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Guatemala

De duistere kant van een prachtig land
Ontwikkelingssamenwerking

Alles begon met de verdwijning van
Hector Reyes en het gebrek aan actie
van de autoriteiten. Met de steun van
een boerenorganisatie organiseerde
de familie de bezetting van de finca
Nueva Linda, om hun ongenoegen
ove r d e o n r e c h t v a a r d i g h e i d t e
o n d e r s t re p e n , a l s p ro t e s t t e g e n
de impunidad, de straffeloosheid.
Wat zij eisen is justicia: een grondig
onderzoek, arrestatie en berechting
van de schuldigen, zodat de misdaden
niet onbestraft blijven. Dat klinkt
misschien logisch en vanzelfsprekend.
Helaas is dit in Guatemala allesbehalve
vanzelfsprekend.
Alles begon met de verdwijning van
Hector Reyes en het gebrek aan actie
van de autoriteiten. Met de steun van
een boerenorganisatie organiseerde
de familie de bezetting van de finca
Nueva Linda, om hun ongenoegen
ove r d e o n r e c h t v a a r d i g h e i d t e
o n d e r s t re p e n , a l s p ro t e s t t e g e n
de impunidad, de straffeloosheid.
Wat zij eisen is justicia: een grondig
onderzoek, arrestatie en berechting
van de schuldigen, zodat de misdaden
niet onbestraft blijven. Dat klinkt
misschien logisch en vanzelfsprekend.
Helaas is dit in Guatemala allesbehalve
vanzelfsprekend.
Het rec htssysteem in Guatemala
wordt geteisterd door cor r uptie,
belemmer ing van het rec ht door
invloedrijke personen, nalatigheid
en desinteresse. Er heerst een bijna
totale straffeloosheid: overtreders van
de wet, zelfs in gevallen van zware
misdrijven, zoals mishandeling of
moord, hebben slechts een zeer kleine
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De zaak Nueva Linda is een tragisch
voorbeeld van grote ongelijkheden,
machtsmisbruik, corruptie en
straffeloosheid in Guatemala, waar
deze onrecht-vaardigheden zo goed
als geïnstitutionaliseerd zijn tot de
‘normale gang van zaken’.

Commissie overleg in `Cusmapa`

kans om met justitie in aanraking te komen.
Verder wordt het overgrote deel van de
over tredingen niet eens aangegeven
vanwege het gebrek aan vertrouwen in
het rechtssysteem. Het is waar dat de
Guatemalteekse overheid kampt met
institutionele en capaciteitsproblemen,
maar in de meeste gevallen is het toch
vooral een kwestie van politieke onwil
en cor r uptie die de ‘uitverkoop’ van
gerechtigheid toelaten.
De zaak Nueva Linda is een ultiem voorbeeld
van de straffeloosheid in Guatemala en laat
zien hoe het rechtssysteem beïnvloed
wordt door een invloedrijke elite.
Het Openbaar Ministerie negeert compleet
en op meerdere momenten de specifieke
a a n b ev e l i n g e n v a n d e p o l i t i e m e t
betrekking tot stappen tegen de eigenaar
van de finca, de werkgever van Hector
Reyes en hoofdverdachte in de verdwijning.
Tegelijkertijd handelt het OM echter zeer
snel en doortastend naar aanleiding van
de verzoeken van de eigenaar tegen de
boerenfamilies.
De departementale gouverneur biedt de
vrouw van Hector Reyes, in naam van de
eigenaar van de finca, aanzienlijke sommen
geld in ruil voor het intrekken van haar
aanklacht. Bovendien biedt hij haar een
visum voor deVerenigde Staten.
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Voorwoord

Als u dit leest hebben we de Pinksterconferentie al lang achter ons.
Door het prachtige weer tijdens
de Pinksterdagen hebben de aanwezigen dubbel genoten omdat
we heel veel buiten konden zijn.
Ook vond 7 juni de ledenvergadering plaats.
Inmiddels is Sharon, die als eerste
vrijwilliger van Nederland in het
Zuidprogramma werkte in Niger,
teruggekeerd. Over haar laatste
ervaringen leest u iets in deze
nieuwsbrief. Jeroen Roovers is al
jaren actief in Niger als ontwikkelingswerker. Hij vertelt hier over.
Jacob Koorn, die nu in Burkina
Faso werkt, heeft inmiddels een
website. Het is zeker de moeite
waard om daar eens naar te kijken.
Nu er ook een Nederlandse ontwikkelingswerker, Marja van Deurse, in Nicaragua is en wij daar met
een nieuw project het mensenrechtencentrum
ondersteunen,
willen we u ook regelmatig over
dit land informeren.
In juli nemen wij afscheid van Bertram Flesch, die dan zijn jaar als
EIRENE-vrijwilliger in Nederland
afsluit. Bertram heeft heel veel
werk verzet. Door het vieren van
het jubileum en het organiseren
van de Pinksterconferentie moesten er op het kantoor soms overuren worden gemaakt.
Ons voorzitter Lex Elias heeft afscheid genomen en Paul den Hartog is als nieuwe voorzitter gekozen. We danken hen hartelijk voor
hun inzet!
We hebben nog aanvulling nodig
in het bestuur dus als u iemand
weet of zelf belangstelling hebt,
geef dat dan aan ons door.
Ik hoop dat u met veel plezier deze
Nieuwsbrief leest en misschien
ook doorgeeft aan een ander.

Jet Visser-Romijn
Bestuur EIRENE Nederland

vervolg van pagina 1
De zaak neemt een wending wanneer
de overkoepelende organisatie voor
grootgrondbezitters haar connecties
op hoog niveau gebruikt om zo de
ontzetting van de finca af te dwingen.
De president, Oscar Berger, zelf een
grootgrondbezitter, verklaart dat de
bezetters van de finca Nueva Linda
militair georganiseerd zijn, deel zijn
van de georganiseerde misdaad en
alleen voor hun eigen persoonlijke
belangen vechten. De nationale pers
verslaat de zaak met dezelfde toon,
verkondigt de mening van de regering
en neemt deel in het in diskrediet
brengen van de boerenfamilies. Op
die manier wordt binnen no time
een boerenbeweging die strijdt voor
rechtvaardigheid langzamerhand
gezien als egoïstische, gewelddadige
en criminele groep die illegaal een
privéterrein bezet. De strijd voor
gerechtigheid van de familie van
Hector Reyes verdwijnt compleet uit
beeld.
In het geval van een bezetting
besc houwt de Guatemalteekse
regering gedwongen uitzetting
eerder als eerste optie dan als
laatste redmiddel. In dit opzicht
is de uitzetting van Nueva Linda
op 31 augustus 2004 niets
bijzonders. Het was het gebruik
van overmatig geweld en het grote
aantal doden en gewonden dat
mensen wereldwijd schokte. Dit
had tot gevolg dat het congres
van Guatemala opdracht gaf aan
d e p a r l e m e n t a i re C o m m i s s i e
van de Mensenrec hten om de
g eb e u r t e n i s s e n v o o r a f g a a n d
aan en tijdens de gewelddadige
ontzetting te onderzoeken.
In een zeer kritisch en meedogenloos rappor t besc huldigde de
Commissie de verschillende publieke
autoriteiten van grove nalatigheid
in hun handelen na de verdwijning
van Hector Reyes en voor en tijdens
de uitzetting, en van het in de wind
slaan van de vereiste onpartijdigheid.
Zij gaf aan dat er zelfs sprake was

van een duidelijk bevoordelen van de
grootgrondbezitters. Dit bevoordelen
ging zelfs tot het punt dat de finca direct
na de gewelddadige uitzetting werd
overgedragen aan de eigenaar, zonder
dat de bewijsmaterialen van de crime
scene verzameld waren, wat leidde tot de
vernietiging van bewijsmateriaal door
bulldozers van de eigenaar.
De Commissie was verder van mening
dat het geweld tijdens de uitzetting
voorkomen had kunnen worden als
de verschillende instanties meer wil
en inzet hadden getoond om tot een
geweldloze oplossing te komen.
Na het verschijnen van een dergelijk
rapport zou je verwachten dat men
s t ap p e n o n d e r n e e m t t e g e n d e
verantwoordelijken, en dat men
actie onderneemt in de zaak van
Hector Reyes en die van de misdaden
tijdens de gedwongen uitzetting.
Helaas, de Guatemalteekse realiteit is
minder mooi. Het geplande vervolgrapport van de Comissie is nooit
versc henen, laat staan dat haar
aanbevelingen zijn uitgevoerd.
Niemand is ter verantwoording
geroepen voor zijn handelen. Een
mooi staaltje straffeloosheid!
Na de uitzetting heeft een vijftigtal
families zich geïnstalleerd langs de
kant van de weg. Op dit moment,
bijna 5 jaar na de verdwijning van
Hector Reyes, volhardt de groep
bij km 207 in haar str ijd voor
gerechtigheid. In een land waar
straffeloosheid geïnstitutionaliseerd
is, moet je een lange adem heben om
gerechtigheid te vinden...

Marieke Zantkuijl
EIRENE medewerkster in Guatemaa

Voor meer informatie over dit thema kunt u terecht op de
website van de groep Pro-Justicia Nueva Linda (Engels en
Spaans):
http://www.justicianuevalinda.org
Op onze website www.eirene-nederland org vindt u verder
nog een aantal links m.b.t. dit onderwerp.
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Jeroen Roovers: Eind van een project
Na ruim 6 jaar in Dosso te hebben
gewoond en gewerkt ben ook ik in
januari verhuisd naar de hoofdstad Niamey.
Dat heeft verder niets te maken met
de rebellen in het noorden van Niger
(ruim 800 km van Dosso vandaan)
maar komt doordat we niet meer
constant ter plekke nodig zijn. Zoals
gepland werd het plattelandsontwikkelingsprogramma ASAD/KOOKARI
van EIRENE op 31 december 2007
overgedragen aan de lokale organisaties: 4 unies van plattelandsgroepen,
een lokale NGO: AID KOOKARI en
de microkrediet instelling COOPEC
HINFANI. Nu bijna 15 jaar na het
eerste contact van EIRENE met de bevolking van de Regio Dosso zijn de
vruchten van de diverse projectfases
op diverse terreinen duidelijk te zien.
Op het gebied van de participatie van
vrouwen is veel bereikt, ook al blijft
een gedeelte daarvan onzichtbaar
voor de buitenstaander. Zichtbaar is
vooral de levendige participatie van
de vrouwen tijdens openbare bijeenkomsten en vergaderingen van hun
organisaties, ook de graanmolens die
hun veel tijd besparen en de waterputten in of dicht bij het dorp dragen
ertoe bij dat ze meer tijd beschikbaar
hebben voor ander werk (waaronder
vaak inkomen creërende activiteiten). Inkomen creërende activiteiten
worden niet alleen middels kredietvoorzieningen ondersteund maar
ook met training en begeleiding; dit
alles heeft er volgens de vrouwen zelf
naartoe geleid dat ze zowel binnen
hun gezin als binnen hun dorp zelfstandiger zijn geworden en meer gewaardeerd worden waardoor ze ook
meer in te brengen hebben gekregen.
Behalve dit effect draagt het verhoogde inkomen (ook mannen hebben
toegang tot krediet en begeleiding)
bij aan het verminderen van de armoede tezamen met de trainingen
op landbouwgebied die de vermindering van de productie per ha en het
verlies van bebouwbare velden door
erosie tegengaan. Ook op het gebied
van de gezondheidszorg is middels de
training van vroedvrouwen, de ondersteuning van het graven van putten, EHBO-ers, dieren EHBO-ers, het

Jeroen met zijn collega‘s voor het KOOKARI kantoor

oprichten van dorpsgezondheidscomités en van autonome eerste hulp
apotheekjes veel verbeterd.
Al deze activiteiten worden grotendeels door groepen of door vanuit
de groepen uitgekozen individuen
uitgevoerd, deze zelfhulpgroepen
staan aan de basis van de door Eirene gepromote methode van ondersteuning aan de “autopromotion” of
“zelfhulp”in het Nederlands. Deze
methode gaat ervan uit dat de ontwikkeling alleen dan zin heeft wanneer de lokale bevolking zelf het heft
in handen kan nemen. Daartoe wordt
een proces gecreëerd waarbij door
bewustwording en vereniging van
krachten van hen die dezelfde doelen nastreven met lokaal beschikbare
middelen (inclusief de diensten die
door overheidsdiensten, NGO’s en
anderen worden aangeboden) de bevolking de ontwikkelingsactiviteiten
initieert, begeleidt, waar mogelijk
uitvoert en controleert. In de vier gemeentes waar EIRENE dit werk met
50 dorpen en meer dan 130 groepen
uitvoerde zijn 4 unies van plattelandsgroepen ontstaan. De laatste drie jaar
heeft er veel overdracht plaatsgevonden van de verantwoordelijkheden
van het project naar deze unies en
naar de door het projectpersoneel opgerichte NGO AID KOOKARI die het
werk van het project wil voortzetten
en verbreiden, en de plattelandsbank
HINFANI die het beheer van het gecreëerde fonds op zich neemt ten bate
van de dorpsgroepen. Op deze manier
kan de ontwikkeling van de gemeenschappen die met EIRENE hebben
samengewerkt, ook doorgaan na het

vertrek van EIRENE.
Of dat lukt... ik zelf heb goede
hoop ondanks een wat kritische
externe evaluatie van het project.
De evaluatie zet terecht vraagtekens bij de levensvatbaarheid van
de NGO en de bank maar is verder
zeer tevreden over de unies van
dorpsgroepen. De tijd zal ons leren in hoeverre de bevolking middels de verschillende structuren
deze dynamiek vast kan houden
en hoe de NGO en de Bank zich
zullen ontwikkelen. Ondanks de
verscheidene problemen heb ik er
vertrouwen in dat EIRENE hier de
bevolking daadwerkelijk heeft geholpen het heft in eigen hand te
nemen om blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden
te realiseren en in de toekomst
te kunnen realiseren. Ik hoop dat
we over een paar jaar de mogelijkheid hebben om de dorpen nog
eens te bezoeken om te leren in
hoeverre dit EIRENE project nog
doorwerkt.
Ander werk
Hoewel ik niet meer in Dosso woon of
werk, ben ik toch nog direct betrokken bij hoe het in 2008 gaat met de bevolking en de organisaties die met EIRENE hebben samengewerkt. Eirene
heeft me namelijk gevraagd om nog
een jaartje mijn contract te verlengen als begeleider van verschillende
plattelandsontwikkelingsprojecten
vanuit het hoofdbureau van EIRENENiger in Niamey. Zodoende ben ik nu
onder andere medeverantwoor
vervolg op pagina 4
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vervolg van pagina 3
delijk voor de contacten met de oude
projectpartners in Dosso en voor het
voorbereiden van een nieuw project in de Regio Téra (meer naar het
noordwesten in Niger). Dit is over het
algemeen interessant werk maar nog
meer bureaugebonden dan in Dosso
dus niet altijd even motiverend.
Afscheid van Dosso
Na ruim 6 jaar viel het afscheid van
Dosso niet makkelijk. Wat het werk
betreft was het niet zo moeilijk, in
2008 blijft het contact bestaan en ben
ik nog regelmatig in Dosso en natuurlijk hebben we er niet voor niets 3 jaar
naar toegewerkt dat we ons zouden
terug trekken. Op het privévlak ligt
het iets ingewikkelder aangezien het
vertrek uit Dosso, ook al is het maar
naar de hoofdstad, toch het begin
van een definitief vertrek inluid. We
mogen niet klagen hoor via telefoon
en mail is er vrij intensief contact
mogelijk met de vrienden en kennissen die we daar opgedaan hebben,

Xavier heeft zich snel aangepast en
vindt het prima op de Franse School
in Niamey, Sylvia heeft eindelijk een
goede school gevonden om alsnog
haar middelbare school diploma te
halen en sporters vind je overal, maar
toch. Net als voor mijn eerste vertrek uit Nederland om voor 2 jaar te
gaan werken in Afrika was voor mij
het afscheid van de sporters in Dosso
het moeilijkst. Maar ook daar hoop
ik dat de ondersteuning die ik gegeven heb niet in onvruchtbare aarde is
gevallen, dat de clubs blijven bestaan
en door zullen gaan om te proberen
zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid tot sporten te bieden en om het
niveau van hun sporters en teams te
blijven verhogen.

verloop van het project, onze tweede
zoon, een van mijn atletes die aan de
Olympische Spelen mee mocht doen,
verscheidene nationale overwinningen en goede prestaties). Al met
al sluiten we deze tijd tevreden maar
ook met plezier af.Tijd voor een nieuwe uitdaging ?!

Onze tijd in Dosso was een turbulente
met moeilijke (overlijden van mijn
laatste opa en oma’s, het overlijden
van 2 projectmedewerkers waaronder een goede vriend zeer bruusk
en de chauffeur zeer langzaam door
AIDS, en van onze bewaker; Sylvia
en Xavier een tijd in Nederland) en
zeer mooie ervaringen (het goede

Jeroen Roovers
EIRENE vakkracht in Niger

Sharon weer terug in Nederland
Vrijwilligerswerk buitenland
Op 1 juni nodigde Sharon haar
ondersteuningsgroep uit bij haar
thuis in Lutjewinkel om te vertellen over haar werk en leven in
Niger.
Op een grote kaart van Niger liet
zij ons zien waar zij gewerkt had.
De afstanden zijn er veel groter
dan hier en de wegen zijn over
het algemeen niet best. Toen zij
voordat zij vertrok nog een keer
naar het noorden reisde, zag zij
hoe de bus meeging in een
konvooi begeleid door militairen,
anders was het te gevaarlijk.
Sharon vertelde veel en ondersteunde haar verhaal met prachtige foto's. Zo werden we op deze
zondagmiddag
deelgenoot van
haar leven in Niger, hoewel we
het stof alleen maar zagen, de
droogte niet voelden en de typische geuren niet roken. Zij had
heel wat prachtige sieraden en
gebruiksvoorwerpen
meegeno-
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men, die haar moeder hier gaat
verkopen. Wij mochten ook even
winkelen.
Fijn dat Sharon weer gezond is
teruggekeerd en ons iets wijzer
heeft gemaakt door haar ervaringen op een hele boeiende wijze
met ons te delen.
Uit de laatste Nieuwsbrief van
Sharon, april 2008:
Enkele weken voor haar vertrek
kon Sharon nog een keer naar het
noorden reizen met een vriendin.
Het was goed haar eerste project
op nieuw te bezoeken en persoonlijk met de vrouwen te spreken.
Zij schrijft hierover:
“Ik wilde afscheid nemen van de
mensen daar en een evaluatie uitvoeren voor mijn kleine kredietproject voor Femmes et Future.
Het wordt nog steeds afgeraden
om naar het noorden te reizen,
maar er gaat nog wel gewoon een
bus. EIRENE heeft me voor 8 da-

gen extra verzekerd en voordat ik
het wist zat ik in de bus naar het
noorden. De laatste 300 km reden
we in colonne met militaire begeleiding en je kon wel behoorlijk
wat spanning voelen. Meerdere
keren hebben we stil gestaan en
werden een paar koeien gevolgd
met een machinegeweer. Bij het
kruispunt naar In Gall werden
we opgewacht door een auto en
daar bleek dat de afgelopen tijd
wellicht niet veel berichten over
mijnen naar het zuiden doorsijpelden, maar dat er wel degelijk
incidenten waren. Ook profiteren
bandieten van de situatie om hier
en daar auto's te overvallen.
Aangekomen in In Gall was echter
alles als vanouds. Ik bleef bij een
collega met zijn familie en een
hoop mensen waren blij om me
nog eens te zien.. In In Gall zelf is
niet veel te merken van de rebellie. Mensen leven hun leven en
ook al zijn er wat militairen rondom In Gall zelf zorgt dit niet echt
voor problemen.

Het project van femmes et futures
loopt op zijn einde, de groepen
moeten april en mei terugbetalen
en ik was benieuwd hoe het ervoor
stond. Twee dagen heb ik groepen
bezocht en vragen gesteld. Ik ben
veel aan de weet gekomen deze
twee dagen; omdat mensen mij nu
al vaker hadden gezien kreeg ik de
indruk dat de vrouwen opener waren. Vaak zeggen mensen niet wat
de problemen zijn, omdat in Niger
zelden wordt gesproken over dit
soort zaken met vreemdelingen.
Ook zijn mensen voorzichtig met
het geven van persoonlijke informatie in verband met de opstand.
Het is heel moeilijk om een goed
gesprek met iemand te hebben
aan de telefoon, omdat de mensen bang zijn om afgeluisterd te
worden. Of deze vrees terecht is of
niet, ik was blij om persoonlijk met
mensen te spreken.
De vrouwen vertelden dat binnen de groepen weinig problemen zijn, omdat de rotte appels

eruit zijn. Dat het terugbetalen
van de kredieten geen probleem
is, maar dat het soms moeilijk is
om de rente te betalen. Dat sommige groepen extra druk voelen,
omdat zij elke maand de rente willen betalen maar dat hun product
zich hier niet voor leent. Een voorbeeld hiervan is vetweide. Het
groot brengen van jonge beesten
om door te verkopen. Je kunt dan
pas terugbetalen als de dieren zijn
verkocht en dus niet elke maand
een bedrag sparen om de rente
te betalen. Dit geldt ook voor het
maken van gebruiksvoorwerpen,
zoals matten. Vrouwen zijn soms
genoodzaakt om deze voor een
lagere prijs te verkopen, omdat
zij de rente moeten betalen en
dus niet zoals voorheen maanden
kunnen wachten totdat de winkelier de mat heeft verkocht.
De vrouwen geven echter wel toe
dat dit proces ervoor zorgt dat zij
veel duidelijker weten hoeveel
winst zij maken en hoeveel de

productie kost. Voorheen gingen er soms maanden overheen,
voordat iets werd verkocht en
op dat moment dachten zij een
hoop geld in handen te hebben.
Nu bespreken zij veel meer alle
kosten, doordat zij een rekening
hebben bij de bank die zij willen
vullen en omdat zij rente betalen. Het verlagen van de prijs
voor een mat betekent bijvoorbeeld niet dat zij de winkelier
zijn 500 francs niet hoeven te
geven. De groepen worden professioneler en moeten daarom
op zoek naar betere en grotere
afzetmarkten.”
Tot zover Sharon, haar hele verslag kunt u lezen op de website
van EIRENE.

Jet Visser-Romijn
Bestuur EIRENE Nederland

Project in Nicaragua getroffen door cycloon
EIRENE Internationaal
Het project Fundar in Nicaragua
werd getroffen door de cycloon
„Alma“. De bevolking is voor wederopbouw aangewezen op financiële steun.
Op donderdag 29 mei scheerde
orkaan „Alma“ met windsnelheden
tot 100 km per uur over de kust van
de Grote Oceaan bij Nicaragua. De
storm eiste in het gehele land drie
dodelijke slachtoffers en meer dan
25.000 mensen moesten worden
geëvacueerd.
De omgeving rondom het natuurgebied Isla Juan Venado, waar EIRENE samen met partnerorganisatie
FUNDAR een landontwikkelingsproject uitvoert, werd zeer zwaar
getroffen. Het projectgebied werd
donderdag zelfs tweemaal door
“Alma“ overvallen. Door de sterke
rukwinden werden honderden daken afgerukt, vele huizen werden
door de daarop volgende stortregens geheel verwoest. Honderden
mensen in het projectgebied werden in noodvoorzieningen ondergebracht.

Door een wonder vielen er in het gebied geen gewonden. Toch zijn de
gevolgen voor de mensen ter plekke
desastreus. Hun geringe bezit is grotendeels verwoest. De schade in het
natuurbeschermingsgebied is nog
niet precies vastgesteld, maar volgens
ooggetuigen werd een groot deel van
de aanwezige mangroves verwoest.

„De gevolgen voor het totale ecosysteem zijn enorm, omdat in de
mangrove bossen vissen en schaaldieren huizen, waarvan de bevolking leeft. De gevolgen voor onze
inspanningen om een plan van aanpak voor een vorm van ecotoerisme
tot stand te brengen, zijn eveneens
nog niet te overzien”, concludeert

Ook op de straten van de hoofdstad n‘Djamena werd gevochten
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Uw steun is hard nodig!
Om de verwoeste huisen weer te kunnen herbouwen en ook de andere
schade te kunnen bestrijden, is veel geld nodig.
Wilt u de slachtoffers van cycloon „Alma“ helpen?
Maak uw bijdrage dan over op postbankrekening 185 66 60
t.n.v. EIRENE Nederland te Deventer
o.v.v. Cycloon Alma

Gerhard Scheible, coördinator van
EIRENE in Nicaragua.
Er zullen aanzienlijke bedragen nodig zijn om de verwoeste huizen
weer te kunnen herbouwen en om
andere schade die de storm heeft
veroorzaakt te kunnen bestrijden.
Daarom is financiële steun belangrijk. EIRENE garandeert door haar
aanwezigheid ter plekke, dat het geld
daar terecht komt waar het nodig is.
EIRENE

Tijd om voor echte vredesmissies te kiezen
Burgervredeswerk

Eerder meldden we dat we als
EIRENE Nederland, samen met
NEAG en PBI Nederland, eind
vorig jaar een subsidie van
de NCDO hebben gekregen
voor een campagne ‘vrede als
Europese missie’ waarin we
voorlichting over burgervredeswerk zouden kunnen geven. Die campagne bestaat uit
een aantal zelfgeorganiseerde
publieksbijeenkomsten en de
aanwezigheid om andere manifestaties. In de vorige EIRENE
Nieuwsbrief stond een verslag
van Bertram Flesch van de eerste publieksbijeenkomst, die
van 19 januari jl. in Utrecht. Inmiddels zijn we een twee publieksbijeenkomst en een eerste manifestatie verder en staat
de derde publieksbijeenkomst
alweer in de startblokken.

klein hoekje op de buitenlandpagina’s van de krant halen.Voor ons,
in Europa, hebben deze conflicten
nauwelijks enig effect, maar voor
de mensen ter plaatse des te meer.
Daarom alleen al is internationale
aanwezigheid van burgervredeswerkers zo belangrijk. Zowel Sjors
als Christoph vertelden uitgebreid
over de trainingen die in het kader
van het burgervredeswerk werden
gegeven en de ontmoetingen en
dialoogsessies die tussen de verschillende groeperingen werden
georganiseerd.Werk dat er zo duidelijk op gericht was om mensen
bij elkaar te brengen.
In de discussie die volgde kwam
duidelijk naar voren dat we deze
bijeenkomst met de lokale Marokkaanse zelforganisatie, stiching
Wachm, hadden georganiseerd.
En dan ook nog in Wilders-stad
Venlo. Waarom richten organi-

saties als EIRENE, NEAG en PBI
dat burgervredeswerk niet ook
op de Nederlandse samenleving? Ook hier is immers grote
behoefte aan trainingen in geweldloosheid en ontmoetingen
en dialoog tussen verschillende
bevolkingsgroepen! Daarnaast
bleek onder de aanwezigen ook
veel belangstelling voor de EIRENE-projecten in Marokko. Voor
EIRENE Nederland is de uiteenzetting door Christoph van Edig
over het stelsel van rechtswinkels in Niger erg interessant. Het
project sluit erg goed aan bij het
rechtswinkel-project in Nicaragua waarover we in de vorige EIRENE Nieuws berichtten.
EO jongerendag
Ja, u leest het goed. EIRENE goes
EO. Een beetje in het voetspoor

Venlo
Middenin het Pinksterweekend,
op zondagmiddag 11 mei, scheen
de zon uitbundig. Toch hadden
ruim 50 mensen de tijd genomen
voor een bijeenkomst in hetVan der
Valk hotel in Venlo voor echte vredesmissies. Sjors Beenker vertelde
over zijn ervaringen als lid van de
Nonviolent Peaceforce in Sri Lanka
en Christoph van Edig over het burgervredeswerk van EIRENE in Niger.Twee vrijwel vergeten conflicten die slechts zo heel af en toe een
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Deelnemers luisteren naar de toespraak van bestuurslid Jan Schaake

van onze kantoorgenoot Kerk en
Vrede die vorig jaar bij wijze van
experiment voor het eerst op de
EO-jongerendag aanwezig was
en daar moest constateren dat het
leger daar enthousiast zieltjes probeerde te winnen. Avontuur en
mensen elders helpen. De ingrediënten om jonge mensen aan je te
binden. Maar dat zouden we met
burgervredeswerk ook moeten
kunnen. Daarom stonden we op 14
juni jl. in het Arnhemse Gelredome
op een steenworp afstand van de
grote defensie-stand met een gezamenlijke Kerk enVrede / EIRENE
informatiestand met de boodschap
dat als je mensen in den vreemde
wil helpen, onrecht wil bestrijden
en vrede wil stichten, je dat beter
geweldloos kunt doen. Met panelen lieten we zien dat de militaire
aanpak vaak meer kapot maakt dan
je lief is, terwijl burgervredeswerkers, getuige vele verklaringen,

Vlaggen op 21 september
Het Fries Vredesplatform hield
vorig jaar zelf een campagne ‘een
vredesvlag aan elke kerktoren’,
waarbij kerken en andere religieuze instellingen werd gevraagd
om op 21 september, de door de
VN uitgeroepen internationale
dag van de vrede, de regenboogkleurige vredesvlag uit te hangen.
Vrijwel alle binnenstadskerken
in Leeuwarden voldeden aan dit
verzoek.

niet zelden daadwerkelijk mensenlevens gered hebben. In de
loop van de dag hebben we zo’n
500 flyers kunnen uitdelen aan
geïnteresseerden. En nu maar zien
wat er van ervan terecht komt…
Eerlijk gezegd was de aanwezigheid op de EO jongerendag voor
wat betreft EIRENE een beetje uit
nood geboren. In het oorspronkelijke campagneplan stond dat
we burgervredeswerkers als ons
soort ‘veteranen’ zouden willen
presenteren op de landelijke Veteranendag die sinds het overlijden
van prins Bernard op diens verjaardag op 29 juni wordt gehouden. Teruggekeerde burgervredeswerkers hebben immers ook
het een en ander doorgemaakt
in crisisgebieden, kunnen daar
uitgebreid over vertellen en ervaren niet zelden dat daar zo weinig
gehoor voor is. De organisatie
van de Veteranendag dacht daar

echter anders over en heeft onze
deelname geweigerd. Daarover
verscheen op 21 juni inTrouw een
bericht onder de kop ‘Vredeswerker niet welkom bijVeteranendag’
waarmee ondertussen wel meer
bekendheid aan het verschijnsel
burgervredeswerker is gegeven
dan we waarschijnlijk gehad zouden hebben als we wel op de Veteranendag waren toegelaten. En op
de EO jongerendag hebben niet
de veteranen maar de potentiële
recruten kunnen bereiken.

Omdat 21 september dit jaar op een
zondag, en zelfs op de Vredeszondag,
valt, heeft Kerk en Vrede besloten om
dit Friese initiatief te verbreden naar
de rest van het land. De gewone regenboogkleurige vredesvlag is voor
10 euro bij Kerk enVrede te bestellen.
Bij voldoende belangstelling zullen
ook groot-formaatvlaggen besteld
worden (2 bij 3 meter) die naar verwachting 50 euro zullen kosten.
U kunt de gewoon-formaat vlag (1
bij 1,5 meter) bestellen en uw belangstelling tonen voor de groot-

formaatvlag door een mailtje te sturen naar verkoop@kerkenvrede.nl
of door contact op te nemen met het
EIRENE kantoor; dan geven wij het
wel door.

Jan Schaake
Bestuurslid EIRENE NL

Ledenvergadering
EIRENE Nederland

Op zaterdag 7 juni vond in Utrecht
de jaarlijkse ledenvergadering van
EIRENE Nederland plaats. Daarbij
moest helaas afscheid genomen
worden van onze voorzitter Lex
Elias die na een vrij langdurige
ziekte heeft besloten om het voorzitterschap neer te leggen. De ALV
benoemde secretaris Paul den
Hartog tot nieuwe voorzitter. Naar

een nieuwe secretaris zal de komende tijd gezocht moeten worden. In zijn nieuwe rol bedankt
Paul Lex voor diens inzet de afgelopen jaren en herinnerde daarbij
aan het feit dat mede door hem het
huidige beleidsplan van EIRENE
Nederland is geschreven. Bij de
behandeling van het jaarverslag
bleek dat we aardig op koers liggen
ten opzichte van dit beleidsplan.
Voorts is vrij uitgebreid gesproken

over het Nicaragua-project van
EIRENE Nederland, de campagne
Burgervredeswerk en over de internationale structuurdiscussie en
de inbreng van EIRENE Nederland
daarin.

Jan Schaake
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Vanuit een principe van actieve
geweldloosheid 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
EIRENE-nieuws verschijnt 4x per jaar.
Redactie: Bertram Flesch en Liseth
Meijer. Lay-out: Cesar N. Mercedes
Manchego. Vertalingen: Bart van Kreel.



Antwoordformulier
Ik steun het werk van EIRENE!
Noteer me als lid
(minimaal 15 euro/jaar)

De diensttijd van onze Duitse kantoorvrijwilliger is bijna afgelopen.
Tijdens mijn vrijwilligersdienst
voor Kerk en Vrede en EIRENE
Nederland is ongelofelijk veel gebeurd en ik begin me nu pas langzaam te realiseren dat er gauw
een einde aan komt.
Een heel jaar heb ik in Nederland doorgebracht, ik ben in een
andere cultuur gedoken en heb
een nieuwe taal geleerd. Ik kwam
veel interessante mensen tegen
en heb ook veel nieuwe vrienden
kunnen vinden.
Het werken voor EIRENE Nederland en Kerk en Vrede vond ik heel
interessant. Ik mocht heel zelfstandig werken en heb ook veel
dingen kunnen leren waarvan ik
van tevoren helemaal geen verstand had, bijvoorbeeld het beheren van websites en het layouten
van publicaties.

vertaalde statuten en kwam op verschillende internationale conferenties veel interessante mensen tegen.
Daarbij heb ik ervaringen mogen
opdoen die ik ongetwijfeld ook later
nog kan gebruiken.
Tijdens dit jaar ben ik natuurlijk ook
als mens gegroeid. Voor het eerst in
mijn leven woonde ik alleen en moest
heel veel dingen zelf regelen. Bovendien moest ik een heel nieuw sociaal
netwerk oprichten, wat vooral in het
begin vanwege de nieuwe taal een
echte uitdaging was.
Vanaf september studeer ik internationale economie in Rotterdam en
ik hoop dan ook verder iets voor EIRENE Nederland en Kerk en Vrede te
kunnen betekenen.
Hiermee wil ik alle mensen bedanken
met wie ik tijdens mijn dienst mocht
samenwerken en van wie ik zoveel
mocht leren.
Ik wens u en EIRENE alle goeds.

Mijn leukste taken vond ik vooral het
meewerken aan de nieuwsbrief en het
meeorganiseren van evenementen en
campagnes. Omdat Kerk en Vrede en
natuurlijk ook EIRENE goede contacten met buitenlandse organisaties
onderhouden, heeft mijn dienst bovendien steeds ook een internationaal aspect gehad. Ik werd lid van een
internationale jongerenwerkgroep,

Tot ziens!

Bertram Flesch

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

Agenda

Ik heb interesse in een
vrijwillige vredesdienst in het
buitenland. Houdt me op de
hoogte van ontwikkelingen.

EIRENE Nederland
27 september 2008

27 oktober 2008

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

Publieksbijeenkomst
burgervredeswerk

Informatiemiddag

naam + adresgegevens:

e-mail adres:
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Bertram neemt afscheid

Vanaf 14.00 uur organiseren we
samen met het FriesVredesplatform
een publieks-bijeenkomst over
burgervredeswerk in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden aan
het Menno Simonsplein, op tamelijk
korte afstand van het station.

Voor iedereen,die een vredesdienst
m e t E I R E N E ove r we e g t . E r
zullen onder andere twee films
getoond worden, een over het
vrijwilligerswerk in Roemenie en
een over het werk van EIRENE
in Niger. Ook zullen voormalig
vrijwilligers aanwezig zijn om
vragen te beantwoorden. Je kunt
jezelf opgeven via
info@eiene-nederland.org

