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GEWELD IS HEEL NORMAAL
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VROUWEN IN CONGO HEBBEN BESCHERMING NODIG
Samenvatting van het verslag van Soumana
Kallou en Furaha Musheghera, vakkrachten
bij het Comité de Coördination des Actions
de Paix (CCAP), het Coördinatiecomité voor
Vredesacties.

Foto: Op een groot spandoek in de hulppost in Fizi staat vermeld
dat seksueel geweld een misdaad is en ziekten kan overdragen.
“Laat de slachtoffers niet in de steek!”

Het is dringend noodzakelijk dat vrouwen
in Kivu (Oost-Congo) meer bescherming
krijgen. Zo moeten de vrouwen uit
de dorpjes in de regio Fizi iedere dag
een gevaarlijke weg afleggen om naar
het werk op het land te gaan. Het
risico dat zij door groepen gewapende
mannen worden overvallen, verkracht
en vermoord, is groot. Eigenlijk zouden
de mannen uit het dorp hen moeten
begeleiden en beschermen, maar daartoe
zijn helaas maar erg weinig mannen
bereid. Zij blijven liever veilig in het dorp.
Het is de taak van de vrouwen ervoor
te zorgen dat er eten op tafel komt voor
het gezin.

haar was overkomen en kreeg ze hulp. Ze
weet niet wat er met haar vriendinnen is
gebeurd en of ze nog leven.

Ook de schoolmeisjes uit de dorpjes in
Fizi hebben met dit probleem te kampen.
Ook zij lopen gevaar op de landwegen
te worden overvallen. Meestal gaan ze
dan ook in grote groepen, begeleid door
grote broers en vaders naar school. Maar
dit is helaas niet altijd mogelijk.
Op een dag kwam na schooltijd niemand
opdagen om de 14-jarige Zawadi en haar
klasgenootjes af te halen. De meisjes
moesten de weg naar huis zonder
begeleiding afleggen, werden overvallen,
weggevoerd, maandenlang vastgehouden
en meermaals verkracht. Zawadi raakte
zwanger en beviel van een jongetje. Op
een dag slaagde zij erin met haar baby
te vluchten. Naar haar familie thuis kon
ze niet terug. Zij hadden haar verstoten.
Uiteindelijk vond ze onderdak bij een
opvanghuis. Daar kon ze vertellen wat

Het dorp biedt ook niet altijd veiligheid.
Wanneer de vrouwen op het land
werken en de oudere kinderen op school
zitten, blijven de kleintjes alleen thuis.
De vaders ontmoeten elkaar dagelijks
om over “belangrijke politieke thema’s”
te discussiëren. Sommige mannen uit de
eigen dorpsgemeenschap maken van deze
gelegenheid gebruik om zich aan de kleintjes
te vergrijpen.
Veel mannen hebben een agressieve, asociale
en vijandige houding ten opzichte van
vrouwen. Dit geldt ook voor mannen die
niet gewelddadig zijn. Behalve verkrachtingen
zijn ook gedwongen huwelijken een veel
voorkomende, maatschappelijk geaccepteerde
vorm van geweld tegen vrouwen.
Om deze misstanden aan te pakken, heeft de
regering van de Democratische Republiek
Congo sinds 2006 een aantal wetten
aangenomen die erin voorzien dat de sancties
tegen de plegers van seksueel geweld worden
aangescherpt. Tevens hebben de Congolese
regering en de VN in 2013 een gezamenlijke
verklaring gepubliceerd die het mogelijk
maakt concrete maatregelen te nemen
om te voorkomen dat de wetten worden
overtreden. Helaas is juridische bijstand in de
dun bevolkte, bergachtige regio Fizi nog ver
weg en gaat men er zelden toe over daders
van seksueel geweld te veroordelen, hoewel
lees verder op pagina 2

Volg EIRENE nu op
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er op verkrachting een celstraf van 30 jaar staat. Meestal
kunnen de daders zich na enkele weken vrijkopen. Ze
gaan dan weer terug naar het dorp van hun slachtoffers.
Dit is extra gevaarlijk omdat hun status door de affaire
is verhoogd. Maar nog dringender dan juridische bijstand
hebben de slachtoffers medische en psychologische
bijstand nodig. Medische bijstand is noodzakelijk omdat
de vrouwen dikwijls zwaar verminkt raken. Operatief
ingrijpen is veelal nodig om de wonden te laten genezen.
Er zijn echter te weinig medische hulpposten om
de bevolking van algemene zorg te voorzien en nog
minder om de slachtoffers van seksueel geweld op een
professionele manier te kunnen bijstaan. De afstanden
zijn groot en er is een gebrek aan financiële middelen in
dit landelijk gebied

Van de Voorzitter
Een paar weken geleden maakte ik met twee vrienden
een tocht door de Pyreneeën. Het was aansluitend
aan de Algemene Leden Vergadering en die stond nog
stevig op mijn netvlies. Wij reden over passen, liepen via
geitenpaadjes naar Andorra en zagen watervalletjes en
besneeuwde bergtoppen. Deze ongekende schoonheid
in de wereld zien wij vaak niet, maar zoals Johan Cruijff
dat zo mooi zegt: ‘Je ziet het als je er naar kijkt’.
Het verband met die ALV werd me duidelijk. In de
Expeditie waren wij op de koningsdag druk doende om
te werken aan vrede, te werken aan de schoonheid van
ons bestaan.
In de ochtend eerst het ‘corvee’, de verslaglegging
en verantwoording over het jaar 2013 en dit te
evalueren met u, de leden. De middag, tegenwoordig de
inspiratiemiddag genoemd, stond in het teken van het
werk in Bosnië-Herzegovina van onze partner Pharos.
Ingrid Halbritter was overgekomen om ons bij te praten
over het humanitaire werk, ons gezamenlijke project.

VOORWOORD

Het was een geslaagde dag, waarin de diversiteit van
Eirene NL zich van alle kanten liet zien. Aan tafel
zat een mengeling van personen. Er waren mensen
die al jaren meelopen en voor mij de wortels van
onze organisatie vertegenwoordigen. Daarnaast een

Gezien deze situatie hebben Eirene en het CCAP
besloten hun krachten te bundelen en zich in te zetten
voor een veiliger maatschappij. Er zijn in zes dorpen
opvangposten in het leven geroepen waar onder
meer voorlichting wordt gegeven over vrouwen- en
mensenrechten, buitengerechtelijke bemiddeling (omdat
de slachtoffers daaraan de voorkeur geven boven
gerechtelijke procedures) en medische, juridische en
psychosociale bijstand (bijvoorbeeld uitnodigingen voor
gesprekken onder leiding van deskundigen, deelname aan
groepssessies en zelfhulpgroepen).
Men streeft ernaar om met behulp van deze
maatregelen een veiliger maatschappij op te bouwen
waarin misstanden worden uitgebannen en de bevolking
beter kan worden beschermd.

vertegenwoordiging uit onze NEAG-achterban, een
verrijking van onze vereniging. Achter hen zag ik de
leden staan, die sterk verbonden zijn, maar alleen fysiek
niet in staat meer zijn om de reis naar Amersfoort te
ondernemen. De stevigheid die wij hebben, de historie,
het gedachtengoed, het is met geduld en hard werken
tot stand gekomen.
En naast hen dan de jongere generatie, de mensen die de
maatschappij op dit moment vormgeven en haarscherp
aanvoelen hoe Eirene NL hierin kan opereren om
effectief te zijn. Die via Social Media onze organisatie
een nieuwe impuls geven.
Toen ik, per bijzonder decreet (omdat men statutair
slechts 8 jaar een functie mag bekleden), gekozen
werd om nog een termijn voorzitter te zijn van Eirene
NL, begreep ik dat mijn taak de komende vier jaar is
de vereniging stevig in de huidige maatschappij neer te
zetten en deze door te geven aan de volgende generatie.
Zodat we in 2017 het 60-jarig bestaan vieren van een
energieke, nuttige vereniging die op het gebied van vrede
er toe doet. Die de schoonheid van deze wereld erkent
en versterkt, zoals wij dat begin mei in de Pyreneeën
mochten ervaren.
Paul den Hartog
Voorzitter

Jaarvergadering vereniging Eirene NL
op 26 april 2014.
Aanwezig: Paul den Hartog, vz., Jet Visser-Romijn, Liseth
Meijer, Linda de Veen, Benno Houweling, Gerke Gerkema,
Riekje Gerkema, Cas Jansen, penn.,Wil Pomper, Roel
Meihuizen, Harry Schram, secr. a.i. , Ingrid Halbritter, Marjo
den Hartog, Leon Polman.
Afwezig m.k.:Ted Strop - von Meijenfeldt, Pim v.d. Bosch,
Wim Plantinga, Baukje Offringa-Sikma, Lianne Belt, Henny
v.d. Ree.

2.
Het jaarverslag 2013 wordt zonder
opmerkingen aangenomen.
3.
NEAG (Nederlands Expertisecentrum
Alternatieven voor Geweld) heeft zich opgeheven en is
opgenomen in Eirene.
NEAG was lid van het European Network for Civil
Peace Services. Dat lidmaatschap is overgenomen door
Eirene NL. Ted Strop is nu onze vertegenwoordiger.
In de zomer van 2014 vindt een bijeenkomst plaats
in Sarajevo, waar Liseth Meijer en Linda de Veen ons
zullen vertegenwoordigen. Zij zullen workshops geven
vanuit Eirene over de rol van media met betrekking tot
conflicten.
Verder worden er workshops gegeven door Annelies en
Harky Klinefelter van het Christian Peace Team.
Een andere activiteit van NEAG was Vrouwen voor
duurzame vrede. Deze activiteit maakt deel uit van het
Nat. Actieplan 1325. Het Ministerie van Justitie heeft
geld beschikbaar gesteld.
Vanuit de vergadering kwam de kritische, maar ook
bezorgde vraag of we niet teveel hooi op onze vork
nemen. Internationaal werk is belangrijk, maar mag niet
ten koste gaan van onze projecten.Verder is afstemming
van de organisaties met wie wij samenwerken nodig.
De Vredesacademie zal worden uitgewerkt door
Maarten van der Werf, (van het Christian Peace
Team) Linda de Veen en Liseth Meijer. Er zal ook
contact worden gelegd met de SVAG (Stichting voor
Alternatieve Geweldloosheid) die al jaren ervaring heeft
met trainingen op dit gebied: mevr. Tjallingii.
4.
Het project Estelí: wij hebben veel vragen
over de besteding van de financiën. Uit de berichtgeving
blijkt dat een deel van het geld wel aan het projectwerk
wordt besteed maar dat het hoofdzakelijk voor
overhead wordt gebruikt, of onder die noemer wordt
gebracht.
Omdat het contact steeds moeilijker verloopt, (zo
wordt er te weinig verantwoording afgelegd), is
het vorige jaar al besloten dit project eind 2014 te
beëindigen. Dat moet de mensen in Nicaragua wel
duidelijk zijn.
5.
Het project Fakovici: het project
Vredesonderwijs loopt via kinderen en de docenten.
Er wordt door verschillende organisaties geld aan dit
project gedoneerd. Het loopt goed; de gelden worden
op de juiste wijze besteed; er wordt verantwoording
afgelegd over de besteding van de gelden. De
deelnemers zijn zeer tevreden.

6.
Werkgroep 2035: er is weinig te melden.
Er wordt nog steeds geworven. Misschien biedt een
stageopdracht meer mogelijkheden. Hier zal naar
worden gekeken. Ook is het zinvol om facebook en de
social media in te zetten.
7.
Het project in Burundi: er wordt
onderzoek gedaan of er een vrouwenproject kan
worden gestart. Samen met Stéphanie wordt gekeken
naar wat de mogelijkheden zijn. Hierover zal ook
contact worden opgenomen met Eirene-Zwitserland,
die al jaren in Burundi werkt en met MCC (Mennonite
Central Committee, één van de oprichters van EireneInternationaal) en IFOR (ook een van de oprichters van
Eirene-Internationaal). Misschien is contact hierover
mogelijk met Eirene-Internationaal, hoewel we daar
niet al te beste ervaringen hebben, gezien de projecten
Estelí en Fakovici.
8.
Eirene-Internationaal: er is sprake van
een moeizame relatie de laatste jaren. We zouden een
keer per jaar rond de tafel zitten. Dat is in 2013 niet
gebeurd. Het zal in het jaarbericht op de algemene
vergadering aan de orde worden gesteld. Op de Council
zullen Harry Schram en Roel Meihuizen Eirene NL
vertegenwoordigen. Elisabeth Freise, beheerder van het
Oost-programma van Eirene Internationaal zal gevraagd
worden over Fakovici.
9.
Vrijwilligersdiensten: geen berichten,
omdat we geen vrijwilliger hebben gehad in 2013.
10.
Financiën: deze bieden een positief resultaat.
Het bureau zal worden opgezegd per 1 juli 2014.
Omdat er geen vrijwilliger meer is, is er meer geld
beschikbaar voor andere zaken.
De kascontrolecommissie heeft een brief voorgelezen
over de periode 2012-2013, waarin zij de vergadering
vraagt de penningmeester en het bestuur te
dechargeren. De vergadering vraagt Roel Meihuizen
en Jet Visser-Romijn als kascommissieleden voor
2015. De begroting 2014 wordt door de vergadering
geaccepteerd.
11.
Henny van der Ree en Lianne Belt
gaan uit het bestuur. Omdat zij beiden niet aanwezig
konden zijn, wordt er apart afscheid van hen genomen.
12.
Rondvraag: In hoeverre kunnen we in
Fakovici samenwerken met MCC, als die daar werkt en
IFOR, als daar een afdeling bestaat?
Gaan we actief met andere vredesorganisaties verder?
Met welke dan?
(Met de Vredesacademie willen we samenwerken met
SVAG). Deze vragen worden meegenomen naar de
volgende bestuursvergadering.
Baarn, mei 2014.
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1.
Voorzitter Paul den Hartog, heet allen hartelijk
welkom op deze vergadering. Hij doet een rondje
kennismaken. Daarna vertelt Paul over de activiteiten
van Eirene.

Inspiratiemiddag
Zaterdag 26 april 2014: Net als de rest van het
land was Amersfoort in oranje gehuld en waren
de straten gevuld met een vrolijke menigte
feestvierders en koopjesjagers op de vrijmarkt. Op de
spreekwoordelijke steenworp afstand hiervan had de
ledenvergadering in De Expeditie de formele zitting en
een smaakvolle lunch achter de rug en de kiezen. In de
lommerrijke tuin begon een bijenvolk te zwermen en
binnen begon Ingrid Halbritter aan haar inspirerende
verhaal over het leven in Bosnië.
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Ingrid verhuisde vijftien jaar geleden van Stuttgart in
Duitsland naar de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Zij
werkt daar voor stichting Pharos, onder andere in het
dorp Fakovici, waar Eirene sinds enkele jaren betrokken
is. Met een powerpointpresentatie op de achtergrond,
schetste Ingrid een beeld van een land dat bijna twintig
jaar na het einde van de oorlog nog altijd worstelt met
de gevolgen ervan. Door de uitgedunde bevolking is de
economische bedrijvigheid nog altijd laag.Veel dorpjes
zijn geheel of grotendeels verlaten en daarmee zijn
ook de winkels en de werkgelegenheid grotendeels
verdwenen.
Gelukkig leerde haar verhaal ons dat er wel degelijk
kansen zijn op een betere toekomst en dat met de
Middels een florerende frambozenteelt kruipt het bergdorpje gestaag uit het dal
steun van Eirene al heel wat in gang is gezet. We zagen
de gezichten bij de verhalen die we kenden uit eerdere
verslagen, zoals Dragina en Ljubinka, de twee drijvende krachten aan de wederopbouw in Fakovici. En foto’s van
kinderen die op school vol overgave meedoen aan het vredesonderwijs, aan tafel in de schoolkeuken, die met steun
van Eirene Nederland volop draait. We zagen de bloeiende frambozenteelt waar Fakovici met alle hulp van Pharos
meer en meer omzet uit weet te genereren. En tussen de regels door zagen we foto’s van een landschap die in
geen enkele vakantiebrochure zouden misstaan.

Heb je
vijanden lief

Ingrid wist de aanwezigen zeker te inspireren met haar aangrijpende
en tegelijk hoopvolle
Het is mooi
(Ervaringen
van eenpresentatie.
CPT-delegatie)
om te zien hoe bevlogen Bosniërs proberen zichzelf en hun volk weer kleurrijke toekomst te geven en hoezeer de
hulp van buitenaf door hen wordt gewaardeerd.
Met dat positieve gevoel verlieten de aanwezigen De Expeditie, ieder zijns weegs door het feestvierende volk waar
zij zelf deel van uitmaken. Ook het bijenvolk uit de tuin was weer uitgezwermd.

Dragina en Ljubinka, twee vastberaden Fakoviciers die hun dorp weer willen zien bloeien

ONS JAAR IN HET
BUITENLAND 		
Kort verslag van een vrijwilligster in Marokko.

Via de caravane heb ik eindelijk de mogelijkheid
gekregen om veel interessante mensen te leren
kennen. Met een aantal van hen ben ik nu bevriend.
Met de eerste groep mocht ik al naar Taounat gaan.
De eerste dagen zijn we naar afgelegen dorpjes
gereden waar we in kleine groepjes van deur tot deur
zijn gegaan. We hebben uitgelegd dat het doel van
de caravane was om vrouwen- en mensenrechten
onder de aandacht van de bevolking te brengen en
hebben, naargelang een familielid medische, sociale of

… Op de tweede dag hebben we meer dan 600
mensen kunnen begeleiden en verzorgen. We hoefden
bijna niemand weg te sturen. Die dag werkte ik in
de “apotheek”. Ondanks alle problemen waarmee
veel van de bezoeksters te kampen hadden, waren
ze goedgehumeurd en had ik met veel van hen fijne
gesprekken. Ik voelde me die dag heel trots dat ik
deel van deze actie mocht uitmaken. Ik was heel blij in
Marokko te zijn, in die kleine, tot apotheek omgetoverde
ruimte, omringd door al die vrouwen, kinderen en
collega-vrijwilligers.
Diezelfde avond gaf de FLDDF een feestje voor alle
deelnemers van de ‘caravane’. De groep was ondanks
de lange werkdag en de nachtelijke vergaderingen in
een prima stemming. We hebben met z’n allen muziek
gemaakt en gedanst. Een aantal medewerksters heeft
op mij een erg diepe indruk gemaakt vanwege het
zelfvertrouwen en de levensvreugde die zij uitstraalden.”
Aida Spiekermann

Pinksterconferentie 2014: 7-9 juni
Van 7 tot 9 juni vindt de Pinksterconferentie 2014 van Eirene plaats, deze keer in Storkow,
in de buurt van Berlijn. Het thema dat de organisatoren voor dit jaar hebben gekozen, is
‘vreemdheid’ in de breedste zin van het woord. Wat hebben Eirene-vrijwilligers als ‘vreemdeling’
gedaan tijdens hun vredesdienst? Wat is voor hen na terugkomst ‘vreemd’ geworden? Wat
voor ervaringen hebben migranten en vluchtelingen in Duitsland? Er is een mooi programma
samengesteld rond dit thema, met verhalen en activiteiten. Daarnaast is er natuurlijk ook veel
ruimte voor gezellig samenzijn, muziek, dansen en spelletjes. De Pinksterconferentie vindt
plaats op het moment dat deze nieuwsbrief bij de drukker ligt. Vandaar dat het verslag van de
bijeenkomst pas in de nieuwsbrief van september te lezen zal zijn.
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“Met de term ‘caravane’ worden meerdaagse
hulpacties van de FLDDF bedoeld, waarbij afgelegen
streken van het land of verwaarloosde stadswijken
worden bezocht, waar men vrouwen juridisch en
medisch advies geeft waartoe zij anders geen toegang
krijgen.

juridische bijstand nodig had, ‘coupons’ uitgedeeld.

AGENDA

Aida Spiekermann werkt als vrijwilligster bij de
Fédération de la Ligue Démocratique des Droits des
Femmes (FLDDF), een organisatie die zich inzet voor
de rechten van de vrouw, in Casablanca (Marokko).
In haar eerste nieuwsbrief vertelt zij over haar eerste
indrukken.

SCHOOLACTIE FAKOVICI
Milan te Ronde (11) zit op de Christelijke Basisschool
De Hoeksteen in Beuningen. Zij hebben zich met elkaar
ingezet voor het Schoolkeukenproject in Fakovici.
Bij ons op school werken we met een zendingsdoel.
Dat houdt in dat je elke week geld mag meenemen.
Dat stoppen we op school in een potje en na verloop
van tijd komt de voorzitter het ophalen. Dan vertelt hij
gelijk hoe het project de Schoolkeuken zich ontwikkelt.
Hij vertelt over de giraffe en de jakhals. Daarmee wil
hij duidelijk maken dat je op verschillende manieren
problemen op kunt lossen en daarmee wil hij ons
meegeven dat het leven te mooi is om ruzie te maken.
Hij laat ook foto’s zien.Vaak zijn de kinderen onder de
indruk van wat hij allemaal vertelt.Vorig jaar heeft de
hele school van groep 1 t/m 8 tekeningen gemaakt om
de school in Bosnië op te fleuren. Het leuke daaraan
was dat we al vrij snel ook tekeningen vanuit Bosnië
terug hebben gekregen. Deze hangen nu bij ons in
de hal en door de verhalen die de voorzitter vertelt
komt het allemaal wat dichter bij ons te staan en
beseffen wij ons terdege dat we dankbaar moeten zijn
dat wij in Nederland op school zitten. Ook gaan we
binnenkort vriendenboekjes maken. Dat houdt in dat jij
jezelf voorstelt door op een blaadje te schrijven wie je
bent, wat je doet en waar je van houdt. Dat wordt dan
opgestuurd en na een tijdje komen ze aan in Bosnië. Het
leukste zou natuurlijk zijn dat wij dan weer een reactie
krijgen vanuit Bosnië.

Die was grijs en saai. Toen kregen ze ruzie over welke
kleur de brug moest krijgen. Helaas is daardoor de brug
ingestort. Er werd weer een nieuwe brug gebouwd.
De ene helft werd geel en de andere helft blauw. Maar
het middelste stuk van de brug bracht weer de nodige
onvrede met zich mee. Toen ze beide kleuren over
elkaar verfden, kwamen ze erachter dat als je de kleuren
mengt, je groen krijgt. Ze hebben de hele brug groen
geverfd, want groen is de kleur van de VREDE.

Eigenlijk zou ik zelf best een keer naar Bosnië willen om
een week naar deze school te gaan, op die manier leer
ik ook echt hoe het is om daar te leven. Want iedereen
kan er wel over vertellen, maar als je het met eigen ogen
hebt gezien is het toch anders. Bij deze wil ik iedereen
Vorig jaar hebben we een rollenspel gedaan. Dit bestond die dit stukje leest meegeven dat het belangrijk is om als
uit een geel volk en blauw volk die erge ruzie met elkaar een giraffe of een jakhals door het leven te gaan.
hadden. De kinderen wilden graag met elkaar spelen. De
ouders vonden dit een goed idee en bouwden een brug. Milan te Ronde
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Linda en Liseth gaan naar het Peace Event Sarajevo van 6-9 juni

2014 is een belangrijk herdenkingsjaar: dit jaar is het
100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak
na de moord op aartshertog Frans Ferdinand van
Oostenrijk in Sarajevo op 28 juni. Sindsdien is er een
eeuw voorbijgegaan met vele conflicten in de wereld,
van oorlogen tussen staten tot meer conflicten binnen
staten de afgelopen decennia. Tegelijkertijd zijn er
veel initiatieven genomen om een cultuur van vrede,
geweldloosheid en gerechtigheid te bevorderen, zoals
Eirene onder andere doet.
Om nu honderd jaar van oorlogen symbolisch af te
sluiten en hopelijk honderd jaar van vrede in te luiden,
wordt het Peace Event Sarajevo gehouden van 6-9
juni. Dit is een groot internationaal evenement met
workshops, lezingen, activiteiten en discussies rond het
bevorderen van een cultuur van vrede en gerechtigheid.
Een greep uit de activiteiten:
- Workshops op het gebied van: vredescultuur/
geweldloosheid; gender, vrouwen en vrede; militarisme
en de alternatieven; vrede en sociale gerechtigheid;
verzoening en verwerking van het verleden
- Tentoonstellingen
- Boekpresentaties
- Rondetafelgesprekken
- Debatten
Als vertegenwoordiging van Eirene Nederland en
de Vredesacademie gaan wij, Liseth Meijer en Linda
de Veen, naar het evenement. We zullen daar een

workshop geven over een onderwerp rond het
bevorderen van een vredescultuur, namelijk de rol van
de media in conflicten. Het gaat nog wel eens mis bij
het verslaan van oorlog en conflict (misleidende info,
‘wij tegen zij’, eenzijdige berichtgeving etc.). Wij gaan ons
met een groep buigen over de vraag hoe het anders kan
en zou moeten. We besteden daarvoor aandacht aan een
stroming binnen de journalistiek, Peace Journalism. Die
benadering wil meer kanten van een conflict belichten,
neutraler zijn qua hoor en wederhoor, transparanter
en meer gericht op oplossingen dan de ‘traditionele’
journalistiek. We gaan enkele artikelen bespreken en
kijken hoe we het zouden kunnen herschrijven als wij
journalist waren.
Onze collega binnen de Vredesacademie, Annelies
Klinefelter van CPT, zal tijdens de conferentie een
workshop geven over mediation. Haar man Harky zal
een workshop geven over Dr. Martin Luther King, zijn
droom voor een rechtvaardige wereld en welke filosofie
en methodes hij gebruikte om die op een geweldloze
manier waar te maken.
We hebben er heel veel zin in en we verwachten dat
het een zeer interessante, inspirerende conferentie zal
zijn. In de volgende nieuwsbrief komt een verslag van
het evenement, maar tot die tijd besteden we er ook
aandacht aan op Facebook en op onze website. Houd
die dus in de gaten!
Liseth Meijer & Linda de Veen
Vredesacademie

Maarten van der Werf, CPT
Buiten de lijntjes kleuren
Wie heeft niet nog ergens een echo van : “goed zo,
keurig binnen de lijntjes gekleurd…..”. Het wordt al
vroeg aangeleerd: hier zijn de grenzen en je beloning
volgt als je binnen de afgesproken kaders blijft.
Op 24 maart heb ik buiten de lijntjes gekleurd. Het
eindigde in het hoofdbureau van politie in Den Haag
in cel A17 van een arrestantenbus in de garage van het
complex. Een knellend, blauw tie-rip polsbandje van
het merk Transposafe maakte van mijn persoon het
nummer 001447685. Foto’s, vingerafdrukken, alles staat
nu in het landelijk politiedossier. Nog meer bekenden
van CPT-NL, Eirene en Kerk en Vrede zaten vast.

U bent aangehouden
Buiten de lijntjes gekleurd. Dat komt er dan van. Een
politieman op mountainbike kondigde per megafoon
aan : “U bent allen aangehouden” . Dat werd snel
duidelijk want een cordon van mountainbikes en
marechaussee had zich al rondom de groep gevormd.
Eén gewone touringcar en enkele arrestantenbusjes
werden volgeladen. Zonder verzet en op momenten
onder gezang. Dat komt er van als je buiten de lijntjes
kleurt.
Machteloos
Dit was de eerste keer dat ik heb ervaren geen
handelingsvrijheid of macht meer te hebben. Of was
het wel iets van macht dat we daar zaten? De media
rapporteerden. Foto’s , interviews, filmpjes.Veel meer
dan over de Tibet demonstratie die “binnen de lijntjes“
bleef.
Onburgerlijk gehoorzaam.
Niet helemaal goed gespeld? Toch wel. Als je gewend
bent om je keurig aan de opdrachten te houden (te
functioneren binnen “het bestaande”) dan zou je
het burgerlijke ongehoorzaamheid noemen. Als je
er van uit gaat dat je aan een hoger ideaal dan het
gewone alledaagse gehoorzaamt, dan noem je het
“onburgerlijk gehoorzaam”. Bij deze actie heeft dat
mijn voorkeur. Dit is een wezenlijk onderdeel van de
weg naar vrede. Soms is het belangrijk om even buiten

de lijntjes te stappen om te laten zien dat er iets aan
de hand is. Geweldloze onburgerlijke gehoorzaamheid
betekent dat je de reactie van de bestaande orde
accepteert. Dat heeft niets te maken met passieve
geweldloosheid, die niets aan de orde stelt en alles uit
de bestaande orde incasseert.
Zomaar buiten de lijntjes?
Er zijn drie dingen nodig: een doel, een plan voor
de actie en discipline. Demonstreren is een vak: er
zijn vaardigheden voor nodig. Het is wat anders
dan spontaan protesteren vanuit boosheid. Bij deze
actie kwamen al veel dingen kijken voordat we daar
stonden: om maar een paar te noemen:
• 	Een persverklaring
• 	Een woordvoerder
• 	Sprekers organiseren
• 	Overleg met de overheid
• 	Spandoeken/ leuzen
• 	Werken aan voor de foto en video pers 		
visueel aantrekkelijk beeld
• 	De regie van de “opvoering”
• 	Wat te doen bij arrestatie
• 	Organiseren van ondersteuning van 		
arrestanten
• 	Een advocaat
• 	Hoe ga je om met mensen die de 			
demonstratie willen laten ontsporen.
Het zijn een aantal zaken waar de organisatiegroep
aan moet denken. Demonstreren is ook een vak en er
zijn vaardigheden nodig. Wie kent ze? Waar leer je ze?
Vredesacademie.
Naast allerlei onderwerpen zoals conflictanalyse,
spiritualiteit, communicatievaardigheden, geeft
de Vredesacademie ook de mogelijkheid om
kennis te nemen van en te oefenen met het “vak”
demonstreren. Zou het niet mooi zijn als meer
mensen in Nederland die vaardigheden zouden
hebben? Geweldloos opkomen voor je visie op
een wereld met Vrede en Gerechtigheid. Het
zou een krachtig middel zijn om het gevoel van
machteloosheid te overwinnen.
Eirene en CPT-Nederland werken samen aan het
concept voor de Vredesacademie. Het wordt een
soort van “automatiek” met allerlei vakjes zodat je
naar behoefte kennis kunt nemen en kunt oefenen
met onderdelen van Praktische Geweldloosheid.
Er valt veel werk te doen in het gebied van de
machteloosheid! Daar hoort kleuren buiten de lijntjes
bij. Het aan de orde stellen van de bestaande orde
gaat vooral door actie die buiten de orde valt.

BURGERVREDESWERK

Nuclear Security Summit
Noëlhuis, Franciscaanse vredeswacht, Haags
vredesplatform, Time to Turn ,Vrouwen voor Vrede
en Kerk en Vrede hadden opgeroepen tot actie om
de verzamelde wereldleiders een brief aan te bieden.
Daarin stond kort het verzoek om tijdens de Nuclear
Security Summit vooral ook iets te doen aan het
opruimen van de resterende ruim 17.000 kernwapens
om daarmee de nucleaire veiligheid in de wereld te
vergroten. De tocht van Centraal Station naar het
World Forum was aangevraagd. De overheid had
het Malieveld aangewezen om de demonstratie te
doen. Je kon daar twee demonstraties zonder publiek
aanschouwen waaronder een die aandacht vroeg
voor Tibet. Na het zingen van vredesliederen en een
toespraak van Harry van Bommel (SP) ging de groep
van ruim 100 mensen lopen met de brief van formaat
XXXL in de hand. We liepen onze eigen weg (buiten
de vastgestelde lijntjes) en stonden na 100 meter voor
een haag van politie, marechaussee en blauwe overval
busjes. Zo ongeveer voor elke deelnemer aan de
optocht een overheidsdienaar.
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