maar we

zullen hem ongetwijfeld nog wel horen

over vredesactivisme, een onderwerp

dat hem na aan het hart ligt. Raymann

heeft twee seizoenen lang het Ministe-

rie van Vrede veel bekender gemaakt.

Jörgen bedankt! In 2014 staan er nog

meer veranderingen op stapel, daarover

in het volgende nummer meer.

Helma Maas

Redactioneel

Foto voorkant: Collage van foto’s uit IKV Pax Christi -archief

De redactie van Vrede.Nu is heel nieuwsgierig naar uw voorgenomen veranderin-

gen voor 2014. Natuurlijk vooral naar veranderingen die bijdragen aan vrede. Dat

kunnen kleine dingen zijn, zoals berichten van IKV Pax Christi vaker ‘liken’ op Fa-

cebook en onze tweets delen. Maar ook iets grotere, zoals een Ambassade van

Vrede beginnen of uw bank of energiemaatschappij aansporen tot een ander inves-

terings- of inkoopbeleid. Deel vooral uw eigen ideeën met ons. De meeste grote ver-

anderingen zijn immers begonnen met een kleine daad van verzet.

Mail ons uw voornemens via vredenu@ikvpaxchristi.nl. De mooiste inzendingen

publiceren we in de eerste uitgave van ons blad in 2014.

Oproep: wat gaat u
volgend jaar anders doen?



Net terug uit Zuid-Soedan moet Ka-

thelijne, zoals na iedere dienstreis,

nog even ‘landen’. “Hoewel het land in-

middels bekend terrein voor me is, blijft

het natuurlijk een conflictgebied. Tijdens

een reis sta ik altijd onder een zekere

spanning.” Maar het is niet te vergelijken

met de cultuurschok die zij ervoer tij-

dens haar eerste bezoek aan het land,

ruim vier jaar geleden. “Het was alsof ik

in één keer in het stenen tijdperk werd

gekatapulteerd. Op de markt was als

groente alleen ui te koop, de mensen

hadden geen schoon drinkwater. Iedere

dag werd gecontroleerd of het veilig ge-

noeg voor ons was om de straat op te

gaan. Ook weet ik nog heel goed dat ik ie-

mand zag met een wond van zijn oor tot

zijn schouder. En dat ik dacht: wat men-

sen hier meemaken is zo verschrikkelijk,

wat kan ik nou bijdragen?”

Voeten in de klei
Vierenhalf jaar geleden werd de droom

van Kathelijne om ooit bij de vredesorga-

nisaties aan de slag te gaan, werkelijk-

heid. “Ik liep stage bij het European Cen-

tre for Conflict Prevention en maakte

daar ook kennis met het werk van IKV

Pax Christi. Zij doen het échte werk, reali-

seerde ik me, deze organisatie staat let-

terlijk met haar voeten in de klei. Wat

zou het gaaf zijn als ik dáár ooit zou kun-

nen werken.” De vacatures liggen bij de

vredesorganisatie doorgaans niet voor

het oprapen, en in eerste instantie leek

Kathelijne haar droom te moeten opge-

ven. Wel kon ze wat vrijwilligerswerk

doen. In de tussentijd volgde ze een op-

leiding journalistiek voor academici; het

vertellen van verhalen had eveneens haar

grote interesse. Ze vond een baan in de

journalistiek en had het prima naar haar

zin. En toen was daar de email van IKV

Pax Christi: er was een vacature voor een

programmamedewerker op het gebied

van conflicten over olie in (toen nog) Soe-

dan. Of ze niet eens wilde komen praten?

Praten wilde Kathelijne wel, hoewel ze

niet stond te springen om haar toenma-

lige baan op te geven. “Maar tijdens dat

gesprek realiseerde ik me dat dit het

werk was dat ik altijd al wilde doen.”

Compensatie
Vanaf haar eerste dag raakte ze nauw be-

trokken bij het onderzoek van IKV Pax

Christi en enkele andere organisaties

naar de activiteiten van drie oliebedrij-

ven in Zuid-Soedan, waaronder twee Eu-

ropese. “Dit onderzoek onthulde dat

deze bedrijven bijdroegen aan mensen-

rechtenschendingen die werden gepleegd

door de strijdende partijen in de winge-

bieden van deze bedrijven. Hele dorpen

waren bijvoorbeeld weggevaagd om

ruimte te maken voor de olie-industrie.”

Resultaat van het in 2010 gepubliceerde

rapport was dat de Zweedse officier van

justitie een strafrechtelijk onderzoek is

gestart naar het handelen van individu-

ele medewerkers van een van die bedrij-

ven in Zuid-Soedan. Dit onderzoek loopt

nog steeds.

Haar initiële angst dat ze als ‘jong blond

meisje’ niets zou kunnen betekenen in

Zuid-Soedan, bleek al snel ongegrond.

“De eerste tijd ging ik sowieso altijd met

mijn collega op reis, van wie ik veel heb

geleerd. Al snel bouwde ik kennis en een

netwerk op. De lijnen in het land zijn ge-

lukkig kort en ik werd overal vrijwel met-

een geaccepteerd. Ik heb nooit het gevoel

gehad dat ik niet serieus werd genomen.”

Op basis van veldonderzoek doet ze aan-

bevelingen aan voornamelijk de regering.

Daarnaast zet ze zich in voor compensa-

tie van de slachtoffers van de oorlogen

die om olie zijn uitgevochten en voor een

eerlijke herverdeling van de olieopbreng-

sten onder de lokale gemeenschappen.

Oliewet
Een andere belangrijke verandering die

Kathelijne de afgelopen jaren samen met

haar collega’s heeft weten te realiseren,

is de manier waarop de overheid met het

onderwerp ‘olie’ omgaat. “Jarenlang was

het thema niet eens bespreekbaar. Dat is

het nu wél. Op basis van onze ervaring,

kunnen we goed analyseren of een wet

die de overheid voorstelt de rechten van

de mensen in de lokale gemeenschappen

wel beschermt. In die adviesrol richting

de overheid hebben we het nodige be-

reikt. Onlangs is een nieuwe oliewet aan-

genomen die flinke eisen stelt op het ge-

bied van milieu en sociaal beleid. Van het

oorspronkelijke voorstel zeiden wij: alle-

maal leuk en aardig, maar dit heeft al-

leen gevolgen voor nieuwe oliewin-
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Kathelijne Schenkel, programmaleider Delfstoffen, Mensenrechten en Conflict

Dit is niet zomaar een baan
Toen antropoloog Kathelijne Schenkel (34) voor het eerst kennismaakte
met het werk van IKV Pax Christi, dacht ze: dáár wil ik ooit terecht komen.
Enkele jaren en banen later werd deze droom werkelijkheid. Als program-
maleider Delfstoffen, Mensenrechten en Conflict zet zij alles op alles om
de rechten van mensen in Zuid-Soedan te verbeteren. Ze richt zich op wet-
geving in Zuid-Soedan die de rechten van mensen die wonen in gebieden
waar olie wordt gewonnen, beschermt.



gebieden. Veel ellende voor de lokale be-

volking komt juist voort uit het feit dat

oliebedrijven in de huidige concessies

konden doen en laten wat ze willen. Ons

advies om in de wet de verplichting op te

nemen om milieuvervuiling op te rui-

men en mensen te compenseren die

slachtoffer zijn geworden van de olie-ex-

ploitatie, is overgenomen.”

Haar werk is niet zomaar een baan, reali-

seerde Kathelijne zich al snel. “Ik ben er

soms dag en nacht mee bezig en de verant-

woordelijkheid is groot. Maar ik vind het

heel mooi en ook heel leuk om samen met

de mensen in de oliegemeenschappen en

de overheid dingen echt te verbeteren. Het

vergt een lange adem en heel veel tijdsin-

vesteringen in contacten en netwerken,

maar we boeken wél vooruitgang. Het is

dan ook enorm belangrijk dat er structu-

rele fondsen voor ons werk beschikbaar

blijven, om wat we hebben opgebouwd in

het land te kunnen blijven doen.”

Suzanne van den Eynden
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In de buurt van het stadje Melut samen met een onderzoeksassistent.

Olieinstallatie in Zuid-Soedan.



Hoewel Sjoerdsma veel met buiten-

landpolitiek te maken had - hij

werkte als diplomaat op het ministerie

van Buitenlandse Zaken - heeft zijn moti-

vatie voor het Kamerlidmaatschap meer

met binnenlandse zaken te maken.

Sjoerdsma: “Mensen hadden het over ‘de

problemen niet doorschuiven naar de

volgende generatie’. Hun daden lieten al-

leen wat anders zien: de situatie op het

gebied van onderwijs, werk en woningen

wordt voor jongeren alleen maar slechter

met de gekozen oplossingen. Daar wil ik

wat aan doen. En binnen mijn portefeuil-

les Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Handel & Ontwikkelingssamenwerking

wil ik de visie van de jonge enthousiaste

professionals en experts meenemen. Ook

gaat de reputatie van Nederland in het

buitenland me aan het hart. Die heeft

onder kabinet Rutte1, met de gedoog-

steun van Geert Wilders en zaken zoals

een Polenmeldpunt, een knauw gekre-

gen. Ik wil het buitenland sowieso terug-

halen naar het hart van de democratie.

Dat betekent wat mij betreft ook: niet zo

bezuinigen op ontwikkelingssamenwer-

king en op de Nederlandse ambassades.”

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Nederland zet steeds vaker in op buiten-

landse handel in plaats van hulp. Wat

verstaan we hier nu onder? Sjoerdsma:

“Ik kan nu de richtlijnen van de Organi-

satie voor Economische Samenwerking

en Ontwikkeling (OESO) voor maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen oplepe-

len, maar laat ik dat nu niet doen. Maat-

schappelijk verantwoord ondernemen is

voor D66 als ademen voor de mens. Het

hoort er gewoon bij. Van het ‘do no

harm’ tot ‘waar kun je een positieve rol

spelen?’ Colombia is een goed voorbeeld

van de overgang van hulp naar handel.

Ruim de helft van de Nederlandse steen-

kool, die wij hier gebruiken voor energie-

opwekking, komt uit dit Zuid-Ameri-

kaanse land. Dat weet lang niet iedereen.

Een substantieel deel daarvan is afkom-

stig van mijnen in de provincie Cesar, die

in het verleden rechtse paramilitaire mi-

lities hebben ingeschakeld om zich te be-

schermen tegen de dreiging van de guer-

rilla’s. Deze ‘beveiligers’ gingen hun

boekje nogal eens te buiten. Zij hebben

zich schuldig gemaakt aan intimidatie,

ontheemding en moord. Terwijl de para-
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Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66)

Colombia: de kiloknaller
van de energiemarkt
Hij oogt jong en is dat ook, het D66 Kamerlid dat ik op een grijze novembermiddag opzoek voor een interview.
Over zijn drijfveren en zijn betrokkenheid bij de strijd voor ‘eerlijke energie’. Maar Sjoerd Wiemer Sjoerdsma
(32 jaar) weet waar hij het over heeft. Na zeven jaar als diplomaat in crisisgebieden te hebben gewerkt, zit hij
nu ruim een jaar voor zijn partij in de bankjes van de Tweede Kamer. “Ook dit werk is af en toe gevuld met
adrenaline.”

Sjoerdsma: "Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons als ademen voor de mens."
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militairen sinds 2006 officieel zijn gede-

mobiliseerd, worden hun slachtoffers

nog regelmatig geïntimideerd door neo-

paramilitaire groepen en vinden er nog

steeds aanslagen plaats op vakbondsmen-

sen. De Nederlandse energiemaatschap-

pijen betrekken wereldwijd maar 1% van

de kolenmarkt, maar in Colombia heb-

ben we een bijna marktbepalende in-

vloed. Colombia is voor ons zo’n beetje

de kiloknaller van de energiemarkt. De

Nederlandse energiemaatschappijen die

in Cesar hun kolen inkopen, leggen daar

als groep verantwoording over af, maar

dan weet je nog niet of jouw kolen uit

een mijn komen waar de mensenrechten

worden geschonden.”

Onderzoek
Ik vertel Sjoerdsma dat IKV Pax Christi

bezig is met een onderzoeksrapport naar

de grootschalige mensenrechtenschen-

dingen in de mijnbouwstreek van Cesar

in de periode 1996-2006. Wat zou daar

volgens hem mee moeten gebeuren?

Sjoerdsma: “Ik zou benieuwd zijn naar

de reactie van de Colombiaanse regering.

Ik kan me voorstellen dat jullie het rap-

port voorleggen aan Nederlandse bedrij-

ven die actief zijn in Colombia. En na-

tuurlijk ook de Nederlandse

energiemaatschappijen, die daar hun

kolen betrekken, vragen: wat is hierop

uw reactie? Zij zullen moeten aantonen

dat hun commerciële relatie niet heeft

geleid tot de feiten die jullie blootleggen.

Ik hoop trouwens dat dit soort onderzoe-

ken vaker in opdracht van de bedrijven

zelf worden uitgevoerd, gewoon omdat

zij dat willen. Die open, verwelkomende

houding zou je toch mogen verwachten.”

Sjoerdsma noemt Unilever een goed voor-

beeld. Hun directeur wil de risico’s op ne-

gatieve maatschappelijke impact in de

sectoren en/of landen waarin het actief

is, in kaart brengen. Sjoerdsma: “De di-

recteur zegt daar ook bij dat hij niet al-

tijd alles kan overzien. Hij heeft toen

maatschappelijke organisaties uitgeno-

digd om controles op dit terrein uit te

voeren. Hun - kritische - rapport heeft hij

vervolgens openbaar gemaakt en het be-

drijf gaat ermee aan de slag.”

Zelfregulering en anders een
wet
Dat je afspraken niet in beton moet gie-

ten geldt voor meer terreinen, als het aan

Sjoerdsma ligt. Als liberaal wil hij graag

het een en ander aan de eigen verant-

woordelijkheid overlaten. Maar als dat

nu niet werkt? Sjoerdsma: “Als de ener-

giebedrijven er niet in slagen om meer

transparantie in hun inkoopbeleid zelf te

regelen, dan moet daar wetgeving voor

komen. Dat doet me eraan denken dat ik

minister Ploumen van Buitenlandse Han-

del en Ontwikkelingssamenwerking, die

de energiesector om zelfregulering heeft

gevraagd, nodig eens moet vragen hoe

het ervoor staat!”

Onno Groustra

In Colombia heeft Nederland een bijna marktbepalende invloed in de kolenmijnbouw.
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De regio werd jarenlang geteisterd

door geweld van zowel linkse guer-

rilla’s als rechtse milities. De multinatio-

nale steenkoolbedrijven in de regio Cesar

hebben hier een twijfelachtige rol in ge-

speeld. Sommige van deze bedrijven zou-

den voor bescherming tegen de guerrilla-

strijders jarenlang financiële steun aan

paramilitairen hebben geleverd en zo

medeverantwoordelijk zijn voor de door

hen gepleegde mensenrechtenschendin-

gen.

IKV Pax Christi zette afgelopen zomer

een beweging van slachtoffers van multi-

nationals op. Ik heb een paar leden van

deze beweging gesproken. Dat waren hef-

tige ontmoetingen, deze mensen hebben

zoveel meegemaakt! Ze hebben er tot

voor kort zelfs nooit over kunnen praten.

Het verhaal van Claudia Balcero maakte

veel indruk op me. Haar man is nu zo’n

twaalf jaar vermist, zelfs zijn lichaam is

nooit teruggevonden, terwijl paramilitai-

ren wel bekentenissen over zijn verdwij-

ning hebben afgelegd. Claudia vindt dat

de mijnbouwbedrijven hier schuldig aan

zijn. Deze bijzondere vrouw is de naamge-

ver van een rechtszaak tegen een van deze

multinationals. Ze werd bedreigd, nadat

ze opkwam voor haar rechten. En ze wordt

nog elke dag in de gaten gehouden. Ik vind

het belangrijk haar verhaal te delen.

Naast mensen die familieleden verloren

door het geweld rondom de mijnen sprak

ik ook met verschillende groepen, die in

zo’n omgeving gedwongen zijn in slechte

omstandigheden te leven. Zo ligt het

dorp El Hatillo ingesloten tussen de mij-

nen en hun afvalhopen. Ook sprak ik met

mijnwerkers, en met vertegenwoordigers

Staatssecretaris van Vrede op werkbezoek naar Colombia

‘Mensen die hier opkomen
voor hun recht worden
bedreigd’
Ik kijk terug op een bijzondere reis. In één week heb ik veel meegemaakt. Met een klein team van vredes-
organisatie IKV Pax Christi bezocht ik in oktober de provincie Cesar in Colombia. Hier wordt sinds het mid-
den van de jaren ‘90 veel steenkool gewonnen, waar Nederland vandaag de dag trouwens een groot deel
van afneemt.

Claudia is actief in de beweging van slachtoffers van multinationals.

Met de camera in de aanslag verhalen vastleggen.
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van de vakbond en de pers. Tenslotte had-

den we nog een leuke ontmoeting met

een Afro-Colombiaanse gemeenschap.

Die mensen moeten misschien binnen-

kort hun dorp verlaten. Tenminste, als

het hen niet lukt om eigendomsbewijzen

te krijgen van de grond die zij al tiental-

len jaren gebruiken, maar die nu ook

voor mijnbouwbedrijven interessant is.

Gelukkig was mijn reis ook erg leuk. On-

danks alle ellende gaan mensen gewoon

door met hun dagelijkse dingen. Op een

ochtend zag ik de kinderen demonstre-

ren voor vrede. Een vrolijke boel.

Sanne Poot

Meer lezen, kijk op staatssecretaris-

vanvrede.ikvpaxchristiblogs.nl

Lopen voor vrede in Valledupar.

Binnenkort moeten zij misschien hun dorp verlaten voor mijnbouw.

Aan de hand van een kaart wordt uitgelegd wat er allemaal in El Hatillo is veranderd.
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Van Achlum-Hitzum via Amsterdam

Slotervaart tot Vlaardingen: door

het hele land deden Ambassades van

Vrede mee aan In actie voor vrede. Eén am-

bassade verkocht ‘patatjes voor vrede’,

een andere ambassade zette een grote

collectepot neer tijdens een debat dat ze

organiseerden. Op dit moment maken we

de balans op van alle inzamelingen. De

school in Aleppo is ondertussen uitge-

breid en draait ondanks de oorlog ge-

woon door.

De groei van het aantal ambassades is

spectaculair te noemen. Waren er bij de

oprichting van het Ministerie van Vrede

in 2011 net twaalf ambassades, nu is dat

aantal al verviervoudigd en staat de teller

op 54 ambassades. Een deel daarvan zijn

jongerenambassades, een deel zijn am-

bassades ontstaan uit een kerk en er zijn

ook ambassades die zich vanuit het

buurtwerk organiseren.

Het hele land door
Vredesactivisme, het thema van de Vre-

desweek, stond door het hele land op ver-

schillende manieren centraal met op veel

plekken speciale aandacht voor vredesac-

tivisten in Syrië en andere conflictgebie-

den over de grens. De Minister van Vrede,

Jörgen Raymann, opende de Vredesweek

tijdens de Nacht van de Vrede samen met

zijn Staatssecretaris Sanne Poot. Hij de-

batteerde in Assen over vrede en sloot de

week af met een theatervoorstelling in

Ridderkerk. Op de radio riep onze Minis-

ter van Vrede op om in actie te komen

voor Syrië. In de dagbladen Trouw en

Volkskrant heeft u dezelfde oproep kun-

nen lezen op de advertentiepagina’s. Ook

Fadi Hallisso,een jonge Syrische priester-

blogger, reisde het hele land door. In

negen dagen tijd sprak hij op hij negen

plekken over het werk van moedige vre-

desactivisten in Syrië. De Ambassade van

Vrede in Vlaardingen had de Syrische ac-

tivist Raja Deeb uitgenodigd. Hij vertelde

over zijn werk in het Palestijnse vluchte-

lingenkamp Khan esh-Sheh, dat u kunt

steunen via www.adoptarevolu-

tion.nl

Natuurlijk gaven ook veel IKV Pax Christi

medewerkers acte de presence bij de Am-

bassades van Vrede.

Luciferprijs
Elk jaar verdient de meest spraakmakende

en succesvolle activiteit in de Vredesweek

de Luciferprijs. Dit jaar ging de prijs naar

de Ambassade van Vrede in Tiel. Zes jonge-

ren organiseerden een workshop ‘Vredeac-

tivisme’. De kracht van deze activiteit zat

in de opzet van de workshop: niet alleen

kijken en luisteren, maar ook doen! Door

zelf een actie te bedenken voor Syrië wisten

de deelnemers niet alleen dát zij wat kun-

nen doen maar ook wát zij zouden kunnen

doen. Met de Luciferprijs wint de ambas-

sade van Tiel een geldbedrag van 250 euro.

Anne Hertman en Helma Maas

Ministerie van Vrede

Vredesweek 2013:
spectaculaire groei ambassades
Vanaf 21 september stond Nederland een week lang in het teken van ‘Act for Peace’. De 54 Ambas-
sades van Vrede en andere groepen vrijwilligers die zich nog geen ambassade noemen, organiseer-
den in totaal 252 activiteiten. Veel kerken hielden daarnaast vredesvieringen, zodat naar schatting
meer dan 60.000 mensen betrokken werden bij de Vredesweek en de oorlog in Syrië.

De winnaars van de Luciferprijs.
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Niet alleen Fadi dacht heel even zo,

ook veel Nederlandse commentato-

ren geloofden in de euforie van de eerste

maanden van de Arabische Lente dat de

val van de Syrische dictator Assad slechts

een kwestie van tijd zou zijn. De opstand

speelde zich af volgens de beproefde tactie-

ken en strategieën van geweldloze denkers

als Gene Sharpe. Massale uitingen van bur-

gerlijke ongehoorzaamheid en vreedzame

creatieve acties mobiliseerden een grote

massa Syriërs en wekten de hoop en sym-

pathie van de internationale gemeen-

schap. Acht maanden lang bleven ze het

volgens de Sharpe methode proberen,

maar keer op keer maakten scherpschut-

ters een einde aan de demonstraties door

op weerloze demonstranten te schieten.

Het leger greep, anders dan in Egypte, niet

in om de Syrische bevolking te bescher-

men. Het draaide uit op een burgeroorlog.

Campagne Adopt a Revolution gaat door

‘Superman zijn we niet,
maar wel dapper’
“Soms zeggen we tegen elkaar dat wij Syriërs ons gedroegen als een kind dat naar een film van Su-
perman keek en dacht: ‘Dat doe ik ook even.’ Na Tunesië en Egypte leek het zo makkelijk, maar kijk
waar we nu staan.” Het zijn de woorden van Fadi Hallisso die in de Vredesweek veel mensen sprak
om hen te motiveren in actie te komen voor vredesactivisten in Syrië.

In de gebieden waar het regeringsleger zich heeft teruggetrokken zorgen mensen zelf voor hun voorzieningen. Fotocredit Salem.
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Burgers blijven zich verzetten
Het paradoxale is dat ondanks de inkt-

zwarte berichten uit Syrië er een onge-

kende groei van burgerinitiatieven is. De

oorspronkelijke comités die het verzet

aanjoegen met demonstraties hebben

hun werkterrein verlegd. Overal storten

activisten, mensen zoals u en ik, zich op

hulpverleningsprojecten. Ze richten scho-

len op, zoals de Mustafa Qarman school

in Aleppo, waarvoor in de Vredesweek

speciaal gecollecteerd is. Ze hebben kans

gezien om er nog zes scholen op te rich-

ten, waarvan eentje voor kinderen met

een beperking. Dan zijn er talloze men-

sen die nog steeds durven in te bellen

naar radioprogramma’s zoals Alwan FM

in Saraqeb om hun mening te geven. Dat

hoeft geen politieke mening te zijn, maar

kan ook gaan over de verdeling van hulp-

goederen. Want door de aanhoudende

oorlog zijn veel mensen aangewezen op

hulp. Naast deze twee door IKV Pax

Christi gesteunde initiatieven, zijn er nog

veel andere voorbeelden van grote en

kleine moed van mensen in Syrië. Hoe-

wel de presentatoren van Alwan Radio

soms wel een beetje voor Superman spe-

len, ze zenden zelfs uit als ze beschoten

worden, zijn het vooral de vele gewone

Syrische burgers die dagelijks de moed

hebben om door te gaan met hun leven.

Brood halen, zorgen voor zieke en ver-

zwakte landgenoten, zorgen dat wijkcen-

tra, vuilnisophaaldiensten, lokale be-

stuursraden weer gaan werken. De rug

recht houden bij intimidatie, of dat nu is

door regeringstroepen of door aan Al

Qaida verwante groepen.

Adopt a Revolution is hun
life line
Contact met de buitenwereld is voor bur-

geractivisten van levensbelang, het is

hun life line. Daarom heeft bijna iedere

groep een pagina op Facebook waarmee

ze met elkaar en de buitenwereld com-

municeren. Daarom ook vinden zij initia-

tieven als Adopt a Revolution zo belang-

rijk. Ook de acties in de Vredesweek

waarbij veel middelbare scholieren brief-

jes met een bemoedigende boodschap

aan de Syrische activisten hebben ge-

stuurd en de vele kindertekeningen die

IKV Pax Christi ontving, sterken de men-

sen in Syrië. Soms lijkt het werk van de

door Adopt a Revolution gesteunde acties

een druppel op de gloeiende plaat te zijn.

Maar uiteindelijk bouwen zij nu, in oor-

logstijd, aan de fundamenten van het

nieuwe Syrië. Morele en financiële steun

geeft hen de kracht om door te gaan.

Dus: ga op het internet op zoek naar deze

activisten, laat hen weten dat ze niet al-

leen zijn, of geef via www.adoptare-

volution.nl een bijdrage aan deze dap-

pere activisten.

Evert-Jan Grit en Helma Maas

Voor journalisten wordt het steeds gevaarlijker op straat.
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“De situatie in Syrië is nog steeds ver-

schrikkelijk, de radicale elementen drij-

ven steeds meer vluchtelingen richting

Libanon. Het is nu de honger en niet de

chemische wapens die hen mijn kant op

stuurt. Op sommige dagen komen er

zelfs wel 1200 mensen per dag de grens

over. Zij hebben letterlijk alles nodig: ten-

ten, dekens, kleding en eten. Dat is voor

de kleine grensplaatsen erg veel, zo is er

een dorp Ersal in de Bekaa vallei waar nu

al 50.000 vluchtelingen bivakkeren. Het

is werkelijk schokkend om te horen dat

de Verenigde Naties 30% moeten bezuini-

gen op hun hulp. Met onze organisatie

‘Glimlach & Olijf’ proberen we de ergste

nood te lenigen. De vrouwen hebben de

afgelopen weken weer hele mooie tassen

en kussenovertrekken gemaakt. Nu hoop

ik dat we die in de Kersttijd kunnen ver-

kopen. Met dat geld kunnen we dan weer

voedsel en medicijnen kopen. Ook zijn

we bezig met kinderactiviteiten, want

veel kinderen hebben bijscholing nodig

voor ze in het Libanese schoolsysteem

kunnen instromen. We hebben eenvou-

dig niet de luxe om in wanhoop te verval-

len, we moeten doorgaan en mogen de

vluchtelingen niet in de steek laten.“

Hoe is het nu met …..
Fadi Hallisso?

“Het bezoek aan Nederland was zeer de

moeite waard. Goed om te merken dat er in

Nederland mensen zijn die zich druk

maken om Syrië. Ook heb ik hier de Pales-

tijnse gemeenschap en Palestijnse officiële

vertegenwoordigers ontmoet. Maar ik wilde

ook graag terug, hoe gek dat ook klinkt.

Mijn vrouw is in Damascus, daar is ons

leven. En ik voel me verantwoordelijk voor

mensen van het Khan-esh-Sheh actiecen-

trum en het Yarmouk-vluchtelingenkamp.

Het kamp wordt nog steeds belegerd en

hulpgoederen komen er niet in. Mensen

gaan er dood van de honger. Vorige week

vroeg iemand me of ik hem uit het kamp

kon smokkelen. Hij zei: “Ik kan niet zitten

toekijken hoe mijn vrouw en kind dood-

gaan van de honger.”

Aidoun is een van de organisaties die er bij

de PLO op hebben aangedrongen meer te

doen voor de vluchtelingenkampen in

Syrië. Een delegatie van de PLO is naar Da-

mascus gekomen en zegde hulpgoederen

toe. Gisteren kwam er na instemming van

de Syrische autoriteiten een konvooi met

hulpgoederen naar het Yarmouk-kamp.

Maar eenmaal daar aangekomen mochten

de vrachtwagens niet door het checkpoint

en werden teruggestuurd naar het VN-

hoofdkwartier. Een grote teleurstelling voor

de bevolking van Yarmouk. De PLO delega-

tie is onverrichter zake weer vertrokken. Ze

hadden gezegd dat ze niet zouden vertrek-

ken voordat er een humanitaire doorgang

naar Yarmouk open is. Ze hebben zich daar

dus niet aan gehouden. Ik ben zwaar teleur-

gesteld. Hoe kunnen onze leiders uit Ramal-

lah ons nu in de steek laten?

Ook ben ik teleurgesteld in het Syrische re-

gime, dat maar weer eens bewijst dat ze de

leuze ‘Djoe’ hatta roekoe’, ‘honger totdat ze

door de knieën gaan’ echt uitvoert.”

Kijk op www.adoptarevolution.nl hoe

u het werk van Raja en Fadi kunt

ondersteunen.

Priester-blogger en hulpverlener Fadi Hallisso had het in de Vredesweek
heel druk, maar bij terugkomst in Libanon kreeg hij het nog drukker. Daar
wachtten veel Syrische vluchtelingen op hulp. We spreken hem twee maan-
den na de Vredesweek.

Raja Deeb?

Raja Deeb van Aidoun was in de Vredes-
week onder andere in Vlaardingen om over
Syrië te spreken. Een maand na de Vredes-
week spreken we Raja weer.
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VS ondertekenen het internationale
wapenhandelverdrag
In april dit jaar werd het Wapenhandelverdrag aangenomen

in een VN vergadering. Nu hebben ook de Verenigde Staten,

’s werelds grootste wapenexporteur, ondertekend. Binnen

de VS bestaat van oudsher zware kritiek op het verdrag,

voornamelijk van de wapenlobby die vreest dat het verdrag

het particuliere wapenbezit aan banden legt. De internatio-

nale campagne Control Arms, waarin IKV Pax Christi een be-

langrijke rol speelt, zegt dat de ondertekening door de VS

een krachtig signaal is naar de rest van de wereld en een

mijlpaal voor het verdrag. Meer dan honderd landen hebben

het verdrag nu getekend. Control Arms benadrukt het be-

lang voor de landen die getekend hebben om het verdrag

ook zo snel mogelijk te ratificeren.

Burgerschap als strategie
tegen sektarisme in Irak
Wij zijn allemaal burgers. Onder die leus betrekt IKV Pax

Christi Irakese jongeren van alle etnische en religieuze ach-

tergronden bij het ontwikkelen van een alternatief tegen

sektarisch denken. Tien jaar na de val van Saddam Hussein

staat de Irakese democratie nog maar in de kinderschoenen.

Hoe zorg je dat alle groepen in de Irakese samenleving echt

kunnen deelnemen en veilig hun identiteit kunnen uitdra-

gen? Naast rechten zijn er ook plichten die iedereen als lid

van de samenleving heeft, zoals er voor zorgen dat minder-

heden in de samenleving niet het onderspit delven of het

schoonhouden van de buurt. In Irak ondersteunt IKV Pax

Christi maatschappelijke organisaties die jongeren laten

kennismaken met het concept burgerschap en met de rech-

ten van minderheden. We financieren een aantal door jon-

geren ontwikkelde projecten waarbij ze over hun eigen etni-

sche en religieuze grenzen heen stappen en hun nek uitste-

ken om de samenleving toegankelijk te maken voor ieder-

een.

Lokaal bestuur in Syrisch ‘bevrijd gebied’
In veel dorpen en steden waar de Syrische overheid geen in-

vloed meer heeft, is een machtsvacuüm ontstaan. Om te voor-

komen dat daar alleen het recht van de sterkste geldt, heb-

ben burgers in die gebieden de verantwoordelijkheid op zich

genomen gemeentetaken uit te voeren. Ze hebben zelf ‘lokale

raden’ gevormd. Samen met de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten, de Syrische organisatie Etana en het Ministerie

van Buitenlandse Zaken ondersteunt IKV Pax Christi deze lo-

kale raden. Hierdoor verbeteren de contacten tussen de lo-

kale raad, vrijwilligersorganisaties in een stad en de gewa-

pende groepen. De bedoeling is dat dit de basis legt voor een

nieuw Syrië en dat de overgang daartoe zo democratisch mo-

gelijk verloopt.

Breed pleidooi voor vrede en veiligheid als
nieuw Millenniumdoel
Onder de naam Human Security First is IKV Pax Christi

samen met het Global Platform for the Prevention of

Armed Conflict (GPPAC) een campagne gestart om vrede en

veiligheid op de internationale ontwikkelingsagenda te

krijgen. Door lobby bij de VN en een publiekscampagne vra-

gen we aandacht voor dit onderwerp. Op www.humansecu-

rityfirst.org vindt u verhalen van mensen uit conflictgebie-

den die uitleggen waarom het zo belangrijk is dat vrede en

veiligheid als doel moet worden opgenomen. Ook kunt u

hierop laten weten dat ook u vrede en veiligheid ‘first’ wil-

len.

IKV Pax Christi over op IBAN
Uiterlijk 1 februari 2014 gaat IKV Pax Christi over op IBAN.

Dit betekent dat iedereen gaat betalen en ontvangen met een

langer rekeningnummer.

Wat betekent dit voor uw steun aan IKV Pax Christi?

Als u IKV Pax Christi steunt met een automatische incasso

hoeft u niets te doen. Wij zorgen ervoor dat uw huidige

rekeningnummer in ons systeem wordt omgezet.

Het IBAN rekeningnummer van IKV Pax Christi:

NL97INGB0000005161

Korte Berichten

Jongeren aan de slag in Irak.
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Door de persoonlijke verhalen van

mensen die zij onderweg tegenkomt,

krijgt de lezer een beeld van de Chi-

nese en Afrikaanse handelaars die

zaken doen op elkaars continent. Dit

zijn verhalen van mensen die moge-

lijkheden zien in de hedendaagse glo-

balisering en daar dankbaar gebruik

van maken. Hoe klein dit succes dan

ook mag zijn, het biedt deze mensen

een bestaanszekerheid. En hoe opval-

lend is het, dat dit een verhaal is over

Arabieren, Chinezen en Afrikanen

waaraan geen enkele westerling te

pas komt.

Handel
‘Op de vleugels van de draak’ is een

verhaal over handel tussen landen en

continenten, waar handelsrelaties -

ook ten tijde van crisis - een basisin-

komen garanderen. De interactie tus-

sen de verschillende culturen vindt

zich een weg, ook al begrijpen beide

culturen weinig van elkaar. De ma-

nier waarop Chinezen tegen Afrika-

nen aankijken en andersom zorgt er-

voor dat de lezer een beeld krijgt van

de verschillende culturen en de moei-

lijkheden van internationale handel

tussen hen.

Lieve Joris heeft het vermogen om

haar lezers mee te slepen naar een

voor hen nieuwe wereld. Het lukt

haar keer op keer om in het leven te

stappen van een wildvreemde die

haar meetrekt in zijn of haar per-

soonlijke leven. De persoonlijke ver-

halen maken dat het boek leest als

een trein, hoewel ik soms de draad

kwijt raakte door de vele verschil-

lende personen die steeds weer terug

keren in haar leven, vaak telkens op

een ander continent. Deze mensen

reizen op en neer van Afrika naar

China, zonder te weten waar Europa

of Amerika ligt. Een werkelijke must

read voor ieder die nieuwsgierig is

naar het verhaal achter de handel

tussen China en Afrika.

Kim Voogt

Agenda
10 december
Balkanborrel ‘Activisme in verdeeld Bosnië’
Stiltecentrum, Godebaldkwartier 74, Utrecht
19.00 – 22.30 uur
Gratis, maar aanmelden via
balkanborrel@ikvpaxchristi.nl
“Activisme in verdeeld Bosnië:
Over het spanningsveld tussen etniciteit en burger-
schap in het huidige Bosnië, en hoe dit de toekomst
van het land zal bepalen. Met Darko Brkan over de
macht van de burger.
Na afloop een gezellig netwerkcafé . De avond wordt
samen met NGO Linking Europe georganiseerd. De
voertaal van deze avond is Engels.

11 december
Kijkerstip: Jij bent sterk
20.25 uur op Nederland 2
Een uitzending van de EO televisie over geweld tegen
de Koptische christenen in Egypte.
Kijk op www.eo.nl/blogs/jijbentsterk/
voor meer informatie of praat mee via
Facebook: jijbentsterk of Twitter: JijbentSterk

13 december
Bijeenkomst Women in Warzones: Security for
all
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Den Haag
13.45 – 18.00 uur
Aanmelden via: www.nap1325.nl
Met Renée Jones- Bos (hoogste diplomaat van Neder-
land), Leeda Yaqoobi (plv. directeur Afghan Women’s
Network), Joke Florax (Politie Nederland) en Minister
Opstelten van Veiligheid & Justitie.

Colofon
Eindredactie: Helma Maas-van der Vaart.
Redactie: Suzanne van den Eynden, Onno Groustra, Frede-
rique Kram en Sabita Ribai.
Met dank aan: Sanne Poot, Joris van de Sandt, Anne Hert-
man, Jan Gruiters, Marjolein Wijninckx, Evert-Jan Grit en
Mach1.
Fotografie: Wouter de Bruijn Creative Commons, Salem en
IKV Pax Christi-archief.

Basisvormgeving: RAAK Grafisch Ontwerp
Drukkerij: Van der Weij BV, Hilversum

ISSN 1874-6497

IKV Pax Christi, Godebaldkwartier 74, 3511 DZ Utrecht
Postbus 19318, 3501 DH Utrecht
Tel (030) 233 33 46, Fax (030) 236 81 99
vredenu@ikvpaxchristi.nl www.ikvpaxchristi.nl
Giro: NL97 INGB 0000 0051 61

IKV Pax Christi heeft het CBF-keurmerk en is ANBI-erkend en ISO-gecertificeerd.

‘Op de vleugels
van de draak’
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Na jarenlang reizen door Afrika en het Midden-Oosten verlegt Lieve
Joris haar grenzen naar Azië. In haar nieuwste boek ‘Op de vleugels
van de draak’ probeert zij de handelsrelaties tussen Afrika en Azië in
kaart te brengen met persoonlijke verhalen. Ze begint in Dubai en
bezoekt verschillende plekken in China, om daarna een Chinese
vriend te volgen naar Zuid-Afrika. Uiteraard eindigt haar avontuur in
Congo, het land waar ze telkens weer neerstrijkt.
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Contact, 320 pagina’s.
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