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Inhoudsopgave

Conflict in Niger escaleert

EIRENE nieuws
oktober 2007

Sinds enkele maanden zijn er in Noord-
Niger gewelddadige schermutselingen 
tussen de Nigerijnse militairen en 
Toearegrebellen. Vooral de burgerbe-
volking lijdt daaronder.

De achtergrond van het conflict is de eis 
van de Toearegs een groter aandeel te 
krijgen in de opbrengst van grondstof-
fen zoals uranium en olie in hun gebied 
in het Noorden. Om die reden hebben 
troepen van de MNJ (Mouvement des 
Nigériens pour la Jusitice – Beweging 
van de Nigerezen voor gerechtigheid) 
herhaaldelijk aanvallen gepleegd op ste-
den, mijnbouwbedrijven en het rege-
ringsleger.

Ondertussen is de situatie van de burger-
bevolking ernstig verslechterd. Uta Brac-
ken, het hoofd van de EIRENE coordina-
tiebureau in Niger meldt dat veel mensen 
honger lijden omdat er geen graan meer 
naar de grote steden zoals Agadez, de 
hoofdstad van de regio, kunnen worden 
gebracht. Op veel wegen zijn mijnen ge-
legd en de prijs voor een kilo rijst is van 
45 Eurocent naar 5,00 Euro gestegen. De 
situatie wordt verder verslechterd door 
de aanhoudende overstromingen in de 
regio.
De meeste mensen leven van de land-
bouw en veeteelt. Anderen moeten 
rondkomen van het toerisme dat de af-
gelopen jaren geleidelijk weer op gang 
kwam. Deze sectoren liggen nu stil door 
de oorlog.

Volgens de MNJ vechten de rebellen voor 
meer ontwikkeling in heel Niger. Ze zeg-
gen dat er geen werk, geen onderwijs en 
geen drinkwater is en verwijten de re-
gering corruptie. Verder willen ze ook 
eindelijk deel hebben aan de winst uit 
de uranium- en oliewinning in hun re-
gio. De overheid weigert intussen met de 
rebellen te onderhandelen en noemt ze 
“bandieten en drugssmokkelaars”. 

Er was al eerder een opstand van de Toearegs 
in 1990 die pas in 1996 kon worden bijgelegd 
na een belofte van de Nigerijnse overheid voor 
regionale autonomie. Maar sindsdien is er geen 
verbetering gekomen in de situatie van de lan-
delijke bevolking. Niger is volgens de VN het 
armste land ter wereld. Verschillende Nige-
rijnse mensenrechtengroepen zien het nieuwe 
conflict als “een gevolg van de mislukking van 
de vredesakkoorden in 1996, op sociaal, econo-
misch, politiek en militair gebied”. De Toearegs 
hebben nog steeds geen toegang tot de beloofde 
banen bij de mijnbouwbedrijven. Ambtenaren 
wantrouwen hen nog en veel van de rebellen 
die in de jaren negentig werden opgenomen in 
het regeringsleger zijn al weer gedeserteerd.

Intussen hebben verschillende internationale 
ontwikkelings- en hulporganisaties hun mede-
werkers uit de regio teruggetrokken omdat het 
te onveilig wordt. Van EIRENE zijn er momen-
teel geen medewerkers of vrijwilligers direct bij 
het conflict betrokken. Ook onze Nederlandse 
vrijwilligster, Sharon Webster, werkt inmiddels 
in een andere deel van Niger.

EIRENE roept de internationale gemeenschap 
en met name de Europese Unie op om zich in 
te zetten voor onderhandelingen tussen de con-
flictpartijen en op deze manier een  einde te 
maken aan de burgeroorlog in Niger. Een lang-
durige oorlog zou een tragedie zijn voor de be-
volking van dit toch al arme land. 

Bertram Flesch

Groep van boeren in koo-yie.

Afrika 

Ontwikkelingssamenwerking
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Voorwoord 

Henny van der Ree
Penningmeester EIRENE Nederland

Voor u ligt Nieuwsbrief nr. 3 van 
dit jaar. En ook ditmaal vindt 
u, zoals u van ons gewend bent, 
weer veel nieuws in deze uit-
gave.

Eirene Nederland groeit langzaam 
maar zeker toe naar het door haar 
gewenste beleid. Volgens onze 
beleidsnotitie streven wij naar 10 
vrijwilligers in 2008.
Op dit moment zijn er vijf Neder-
landse mensen uitgezonden, te 
weten:
Sharon Webster in Niger, Marie-
ke Zantkuijl  in Guatemala, Jacob 
Koorn in Burkina Faso, Jeroen 
Roovers in Niger en Marja van 
Deurse in Nicaragua. Deze vrijwil-
ligers presenteren we nog nader 
op pagina 4.
Op ons kantoor te Utrecht is thans 
werkzaam Bertram Flesch. Hij 
draagt een behoorlijk steentje bij 
aan het werk. Hij stellt zich voor 
op pagina 5.

Als je hoort en leest met welk een 
enthousiasme onze vrijwilligers 
werken in hun projecten dan ben 
ik blij dat ook ik een steentje bij 
mag dragen aan dit zo noodzake-
lijke werk.

Berlijn/Neuwied, 14 september jl.

Met een buitengewoon kunstobject 
vestigde de Internationale Oecu-
menische Vredesdienst EIRENE in 
Berlijn de aandacht op haar  50-ja-
rig bestaan. Een van zijn wapens 
ontdane en bont beschilderde “vre-
destank” van de uit Leiptzig afkom-
stige kunstenaar Michael Fischer-Art 
vormde het centrale thema van een 
actiedag van EIRENE op de Pots-
damer Platz middenin Berlijn. De 
vredestank was rechtstreeks van de 
Documenta tentoonstelling in Kas-
sel naar Berlijn overgebracht.
“De kloof tussen arm en rijk in de 
wereld wordt alsmaar groter – daar-
om is het onaanvaardbaar dat er 
zoveel geld aan bewapening wordt 
uitgegeven. Op deze schandalige si-
tuatie wil EIRENE door middel van 
de vredestank de aandacht vestigen”, 
zei Thomas Oelerich, persvoorlich-
ter van EIRENE.

De vredes- en ontwikkelingsdienst 
EIRENE is gedurende 50 jaar actief 
met het uitzenden van vrijwilligers 
en beroepskrachten naar Afrika en 
Latijns-Amerika, maar ook naar de 
VS. en binnen Europa. Meer dan 
1.700 uitzendingen heeft de orga-
nisatie, die momenteel in 23 landen 
actief is, tot nu toe gerealiseerd en 
zij heeft honderden ontwikkelings-
projecten financieel ondersteund.   

Op een persconferentie die in het 
gebouw van de deelstaat Rheinland-
Pfalz  werd gegeven naar aanleiding 
van het 50-jarig bestaan van EIRENE 
ging mevrouw Angela Koenig, alge-
meene secretaris van EIRENE, ook in 
op de actuele discussie met betrek-
king tot de inzet van Duitse troe-
pen in Afghanistan. “EIRENE wijst 
een verlenging van het mandaat om 
Duitse troepen in te zetten af, zolang 

Vrede neemt bezit van de 
Postdamer Platz
Eirene actie in Berlijn baart opzien 
– kritiek op de inzet van het Duitse 
leger in Afghanistan

er geen nieuw strategisch concept is 
ontwikkeld voor de inzet in Afghani-
stan. Tot op heden heeft de militaire 
component een veel te hoge priori-
teit gehad en is feitelijk mislukt. Het 
versterken van de opbouw van de sa-
menleving en een langjarig ontwik-
kelingsconcept met daaraan gekop-
peld toereikende financiële middelen 
zijn de enige mogelijkheid om lang-
durig aan vrede en ontwikkeling bij 
te dragen.

Sinds 2002 werd in Afghanistan 85 
miljard dollar uitgegeven aan mi-
litaire inspanningen en slechts 7,5 
miljard dollar ten behoeve van de 
wederopbouw van de samenleving, 
aldus de kritiek van EIRENE. Dat is 
ook de reden waarom EIRENE  samen 
met vele andere vredesbewegingen 
deelneemt aan de vrededemonstratie 
tegen de  inzet van Duitse troepen in 
Afghanistan. Voor zaterdag 15 sep-
tember hebben de initiatiefnemers 
opgeroepen tot een protestdemon-
stratie onder de televisietoren op de 
Alexanderplatz in Berlijn.

EIRENE Internationaal

Vredestank op de Potsdamer Platz

P.S.: EIRENE Nederland is aange-
sloten bij de  platform tegen de 
„Nieuwe Oorlog” die  met de bij-
gevoegde krant campagne voert 
tegen de verlenging van de Neder-
landse Uruzgan-missie.
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Eerste Nieuwsbrief van nieuwe Vrijwilliger 

Hoe het allemaal begon ...
Het zal begin januari zijn geweest 
dat een gedachte door mijn hoofd 
schoot, die ik vaker heb gehad : 
“Ik wil een tijd in het buitenland 
werken en leven, in een land dat 
totaal anders is dan Nederland.” 

Ik heb daarna op internet gekeken 
welke mogelijkheden er voor mij 
waren om dat te gaan doen. Een 
organisatie die ik al van naam 
kende was EIRENE. Er bleek in ja-
nuari een informatiebijeenkomst 
te zijn over projecten in het bui-
tenland voor vrijwilligers. Voor 
ik naar deze bijeenkomst toeging, 
had ik op de website gekeken en 
was mij al een project in Burkina 
Faso opgevallen. Dit had vooral 
met de plaats te maken.  Afrika (en 
dan vooral „donker Afrika”, zoals 
het wordt genoemd) lijkt mij een 
interessant werelddeel en wat voor 
mij belangrijk was: totaal anders 
dan Nederland. Na de informatie-
bijeenkomst was ik nog steeds 
enthousiast en heb mij opgegeven 
voor een selectieweekend begin 
maart in het Duitse Neuwied. 

Hier staat het hoofdkantoor van 
EIRENE Internationaal. En daar 
kreeg ik meer informatie over het 
project in Burkina Faso, maar ook 
over andere projecten. Er waren 
ook andere projecten waar ik en-
thousiast over was. Ik heb uitge-
breide gesprekken gevoerd over 
mijn voorkeur voor specifieke pro-
jecten, maar ook over mijn motiva-
tie om als vrijwilliger voor Eirene 
te werken. Ik kon mijn voorkeur 
uitspreken voor projecten. Ander-
halve week later kreeg ik bericht vervolg op pagina 4

dat EIRENE Internationaal mij had 
uitgekozen voor het project in Oua-
gadougou! Ik had nog enige bedenk-
tijd en heb besloten het te doen. Toen 
begonnen de voorbereidingen.

De voorbereidingen
De voorbereidingen voor mijn tijd 
in het buitenland waren op zeer ver-
schillende terreinen. Het ging om 
voorbereidingen op administratief 
gebied (verzekeringen en verblijf als 
Nederlander in het buitenland voor 
langere tijd), medisch gebied (inen-
tingen), taal (cursus Frans) en het 
opbouwen van een sponsorgroep 
om het mogelijk te maken mijn pro-
ject te bekostigen. Ook ben ik een 
week naar Frankrijk geweest voor 
een kennismakingsbezoek. Tenslotte 
had ik ook nog een voorbereidings-
periode van twee weken bij EIRENE 
Internationaal om mij optimaal voor 
te bereiden op mijn verblijf in het 
buitenland.
Voor Frankrijk was het nog niet 
noodzakelijk mij tegen ziektes te la-
ten inenten, maar aangezien het mijn 
voorkeur had zoveel mogelijk zaken 
in Nederland te regelen, heb ik mij 
toch al tegen heel wat ziektes laten 
inenten. Ik had mij de afgelopen tien 
jaar al eens laten inenten tegen Dif-
terie, Polio, Tetanus, Bof, Mazelen 
en Rode Hond, dus dat hoefde niet 
meer. 
Ik ben wel twee keer ingeënt tegen 
Hepatitis A en B (moet in februari 
nog één keer voor langdurige be-
scherming). Andere ziektes waar ik 
tegen ingeënt ben, zijn meningitis, 
typhus en gele koorts. De laatste is 
de belangrijkste; zonder deze inen-
ting kom ik Burkina Faso niet bin-
nen. Ook heb ik nog een Mantoux-
prik gekregen om te controleren of ik 
drager was van het TBC-virus. Toen 
dit niet zo bleek te zijn, kreeg ik een 
BCG-inenting, die beschermt tegen 
de complicaties bij een besmetting 
met TBC. 
In Frankrijk wil ik mij nog laten in-
enten tegen rabiës en de derde prik 
halen tegen besmetting met Hepatitis 
A en B. Al met al heel wat inentingen 
om te zorgen voor een zo goed mo-
gelijke bescherming. Ook zal ik nog 

pillen moeten slikken ter bescher-
ming tegen Malaria. 

Kennismakingsbezoek aan 
‘l’Arche d’Aigrefoin’ in Saint-
Rémy les Chevreuse      
Voordat ik eind februari of begin 
maart 2008 naar ‘l’Arche Nongr-
Maasem’ in Ouagadougou, Burkina 
Faso vertrek, werk en leef ik eerst 
gedurende zes maanden in ‘l’Arche 
d’Aigrefoin’ in Saint-Rémy les Che-
vreuse. Saint-Rémy is een dorp ten 
zuidwesten van Parijs. Deze peri-
ode is  bedoeld als voorbereiding 
op mijn tijd in Burkina Faso. Het 
geeft mij de gelegenheid mij ver-
der te bekwamen in de Franse taal 
en te ervaren hoe het is om in een 
woon-, werk-, leefgemeenschap 
met gehandicapten te leven. 
Begin juli ben ik op kennisma-
kingsbezoek geweest in deze Arkge-
meenschap. Tijdens dit kennisma-
kingsbezoek logeerde ik in de foyer 
(huis) ‘le Jourdain’ en werkte ik op 
de sociale werkplaats ‘Sous-Trai-
tance’. ‘l’Arche d’Aigrefoin bestaat 
uit zes foyers. In elke foyer wonen 
gemiddeld zeven gehandicapten 
en een aantal begeleiders. De ge-
handicapten worden aangeduid als 
‘personnes’, het beste te vertalen 
als mensen. De begeleiders worden 
aangeduid met de term ‘assistants’

De taalcursus
In augustus ben ik drie weken in 
Parijs geweest voor een taalcursus 
Frans. In deze weken had ik vijf 
ochtenden en twee middagen les 
in het Frans. Het ging hierbij zowel 
om mondelinge als schriftelijke 
vaardigheden. Aangezien de offi-
ciële taal in Burkina Faso Frans is, 
is het belangrijk mij hierin te be-
kwamen. Het was voor mij nood-
zakelijk dit te doen, aangezien ik 
na de middelbare school alleen nog 
tijdens een paar vakanties Frans heb 
gesproken. Een opfriscursus was 
wel op zijn plaats. Dit was mij ook 
al opgevallen tijdens mijn kennis-
makingsbezoek aan de Arkgemeen-
schap in Frankrijk.

In september 2007 vertrok de Ne-
derlandse EIRENE-vrijwilliger Ja-
cob Koorn naar Frankrijk waar hij 
momenteel ter voorbereiding op 
zijn werk bij de Arche-gemeen-
schap in Burkina Faso een Arche-
gemeenschap in de buurt van Pa-
rijs ondersteunt. Lees hieronder 
meer over zijn werk in zijn eerste 
Nieuwsbrief. 

Vrijilligerswerk buitenland
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De ‘Ausreisekurs’          
Voordat ik kon beginnen aan mijn 
werk in Frankrijk kreeg ik eerst 
nog een voorbereidingscursus in 
Duitsland bij EIRENE Internatio-
naal. Tijdens deze voorbereidings-
cursus, in het Duits aangeduid 
met de term Ausreisekurs, was er 
gelegenheid administratieve za-
ken te regelen. Daarnaast was er 
vooral veel tijd voor de mentale 
voorbereiding op een langdurig 
verblijf in het buitenland. Allerlei 
thema’s kwamen tijdens deze Aus-
reisekurs aan de orde, zoals voor-
oordelen, beelden van jezelf en de 
ander, conflicten op de werkvloer, 
interculturele communicatie en 
geweldloosheid. 
Ook was er tijdens deze Ausreise-
kurs tijd voor een nadere kennis-
making met de organisatie EIRE-
NE en haar medewerkers. Na de 
Ausreisekurs ben ik direct vanuit 
Duitsland naar Frankrijk vertrok-
ken. Bij de grens leek het of een 
nieuw landschap zich aan mij aan-
bood: het avontuur is begonnen! 

Arkgemeenschappen
Arkgemeenschappen bestaan we-
reldwijd en willen gehandicapten 
een beter leven bieden en gaan er 
tegelijkertijd vanuit dat gehandi-
capten ook veel te bieden hebben 
aan hun omgeving.
Voor meer informatie over Ark-
gemeenschappen verwijs ik graag 
door naar de website van de Ne-
derlandse Arkgemeenschap in 
Gouda: www.larchegouda.org en 
de internationale website van de 
Arkgemeenschappen www.larche.
org. 

vervolg van pagina 3 Nederlandse vrijwilligers in het 

buitenland

Djerma en Haussa “op eigen kracht 
verder” en heeft in de afgelopen 
jaren zelfregulerende ontwikke-
ling gestimuleerd. Het ondersteunt 
de vorming van werkgroepen, de 
inbreng van kennis en bevordert 
de toegang tot financiële middelen 
voor armen in de vorm van kleine 
kredieten.

Jacob Koorn 
(Burkina Faso)

Jacob Koorn zal 
zich als EIRENE-
vrijwilliger inzet-
ten voor de Arche-
gemeenschappen. 
Het betreft een 
wereldwijd net-

werk van woongemeenschappen, 
waar gehandicapte en niet gehan-
dicapten in harmonie samenleven 
en gehandicapten nieuwe moge-
lijkheden krijgen.
Jacob zal een jaar lang de Arche-
gemeenschap in Burkina Faso gaan 
ondersteunen, maar ter voorberei-
ding daarop zal hij eerst een half 
jaar doorbrengen op een Arche-
gemeenschap in de buurt van Pa-
rijs.

Marja van Deurse 
(Nicaragua)

Marja van Deur-
se  werkt voor 
 CENIDH, het Cen-
tro Nicarquense de 
Derechos Huma-
nos  in Nicaragua. 
Deze organisatie 

richt zich vooral op het doel, de in 
de constitutie en in internationale 
overeenkomsten vastgelegde men-
senrechten in Nicaragua gerespec-
teerd te krijgen. CENIDH speelt 
ook bij de oplossing van conflicten 
(arbeidsconflicten, opstand gewa-
pende groeperingen, ontvoerin-
gen) altijd weer een dragende rol 
en geniet in deze zin aanzien zowel 
nationaal als internationaal.

EIRENE Nederland

Jacob Koorn Henny van der Ree
penningmeester

Op dit moment zijn er vijf Nederland-
se mensen uitgezonden, te weten:

Sharon Webster 
(Niger)

Sinds 24 oktober 
2006 is de Neder-
landse Sharon Web-
ster als EIRENE-
vrijwilligster uit-
gezonden. In Niger 
ondersteunt ze een 

lokale NGO met de naam Takkayt. 
Deze organisatie runt onder andere 
een microkredietproject. Wegens 
een ernstig conflict in het noorden 
is Sharon tijdelijk in het zuiden ge-
stationeerd.

Marieke Zantkuijl 
(Guatemala)

Marieke Zantkuijl 
werkt via EIRENE 
Zwitserland, onze 
Zwitserse zusteror-
ganisatie, in Guate-
mala. Ze werkt bij 
CODECA, een Gua-

temalteekse organisatie die in 1992 
is ontstaan als een groepje van klei-
ne, analfabete boeren die zich wil-
den organiseren om de krachten te 
bundelen om uitbuiting en etnische, 
culturele en seksediscriminatie tegen 
te gaan. 
Marieke zal zich bezighouden met 
de planning en begeleiding van ver-
schillende ontwikkelingsprojecten 
en de (langere termijn) strategieën 
van CODECA.

Jeroen Roovers 
(Niger)

De Nederlander Je-
roen Roovers werkt 
via EIRENE Inter-
nationaal en onder-
steund door EIRENE 
Nederland in Niger. 
Hij is gestationeerd 

in Dosso en werkt aan het program-
ma KOOKARI  voortdurend verder. 
„Kookari iri bon se / Kookari kan 
mu“ betekent in de beide landstalen 
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Nieuwe Vrijwilliger op Eirene kantoor

EIRENE: Bertram, je bent nu al twee 
maanden in Nederland. Hoe was deze tijd 
voor jou?
Bertram: Het was een redelijk 
mooie tijd. Tijdens mijn eerste drie 
weken in Nederland heb ik een 
taalcursus bij het James Boswell 
Instituut gehad. Dat was heel inte-
ressant omdat ik er veel mensen uit 
veel verschillende landen heb ont-
moet. En ook mijn werk bij Kerk 
en Vrede en EIRENE Nederland die 
daarna begon bevalt mij goed.
Bovendien is Utrecht natuurlijk een 
heel mooie en levendige stad en ik 
heb al met veel aardige mensen 
kennis kunnen maken.

EIRENE: Waarom doe je vrijwilligerswerk 
in het buitenland?
Bertram: Ik doe mijn werk hier 
in Nederland in plaats van de ver-
vangende dienst in Duitsland. Dat 
duurt dan een beetje langer dan 
wanneer ik in Duitsland zou zijn 
gebleven, maar ik denk dat het 
een heel goede ervaring is om een 
jaar in het buitenland te leven en 
te werken. Je leert een nieuwe taal, 
ontmoet nieuwe mensen en ont-
wikkelt je verder. En natuurlijk heb 
ik op deze manier de mogelijkheid 
om interessant en zinvol werk te 
doen.

Sinds drie 
maanden 
werkt Ber-
tram Flesch, 
een nieuwe 
vrijwilliger 
van EIRENE 
Internatio-

naal, op ons kantoor: Hij is 19 jaar 
en komt uit Zuid-West Duitsland. 
We hebben een interview met hem 
gemaakt, zodat jullie hem beter 
kunnen leren kennen.

EIRENE: Waarom ben je naar Nederland 
gekomen?
Bertram: Eigenlijk wou ik het liefst 
naar een Engelstalig land maar ik 
heb op mijn wensenlijst ook Ne-
derland gezet omdat ik het project 
bij Kerk en Vrede en EIRENE Ne-
derland interessant vond. Maar nu 
ben ik echt heel gelukkig om hier 
te zijn.

EIRENE: Wat doe jij momenteel op kan-
toor?
Bertram: Voor EIRENE doe ik mo-
menteel veel PR. Ik houd onze web-
site bij en maak ook vaak reclame 
voor onze evenementen. Bovendien 
help ik met de voorbereiding van 
een informatie-middag eind okto-
ber over onze vrijwilligersprojecten 
in het buitenland en ondersteun de 
coördinatie van onze nieuwsbrief.
Voor Kerk en Vrede moet ik een 
beetje meer administratie doen, 
maar ik werk ook aan verschillende 
projecten mee en help met publici-
teitswerk. Zo was ik betrokken bij 
de actie “Een Vredesvlag vanuit elk 

Stadhuis” en ben nu bezig om geza-
menlijke projecten met de stichting 
“Islam en Dialoog” te organiseren.

EIRENE: En in je vrije tijd?
Bertram: Ik heb me al twee orkes-
ten in Utrecht aangesloten. Ik spel 
trombone in Het AdHoc Orkest en 
zing bovendien nog in het Utrecht 
Studenten Koor en Orkest (USKO).
Verder doe ik ook Capoeira, een 
Braziliaanse strijdkunst. Maar daar-
mee moet ik al een paar weken 
pauzeren vanwege een blessure aan 
mijn pols.
 
EIRENE: Wat zijn je plannen voor je toe-
komst?
Bertram: Na mijn werk hier in 
Utrecht ga ik studeren. Misschien 
in Nederland, maar dat weet ik nog 
niet zeker.

Bertram met Robert Giesberts, wethouder van Utrecht
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Overheidsfinanciering van burgervredeswerk:
van stabiliteitfonds naar mensenrechtenfonds

In het april-nummer van EIRENE Nieuws deed ik verslag van een ge-
sprek dat een delegatie van EIRENE, NEAG en Peace Brigades Inter-
national met een aantal leden van de Tweede Kamercommissie voor 
buitenlandse zaken had over de mogelijkheid om burgervredeswerk 
uit het stabiliteitsfonds van de Nederlandse regering te financieren. De 
Kamerleden hadden daar wel oren naar en vroegen ons om daar na-
dere voorstellen voor te doen rond het moment dat de evaluatie van het 
Stabiliteitsfonds in de Kamer aan de orde zou komen. Ik eindigde dat 
artikel met de belofte om daar rond die tijd ook in EIRENE Nieuws op 
terug te komen.

vervolg op pagina 7

Stabiliteitsfonds
Op woensdag 14 juni stond de 
evaluatie van het Stabiliteits-
fonds op de Kameragenda. Het 
Stabiliteitsfonds werd in 2003 
opgericht, mede als opvolger 
van het ergens eind jaren ’90 in-
gestelde Vredesfonds waarvoor 
vanuit de vredesbeweging flink 
gelobbied was om, ook toen al, 
overheidsfinanciering van bur-
gervredeswerk mogelijk te ma-
ken. Eenmaal ingesteld bleek de 
politiek echter heel andere pri-
oriteiten voor het vredesfonds 
te hebben en werd de verster-
king van de veiligheidssector 
in ontwikkelingslanden uit dit 
fonds betaald. Naam en doel-
stelling van het Stabiliteitsfonds 
drukken wat dat betreft beter 
uit wat er zoal uit gefinancierd 
wordt: het gaat erom “om op 
snelle en flexibele wijze onder-
steuning te bieden bij activitei-
ten op het snijvlak van vrede, 
veiligheid en ontwikkeling in 
landen en regio’s die dreigen af 
te glijden naar een geweldda-
dig conflict of waar zich reeds 
een conflict voltrokken heeft.” 
Meer in het bijzonder gaat het 
dan om de ondersteuning van 
vredesprocessen, versterking 
van de militaire ‘peacekeeping’ 
capaciteit van ontwikkelings-
landen, de herstructurering 
en wederopbouw van leger en 
politie, de demobilisatie en re-
integratie van exstrijders, ont-
mijning, het inzamelen en ver-

nietigen van kleine wapens en 
de uitzending van Nederlandse 
deskundigen voor civiele crisis-
beheersing.
Zo op het eerste gezicht passen 
conflictpreventieactiviteiten en 
burgervredeswerk uitstekend 
in dit fonds, maar in de prak-
tijk zijn niet gouvernementele 
organisaties (NGO’s) uitge-
sloten van financiering uit het 
fonds en bleek dat er eigenlijk 
maar weinig vanuit het fonds 
aan conflictpreventie gedaan 
te worden. Wel worden allerlei 
activiteiten in Afghanistan uit 
dit fonds bekostigd, zoals de 
opleiding en training van de Af-
ghaanse politie en militairen en 
kleine ontwikkelingsprojecten 
uitgevoerd door Nederlandse 
militairen. En zo vloeit er jaar-
lijks een paar miljoen euro van 
Ontwikkelingssamenwerking 
(waar het Stabiliteitsfonds on-
der valt) naar Defensie.
Het evaluatierapport was erg 
positief over het Stabiliteits-
fonds en meende vooral dat 
Nederland zich hiermee weer 
in de voorhoede bevond van 
vernieuwing als het gaat om de 
samenhang van ontwikkelings-
samenwerking en (militaire) 
vredesoperaties (vroeger heette 
dat ‘gidsland’). Tegelijkertijd 
had het een aantal zorgpunten, 
waaronder het niet uit de verf 
komen van conflictpreventie 
en de uitsluiting van NGO’s 
als het gaat om de financiering 

van projecten. Dat was voor ons 
natuurlijk een schot voor open 
doel en enkele dagen voor het 
Kamerdebat schreven we als EI-
RENE, NEAG en Peace Brigades 
International een brief aan de 
Vaste Kamercommissie waarin 
we aandrongen op de ontwik-
keling van een beleid over con-
flictpreventie naar Duits voor-
beeld (waarin de uitzending 
van burgervredeswerkers een 
belangrijke rol speelt), de finan-
ciering van burgervredeswerk 
en andere NGO-activiteiten om 
snel in een conflictsituatie in te 
kunnen grijpen en waarin we 
aandrongen op de instelling 
van een regulier overleg tussen 
NGO’s die in conflictgebieden 
werkzaam zijn en de Neder-
landse overheid. Tijdens een 
workshop dat we met ons drie-
en op het Nederlands Sociaal 
Forum van 20 mei jl. organi-
seerden kwam deze opmerking 
van één van de deelnemers die 
zelf jarenlang in een conflictge-
bied werkzaam was.

Het debat
Mede dankzij het feit dat we een 
dikke week voor het Kamerde-
bat nog een afspraak hadden 
met GroenLinks woordvoerder 
Mariko Peters (zij kon niet bij 
ons bezoek aan de Vaste Kamer-
commissie aanwezig zijn maar 
wilde naar aanleiding van het 

Jan Schaake
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Mariko Peters is 
buitenland woord-
voerder van de 2e-
kamerfractie van 
GroenLinks
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Bert Koenders
Minister van
Ontwikkelings-
samenwerking 

Wieczorek-Zeul
Minister van
Ontwikkelings-
samenwerking in
Duitsland 

Bestuurlid EIRENE Nederland

Jan Schaake

verslag daarvan graag nog even 
met ons doorpraten), kwam 
onze brief ook daadwerkelijk 
ter tafel bij het Kamerdebat. In 
het verslag van dit Kamerde-
bat staan letterlijk haar vragen: 
“Hoe staan de bewindslieden tegenover 
het verzoek om te komen met een noti-
tie over conflictpreventie, zoals er ook 
wel eens een notitie over goed bestuur 
is geweest? Zijn zij bereid om daarin 
aandacht te besteden aan de rol van 
“burgervredeswerkers” bij conflictpre-
ventie? De Europese Commissie heeft 
daarover een interessante studie gepu-
bliceerd. Er zijn ook in Nederland al-
lerlei “burgervredeswerkers”, vaak in 
kleine organisaties. Zij zijn bereid om 
mee te denken over conflictpreventie en 
om mee te helpen bij de invulling van 
conflictpreventiemaatregelen. Wat vin-
den de bewindslieden van het voorbeeld 
van Duitsland? Als ik het goed begrijp, 
zijn al die kleine conflictpreventieclubjes 
daar van overheidswege samengebracht 
en worden zij centraal beheerd, getraind 
en ook ingezet. Is zoiets ook denkbaar 
voor Nederland?” 
Het antwoord van minister 

Koeders van Ontwikkelingssa-
menwerking is dan een beetje 
ontluisterend: “Over het algemeen 
ben ik een groot voorstander van allerlei 
initiatieven die te maken hebben met 
second track. Conflictpreventie kan niet 
alleen via regeringen, special envoys of 
keurige diplomatie worden gerealiseerd, 
maar heeft ook „op de grond” enorme 
betekenis. Er zijn organisaties die zich 
daarmee bezighouden, zoals Pax Christi 
en de International Crisis Group. Voor 
zover burgerinitiatieven zinnig kunnen 
zijn, wil ik deze graag betrekken bij het 
beleid. Het voorbeeld dat mevrouw Pe-
ters heeft gegeven, ken ik helaas niet, 
maar ik ben bereid om het uit te zoeken 
en om te bezien of en, zo ja, hoe het kan 
worden gebruikt.”

Zo’n opmerking is wat ons be-
treft dan natuurlijk niet tegen 
dovemansoren gericht. We 
hebben hem direct een brief 
geschreven waarbij we hem 
alle relevante informatie heb-
ben toegestuurd en waarin we 
zijn Duitse collega, mevrouw 
Wieczorek-Zeul, hebben aan-
gehaald toen zij op de Civil 
Peace Service Conference “Re-
ality and Vision” van 20 april 
jl. in het gebouw van de Duitse 
Bondsdag in Berlijn stelde dat 
“Staten vaak hebben bewezen niet in 
staat te zijn om gewapende conflicten 
te voorkomen en tot een einde te bren-
gen. Militaire “oplossingen” kunnen 
de grondoorzaken van het conflict niet 
oplossen. Vrede kan niet aan mensen 
worden opgelegd maar moet ontwik-
keld worden. Er zijn geen gemakkelijke 
oplossingen waar de oorzaken van con-
flicten complex zijn en een combinatie 
van verschillende spelers en slecht ge-

organiseerde actoren een belang hebben 
in het gaande houden van het conflict 
en hun eigen belangen na te streven. 
Een duurzame oplossing van conflic-
ten kan enkel worden gevonden als een 
samenleving een weg vindt om interne 
conflicten op te lossen met geweldloze 
middelen.”

Mensenrechtenfonds
Op die brief aan minister 
Koenders hebben we nog geen 
antwoord gekregen. Daarom 
keken we extra belangstellend 
naar de begroting van buiten-
landse zaken en ontwikkelings-
samenwerking die afgelopen 
Prinsjesdag werd gepresen-
teerd. Over het Stabiliteitsfonds 
en een notitie conflictpreventie 
stond er helaas weinig nieuws 
in te lezen; wel over een notitie 

Mensenrechtenbeleid en een 
nieuw subsidiekader vanwaar-
uit “wereldwijd projecten wor-
den ondersteund ter bevorde-
ring van mensenrechten, waar-
onder vrijheid van menings-
uiting en mediadiversiteit”. Het 
gaat daarbij onder andere om 
mensenrechten en conflicten, 
maar ook over het bevorderen 
van de toegankelijkheid van 
de onafhankelijke rechterlijke 
macht.
Hoewel dit heel iets anders lijkt, 
zou een dergelijk mensenrech-
tenfonds wel goed aan kunnen 
sluiten bij met name het bur-
gervredeswerk zoals dat door 
Peace Brigades International 

wordt uitgevoerd (bescherming 
van mensenrechten- en vredes-
activisten die bedreigd worden) 
en ook aan de eigen plannen 
van EIRENE Nederland om iets 
met rechtshulpprojecten te doen 
(een soort rechtswinkel) in lan-
den of regio’s waar EIRENE In-
ternationaal reeds actief is.
Vanzelfsprekend zullen we blij-
ven aandringen op de door ons 
gewenste bijstelling van het 
Stabiliteitsfonds, maar ook de 
inrichting van het Mensenrech-
tenfonds houden we nauwgezet 
in de gaten. Net als de vorige 
keer eindig ik dit artikel daarom 
met de belofte ‘we houden u op 
de hoogte’.
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Ik steun het werk van EIRENE! 
Noteer me als lid  
(minimaal 15 euro/jaar)

Ik ken meer mensen die interesse 
hebben in EIRENE! Stuur me 
         extra nieuwsbrieven 
toe om aan hen door te geven

naam + adresgegevens:

Agenda

  

EIRENE Nederland

Antwoordformulier

e-mail adres:

Ik wil een EIRENE-avond 
organiseren in mijn gemeente. 
Neem contact met me op.

EIRENE Internationaal

Vacatures

Ik heb interesse in een vrijwilli-
ge vredesdienst in het buiten-
land. Houdt me op de hoogte van 
ontwikkelingen.

Vanuit een principe van actieve geweld-
loosheid ondersteunt EIRENE

 op het noordelijk en zuidelijk halfrond 
initiatieven, die zich voor geweldloze 
conflictoplossing en een duurzame en 
rechtvaardige ontwikkeling inzetten. 

EIRENE Nederland is onderdeel 
van EIRENE Internationaal. 

Postbanknr. 185 66 60
t.n.v. EIRENE Nederland 

te Deventer
(giften zijn aftrekbaar van de belasting)

Postadres:
Postbus 1528, 3500 BM Utrecht

Telefoon: (030) 271 43 76

Email: info@eirene-nederland.org
Web: www.eirene-nederland.org

Internationale Oecumenische
Vredesdienst
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9 november 2007
Jaarvergadering EIRENE Internatio-
naal in Neuwied
Twee bestuursleden nemen hieraan 
deel.

19 januari 2008 
Jubileumbijeenkomst  EIRENE Ne-
derland 

Adviseur (m/v) geweldloze con-
flicthantering en netwerken 
(Burgervredesdienst - ZFD ). 

Ter ondersteuning van de niet re-
geringsgebonden organisatie uit 
Mali ORFED (Organisation pour 
la Réflexion, la Formation et 
l’Education à la Démocratie et au 
Développement) bij het opbouwen 
van een netwerk van trainsters in 
geweldloze conflicthantering op 
Mali en in West-Afrika.
Gedetailleerde informatie over uit-
zending is te vinden op de website 
www.eirene.org . 

Adviseur (m/v) organisatieont-
wikkeling en burgerlijke conflict-
hantering.

Ter ondersteuning van de nationale 
coördinatie van ons programma dat 
zich richt op het behandelen van 
conflicten over natuurlijke hulp-
bronnen (Médiation entre Eléveurs 
et Cultivateurs - MEC) in samenwer-
king met locale partners in Tschaad.
Gedetailleerde informatie over uit-
zending is te vinden op de website 
www.eirene.org.

10/11/12 mei 2008 
Pinksterconferentie EIRENE Inter-
nationaal in Nederland
Schrijf deze data alvast in uw 
agenda. In de volgende Nieuws-
brief  verschijnt meer informatie 
hierover.

Adviseur (m/v) decentralisering 
en het behandelen van conflicten 
over natuurlijke hulpbronnen 
(Burgervredesdienst - ZFD ).

Voor het project: “Conflicthante-
ring in samenhang met de locale 
herindeling binnen de regio Tèra 
/ Niger”.
Gedetailleerde informatie over uit-
zending is te vinden op de website 
www.eirene.org.

Jongere die als vrijwilliger actief 
wil zijn bij de ontwikkelingssa-
menwerking t.b.v. Nicaragua. 

Ter ondersteuning van onze in-
landse partnerorganisatie, van 
een samenwerkingsverband t.b.v. 
lichamelijk en geestelijk gehandi-
capte kinderen, bij de inzet ten be-
hoeve van de rechten van mensen 
met een handicap.
Gedetailleerde informatie over 
uitzending is te vinden op www.
eirene.org.


