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Jeroen Roovers - Als Nederlander werken aan de Vrede in de Sahel.

Eirene nederland

Na van 2001 tot 2007 voor Eirene als adviseur bij een landelijk ontwikkelingsproject
in Niger te hebben gewerkt, is Jeroen Roovers sinds 2013 weer terug bij Eirene. Dit
keer als coördinator voor de Eirene projecten in Burkina Faso, Maili en Niger. Voor
deze nieuwsbrief maakte Jeroen onderstaand verslag van zijn werkzaamheden en
de situatie ter plaatse.
Vergeleken met mijn eerste tijd in Niger
zijn er veel overeenkomsten, maar zijn er
ook veel dingen veranderd. En niet alleen
doordat ik van baan veranderd ben. Vroeger
was de Sahel-regio vooral bekend door
droogtes, de lage klasseringen op diverse
ontwikkelingsmeetlatten en door cultureel
en historisch erfgoed, zoals het legendarische
Timboektoe, de grotwoningen en pittoreske
dorpjes tegen de bergwand in de Pays-Dogon
en de Dinosauriërskeletten in de woestijn.
Tegenwoordig is de regio meer in het nieuws
door divers etnisch en religieus extremistisch
geweld door groepen als Boko Haram, Al
Quaida au Magreb, MNLA etc. En door het
feit dat de regio een (sluip) route is voor
verschillend smokkelwaar (drugs, wapens) en
diverse migranten (economische of geweldsvluchtelingen) die naar Europa willen. Vooral
de verhoging van het geweldspotentieel
(aanslagen of ontvoeringen) heeft het dagelijks
leven van vooral buitenlandse vredes- en
ontwikkelingswerkers danig veranderd. Was
het voorheen mogelijk om zorgeloos het
hele land door te reizen voor het werk of als
ontspanning in je vrije tijd, tegenwoordig
moet daarvoor eerst toestemming worden
gevraagd aan de werkgever. Bezoek aan de
gebieden met het meeste risico wordt onder
geen beding aanvaard. Geheel onbezorgd op
reis gaan is er dus niet meer bij. Persoonlijk
heb ik ook begin 2015 de politiek en religieus
gemanipuleerde geweldsuitbarsting in mijn
woonplaats Niamey meegemaakt. Hierbij
werden christelijke en enkele westerse/Franse
(in de nasleep van de aanslag op Charlie Hebdo)

symbolen vernield zoals kerken, slijterijen, en
het Franse culturele centrum. Hoewel er maar
een zeer klein deel van de bevolking in Niamey
aan het geweld had meegedaan, merkte
ik voor het eerst dat ik in de dagen daarna
nogal wantrouwend over straat liep en me
duidelijk een vreemde voelde. Gelukkig is het
bij dit incident gebleven en is het vertrouwen
inmiddels weer grotendeels hersteld. Deze
veranderingen maken het tot een extra grote
uitdaging vredes- en ontwikkelingswerk te
blijven ondersteunen. De meeste van onze
internationale medewerkers ondersteunen
nu vanuit de hoofdstad lokale vredes- en
ontwikkelingsorganisaties en –initiatieven,
terwijl de Nigerese collega’s de projecten
elders in het land en de landelijke gebieden
realiseren. Hierdoor werken we over het
algemeen in wat betere omstandigheden dan
lees verder op pagina 2
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voorheen, wat wonen, elektriciteit, internet etc. betreft.
Daar staat tegenover dat we minder intensief betrokken
zijn bij de projectdoorzetting en hebben we minder contact
met de bevolking waarvoor we werken. Dit heeft er voor
gezorgd dat er een lichte verschuiving heeft plaatsgevonden
in het type van internationale medewerkers van “praktische
technische adviseurs” naar meer adviseurs op het gebied
van strategie, planning en analyse. Ook het verzorgen van
centrale cursussen komt vaker voor.
Ik doe dit werk met veel plezier en hoewel het
adviseurswerk mij goed beviel, is de diversiteit van een
coördinatorpositie een heel interessante uitdaging.
Als regionale coördinator ben ik verantwoordelijk voor
het goede verloop van verschillende projecten van
Eirene en onze partnerorganisaties, het personeel, het
veiligheidsbeleid, de relaties met de overheden etc. Dat is
zeer gevarieerd werk waarbij mijn ervaring met Eirene en
de regio goed van pas komt en waarbij ik dagelijks nieuwe
kennis en ervaring opdoe. Op dit moment begeleidt
Eirene in de Sahel verschillende projecten (direct of via
ondersteuning van lokale partnerorganisaties):
Het GENOVICO-programma dat vredesinitiatieven
op het gebied van journalistiek en informatie voorziening,
grondstoffenexploitatie en Vredesonderwijs in Niger, Mali
en Burkina ondersteunt is een van onze grootste projecten.
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Het CITCOM project, dat in Niger bij het vredesjournalistieke deel van het Genovico programma aansluit
en waarin we samen met een overkoepelende organisatie
van lokale en dorpsradio’s werken aan conflictgevoelige
journalistiek en verbetering van de journalistieke en
technische capaciteiten van de aangesloten radio’s.
Het EXOR project, dat ook in Niger bij GENOVICO
aansluit en op het gebied van de grondstoffenexploitatie,
omdat dit project werkt aan het in kaart brengen van
conflicten en het bijdragen aan oplossingen rondom de
zowel industriële als artisanale goudwinning in de Terra
regio.

Het APTE project is meer gericht op het
verminderen van conflicten in de landelijke gebieden
door het verbeteren van relaties tussen veehouders
en landbouwers en vooral door het ondersteunen van
hun belangengroepen en overlegstructuren. Daarnaast
werkt dit project aan het verbeteren van de land- en
veeteelttechnieken en draagt bij aan het herstel van
gedegradeerde landbouw- en ecosystemen.
Het PAPEC project werkt al sinds 2006 met wat
men hier Koranscholen noemt aan het diversifiëren en
verbeteren van het onderwijs op deze scholen, die bezocht
worden door een groot deel van de bevolking. Hierdoor
is een nieuwe alfabetiseringstechniek in Niger officieel
erkend en leren de leerlingen, naast het reguliere religieuze
onderwijs dat ze er ontvangen, ook lezen, schrijven en
rekenen in hun eigen taal maar met de Arabische letters die
ze bij het religieuze onderwijs leren uitspreken. Ook worden
kinderrechten, democratie en hygiëne nu in het onderwijs
van de deelnemende scholen meegenomen.
Het faciliteren van de doorvoering, planning en financiering
van deze projecten is erg interessant. Het doet goed om
te zien dat het werk van Eirene ondanks de grote druk
en grote conflicten in de regio waarop wij weinig vat
hebben, kunnen bijdragen aan verbeterde en vreedzamere
levensomstandigheden van de mensen met wie en voor
wie Eirene in de Sahel werkt.
Naast het werk en ondanks de veranderde omstandigheden
bevalt ook het wonen en werken in Niamey mij goed. Het is
jammer dat ik wat minder vaak buiten de steden kom en dus
wat minder met de (woeste) natuur in contact kom, maar
de menselijke kontakten zijn voor mij evenzo belangrijk. De
kontakten met collega’s, bekenden en met de lokale jeugd
die ik in mijn spaarzame vrije tijd probeer te ondersteunen
bij sportactiviteiten (zie ook www.africasport.nl) maken dat
ik mij tot op heden nog prima thuis voel in de Sahel.

Foto voor het Eirene kantoor in Niger van Jeroen en de andere Eirene medewerkers die daar werken.

Van de voorzitter

Tegenwoordig kijken we meer naar overeenkomsten
dan naar verschillen. Een grote scheidslijn is alleen de
keuze of geweld acceptabel is in sommige gevallen. Voor
Eirene NL is het standpunt duidelijk: Geweld is geen
oplossing. Onze vereniging richt zich op een geweldloze
wereld met ruimte, aandacht en respect voor iedereen.
Dat is een lange termijn visie die rotsvast verankerd ligt
in onze wortels. Door geweld toe te passen en daarmee
macht uit te oefenen wordt hooguit de oplossing van
een conflict opgeschort. De onderhuidse gevoelens van
boosheid en frustratie zullen latent aanwezig blijven en
een uitweg zoeken op het moment dat daar weer de
kans voor bestaat. Laten wij er met elkaar aan werken
om de boosheid en frustratie van mensen te benutten
om vast te stellen wat er mis is en er vertrouwen en
respect tegenover stellen. Daar zijn onze projecten op
gericht. En wij verwelkomen iedereen die zich hier bij
aan kan sluiten.
In de vredesweek zijn veel activiteiten gepland.
Een uiterst belangrijke voor ons is het opstellen en
aanbieden van het Vredesmanifest. Pim van den Bosch
is vanuit onze organisatie de drijvende kracht. U kunt
een uitgebreide samenvatting van de tekst lezen in
deze nieuwsbrief. Tegelijkertijd zijn de mensen van de
Vredesacademie ook weer een stap verder. Er wordt
een aparte website ontwikkeld en de ideeën voor de
verschillende workshops ontrollen zich. In november zal
waarschijnlijk een eerste pilot plaatsvinden en daarna
gaat het verder naar een stuk continue ontwikkeling.
Het project met de Burundese vluchtelingen die in
ons land een verblijfstatus hebben ontwikkelt zich ook
voorspoedig. Onlangs zijn de voorbereidingen met
Diversity Joy afgerond. Zij gaan het proces tijdens de
workshops begeleiden. Laatst was ik met Liseth in de
expeditie om met Abel de afspraken te maken hoe een
dergelijke workshop praktisch uitgevoerd gaat worden.
Dan heb je het over de maaltijden en de indeling van de
slaapkamers voor de gasten. Ik stond in de grote zaal
en stelde mij voor welke belangrijke dingen hier weer

te gebeuren staan. Dat de mensen na zoveel jaar weer
een stap kunnen gaan nemen in het verwerken van de
gebeurtenissen begin deze eeuw in hun land. Dat het
hard nodig is om te werken aan verzoening blijkt uit de
oplaaiende emoties die eerder dit jaar in het land zelf
plaats vonden.
En dan kwam er nog een telefoontje van Renee Hartog
(geen familie van ondergetekende) uit Rotterdam.
Met een stel enthousiaste studenten uit Rotterdam
zijn zij bezig om een uitwisseling tussen scholieren in
Rotterdam en omgeving en een Oost Europees land op
te zetten. Zij willen dit in eerste instantie vormgeven
door rugzakjes met basismaterialen te laten vullen door
kinderen in Rotterdam voor hun collega’s in het oosten.
Wij zijn bezig het contact op te zetten met scholen in
de omgeving van Tuzla (via een Nederlands-Bosnische
relatie) om het een en ander vorm te gaan geven.
Omdat zij een ‘moederstichting’ zochten die ervaring
heeft met dit soort acties kwamen ze bij ons uit. In de
maand september wordt er met elkaar besproken hoe
wij de samenwerking verder vormgeven.
En ondertussen lopen de activiteiten in Fakovici ook
door met het alweer aanbieden van de workshops
geweldloze communicatie aan de leerlingen aldaar.
Tussen al deze nieuwe ontwikkelingen zou je bijna
vergeten dat we daar ook nog een prachtig project
hebben lopen dat steeds verder komt. Een belangrijke
ontwikkeling daar is dat we nu ter plekke in gesprek
zijn met de dorpsraad. Dit is een democratisch gekozen
orgaan dat als onderdeel van de gemeenteraad als een
deelraad meedenkt over ontwikkelingen in Fakovici. De
gesprekken zijn wat stroef van start gegaan, maar zo
ondertussen bereiken we het niveau dat iedereen die
aan tafel zit zich gerespecteerd voelt en het vertrouwen
begint te groeien. En dat sluit weer naadloos aan bij wat
ik eerder in deze column aan u schreef: Mensen hebben
respect en vertrouwen nodig alvorens met elkaar de
samenwerking aan te kunnen gaan. Dat is de kern van
een vredevolle samenleving. Het is een kwestie van
lange adem. Wij ademen al bijna 60 jaar mee in deze
overtuiging. En gaan daar nog lang mee door.

Paul den Hartog
Voorzitter Eirene NL
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Eind augustus werd een gesprek gevoerd met SVAG om
na te gaan of wij nadrukkelijker samen kunnen gaan
werken. We hebben reeds gezamenlijke initiatieven,
die ontplooid worden door Nina Koevoets en in onze
strategische agenda zit een grote overlap. Het gesprek
ontwikkelde zich uiteraard in de richting van het hele
landschap van (veelal kleine) vredesorganisaties en
we filosofeerden over het vraagstuk hoe zich dit naar
de toekomst zal ontwikkelen. Veel kleine organisaties
steunen op de persoonlijke inspanningen van enkele
enthousiaste personen, die het (nog) gegeven is om dit
om te zetten in actie. Het is dan ook te verwachten dat in
de komende jaren een groot deel van deze organisaties
bij elkaar aan zullen schuiven en de krachten bundelen.
Wij hebben dat zelf gezien toen Eirene Nederland
en NEAG fuseerden tot Eirene NL. We kwamen er
krachtiger uit.

Het Vredesmanifest
Het Vredesmanifest werd voorgedragen op
het Vredessymposium ‘Investeer in Vrede’
op 21 september.
Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede.
Vandaag is het 21 september, de dag die
door de Verenigde Naties is uitgeroepen
tot de Internationale Dag van de Vrede. De
Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties heeft aangegeven dat ze graag wil dat
deze dag wordt gewijd aan het versterken
van het vredesideaal, zowel binnen als tussen
landen en mensen. Hieraan geven wij graag
gehoor.

Loesje staat “Wat er ook speelt in een land, laat het
vooral de kinderen zijn”. Mensen, en zeker kinderen
mogen niet het slachtoffer zijn van gewapende
conflicten waar ze part nog deel aan hebben. Heden
ten dage is de situatie helaas anders. In 2014 kwamen
er ongeveer 10.000 kinderen om of werden verminkt
of gewond door gewapend conflict (rapport van
de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, 8
juni 2015). Dit betekende dan ook een dramatische
toename van ernstige schendingen in de rechten van
kinderen, aldus het VN rapport.
Dit vredesmanifest is onze reactie op het onlangs
verschenen Manifest Over Versterking van de
Nederlandse Defensie.We richten ons hierbij eveneens
op de politiek en willen hiermee het belang van het
voorkomen van oorlogen en de oplossing daarvan
zonder wapens onderstrepen. Het Vredesmanifest
is geen blauwdruk, maar wil een aanzet vormen tot
opbouwende maatschappelijk en politieke discussie als
het gaat om bereiken van duurzame vrede. Een punt
voor de discussie geven we u alvast mee.We vinden het
onbegrijpelijk dat er wereldwijd zoveel geïnvesteerd
wordt in wapens en zo weinig in conflictpreventie, het
oplossen van conflicten, ontwikkelingssamenwerking
en humanitaire hulverlening. Volgens het Stockholm
International Peace Research Institute (SIPRI) werd
er in 2010 door de landelijke overheden 130,5 miljard
dollar uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking en
1,63 biljoen dollar aan wapens.
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We gaan hieronder in op onze visie op vrede, op
internationale ontwikkelingen en op een aantal belangrijke
onderwerpen die spelen bij de vredesorganisaties. Tot
slot doen we een aantal aanbevelingen aan de politiek.
Er zijn wereldwijd nog teveel mensen die in de meest
verschrikkelijke oorlogssituaties of dreigingen van
oorlog leven. Een oorlog betekent: ouders die rouwen
om het verlies van hun kind, verwoeste huizen, gebroken
dromen. Soms lijkt het alsof we dat vergeten. Soms lijkt
het alsof regeringsleiders vooral bezig zijn met elkaar.
Soms lijkt het alsof regeringsleiders vergeten dat als
zij een conflict hebben, dat hun bevolking daar onder
leidt. Soms lijkt het alsof politiek leiders zich niet in
durven zetten voor vrede en armoedebestrijding
omdat ze zich afvragen of daar wel stemmen mee te
behalen zijn. Aan hen zouden wij willen zeggen, durf
de mensen voor te gaan, schets ze de mogelijkheden
van een betere en eerlijkere wereld en de rol van
vrede hierin. Gun mensen, liefde, een huis, eten en
drinken, medische zorg, een opleiding, werk en een
nationaliteit. In 2014 waren er ongeveer 60 miljoen
vluchtelingen, dat is ongeveer 3,5 keer zoveel mensen
als er in Nederland wonen. Ook in Europa zien we de
gevolgen van de conflicten, dagelijks zijn er mensen die
hun leven wagen in gammele bootjes om op zoek te
gaan naar een plaats waar het wel veilig is.
Onze oproep aan de politiek en de maatschappij is: Laat
de kinderen spelen! Investeer in vrede! Of zoals op
het opschrift van een poster van de ideële organisatie

Visie op Vrede: we kijken naar wat ons bindt
Leden van vredesorganisaties verschillen soms in
de opvattingen over de mate van geweldloosheid.
Sommige leden van vredesorganisaties keren zich af van
het leger. Andere organisaties pleiten met name voor
het beschermen van de burgers in oorlogssituaties,
human security (zoals Pax). Daarnaast hebben we niet
op alle vragen een (eensluidend) en pasklaar antwoord.
Zoals op de vraag hoe had op een geweldloze manier
voorkomen had kunnen worden dat IS de yezedi’s
aanviel?
We kiezen er in dit manifest echter voor om te kijken
naar wat ons bindt en om aan te geven, waar er
volgens ons allemaal nog veel winst te behalen is. Zo
zijn we het erover eens dat vrede vooral door middel
van dialoog tot stand moet komen en dat het van
essentieel is om alle mensen dezelfde rechten te geven:
ongeacht etnische afkomst, godsdienst of gender. Dat
is van belang omdat dat het eerlijkst is. Daarbij is het
zo dat als dat niet gebeurt, het leidt tot onvrede en het
een voedingsbodem kan zijn voor geweld.Verder geven
wij aan dat wij, net als de Nederlandse regering, veel
waarde hechten aan mensenrechten.

Belang van internationale verbinding en
verzoening

De oorlog in Syrië
De verschrikkelijke oorlog in Syrië, een van de
grootste humanitaire rampen in de 21ste eeuw, gaat
ons erg aan het hart. De zaak is zeer complex, dat
weten we. Toch willen we hier op de Internationale
Dag van de Vrede, graag de noodzaak van een spoedige
diplomatieke oplossing nogmaals benadrukken. Te
lang wachten de mensen in Syrië hier al op. Syrische
vredesactivisten, verenigd in Planet Syria, laten weten
dat zij nog elke dag lijden onder de vatenbommen van
het regime van president Assad. De vatenbommen
raken, burgers en anti- regeringstroepen. Als je googlet
op ‘vatenbommen’ word je misselijk van wat je te zien
krijgt. Planet Syria wijst op VN resolutie 2139, die de
vatenbommen verbiedt. Uit de antwoorden van de
minister van Buitenlandse Zaken, de heer Koenders, op
vragen uit de Tweede Kamer die zijn vastgesteld op 1
juli dit jaar, maken wij op dat Nederland deze aanvallen
sterk veroordeeld. Wij vragen ons af of er meer is dat
Nederland kan doen? We zijn ervan op de hoogte dat
de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad
(met ieder vetorecht) en Iran, verdeeld zijn over het
conflict in Syrië. En dat VN gezant De Mistura bezig is
met een politiek consultatieproces. Wellicht kan ook
Duitsland een rol spelen bij het (deels) beëindigen van
het conflict in Syrië. Daarnaast kan ook Iran betrokken
worden bij het (deels) beëindigen van het conflict
in Syrië. Zij steunen het regime van President Assad
en keren zich tegen IS. Eind juli werd bekend dat het
Wereldvoedselprogramma niet genoeg geld meer heeft.
Daardoor werd de voedselhulp aan honderdduizenden
Syrische vluchtelingen in Jordanië gehalveerd.

De oorlog in Jemen
In hun brief van 21 mei 2015 geven de Ministers van
Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking uitleg over de
situatie in Jemen. Begin 2011 breekt een opstand
uit tegen President Ali Abdullah Saleh, die toen al
33 jaar onafgebroken aan de macht was. Hij wordt
opgevolgd door Abd Rabbu Mansour Hadi, tot dan toe
vicepresident van Jemen. Hadi wordt belast met het
democratische transitieproces tot aan de verkiezingen.
De Houthi’s, een tribale groep uit het noorden van
Jemen, voelen zich gedurende dit proces echter
stelselmatig achtergesteld. Na een reeks van incidenten
leidt dit ertoe dat Houthi’s op 20 januari 2015 het
presidentieel paleis in Sana’a bestormen. Hierbij vallen
tientallen doden. President Hadi en premier Bahah
worden onder huisarrest geplaatst. Zij dienen kort
daarna hun ontslag in. Achter de schermen doet VNgezant Jamal Benomar verwoede pogingen om de
partijen terug te brengen naar de onderhandelingstafel.
Deze keer lukt dat niet. Op 30 januari 2015 geven de
Houthi’s eenzijdig een Constitutionele Verklaring uit.
Het parlement wordt ontbonden. De laatste fase van
de «slow motion coup» van de Houthi’s is voltooid.
Het democratisch transitieproces komt tot stilstand.
Op de website van het NOS journaal (19 augustus
2015) zijn beelden te zien van ernstig ondervoede
kinderen in Jemen. De beelden zijn naar buiten gebracht
door Unicef, zij waarschuwt dat door het geweld in het
land steeds meer kinderen te weinig te eten krijgen en
ondervoed raken. Aan het eind van het jaar zouden
dat er al 1,8 miljoen kunnen zijn. De NOS bericht
verder dat de aanhoudende gevechten het merendeel
van de 24 miljoen inwoners afhankelijk gemaakt
hebben van humanitaire hulp. Ruim twintig miljoen
Jemenieten zouden door het conflict zijn afgesloten
van schoon drinkwater. In de brief van 21 mei 2015
geven de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
aan dat er 5 miljoen euro extra noodhulp komt voor
Jemen. Gezien de huidige situatie onder de Syrische
vluchtelingen en in Jemen vinden wij dat er meer
financiering moet komen voor humanitaire hulp.

Eirene internationaal

In deze paragraaf schetsen wij heel beknopt onze
visie op een paar internationale ontwikkelingen. Wij
realiseren ons dat we daarbij slechts enkele conflicten
noemen, dat we ze slechts summier behandelen en dat
er nog veel meer belangrijke internationale kwesties
zijn (Libië, Zuid-Sudan, Burundi etc). Daarbij zijn we ons
er ook van bewust dat sommige conflicten al lang lopen.
Toch willen wij ook juist voor die conflicten aandacht
vragen. Het nucleaire akkoord met Iran dat onlangs
gesloten is, is een van de voorbeelden dat laat zien dat
een route naar vrede mogelijk is, ook al is zij nog broos.
In de benadering van onderstaande internationale
ontwikkelingen zijn we uitgegaan van (soms nieuwe)
wegen die leiden naar diplomatieke oplossingen. Zoals
professor Stephen Walt ook aangeeft in het eind van
zijn blog op Foreign Policy over hoe om te gaan met de
oorlog in Syrië, kunnen alle diplomatieke initiatieven
falen. Het doet echter waarschijnlijk geen kwaad en
het laat zien dat Nederland een vredelievend land is.
Dat is al een positief resultaat op zich.

De verhouding met Rusland: Duitsland als
intermediair
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Net als de Nederlandse regering maken wij ons zorgen
om de inperking van vrijheden voor media, ngo’s, en
andersdenkenden in Rusland. Wij zijn van mening
dat onafhankelijke en pluriforme media en ngo’s een
belangrijke rol spelen in een vitale democratische
rechtstaat. Desalniettemin maken wij ons zorgen
om de oplopende spanningen tussen het Westen en
Rusland.
De Adviesraad Internationale Vraagstukken geeft
aan dat zij de opstelling van minister Koenders kan
volgen als het gaat om een ‘compartimentalisering en
differentiatie’ in de relatie van Nederland met Rusland.
Als onderdeel van die strategie kan wellicht samen met
Rusland gekeken worden naar het bereiken van een
vredesregeling in Syrië. De Minister van Buitenlandse
Zaken (Beleidsbrief Betrekkingen met Rusland, 13
mei 2015) en de AIV geven aan dat het neerhalen van
de MH-17 de Nederlands-Russische betrekkingen
compliceert. Wij zijn van mening dat het afwikkelen
van dit tragische incident onderdeel moet zijn van de
compartimentalisering en differentiatie strategie.
Naast de ‘compartimentalisering en differentiatie’
relatie, adviseert de AIV in haar advies van om de
relatie met Rusland op een nieuwe leest te schoeien.
Ook geeft zij aan dat Rusland op veel terreinen
een tegenstander is (p. 46), onder andere door de
gebeurtenissen op de Krim en de houding van Rusland
ten opzichte van de Baltische Staten. Zoals eerder is
aangegeven maken wij ons zorgen om de oplopende
spanningen tussen het Westen en Rusland. Wij zien
dan ook graag dat die spanning verminderd wordt,
sowieso omdat wij vinden dat goede relaties over het
algemeen de beste bescherming bieden, maar ook om
een nieuwe wapenwedloop te voorkomen.Wij denken
dat die spanning op twee manieren verminderd
worden. Ten eerste door Rusland als gelijkwaardige
partner te behandelen. Zie ook het AIV rapport (april
2015) waarin aangegeven wordt dat Rusland dat wenst.
Voor vredesorganisaties is een benadering vanuit
gelijkwaardigheid sowieso een belangrijk uitgangspunt.
Daarbij zijn we van mening dat Duitsland een belangrijke
rol kan spelen als het gaat om het verbeteren van de
relatie tussen het Westen en Rusland. Op pagina 45
van het AIV rapport wordt ook gesteld dat een sterke
oriëntatie van Den Haag op Berlijn voor de hand ligt,
gezien de leidende rol die Duitsland in Europa speelt in
het Oekraïne-dossier. Wellicht kan Duitsland ook een
rol spelen in het oplossen van het Syrië-conflict, gezien
het verschil in opstelling tussen het Westen en Rusland
en China. Het zou volgens ons goed zijn als er op een
andere manier naar bondgenootschappen gekeken
wordt. Een bondgenootschap in de rol van intermediair,
die in een vroegtijdig stadium probeert gespannen
verhoudingen tussen twee landen te ontspannen. Dit
kan helpen bij het oplossen van conflicten waarbij
bijvoorbeeld de vijf permanente leden van de VN
Veiligheidsraad verdeeld zijn over hoe het conflict
opgelost moet worden (zoals in het geval van Syrië).
Daarnaast kan het gaan om conflictpreventie.

Israël-Palestina
Het conflict tussen Israël en Palestina bestaat al 67 jaar.
In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 “Bruggen
slaan” wordt aangegeven dat Nederland zich waar
mogelijk in zal zetten voor vrede en veiligheid in het
Midden Oosten en daarbij de goede banden met zowel
Israël als de Palestijnse autoriteit zal benutten. Wij zijn
zeer verheugd dat van de zomer bekend werd dat de
Nederlandse regering de vredesbesprekingen tussen
Israël en de Palestijnen een impuls wil geven en we
hopen dat er ook eindelijk een doorbraak komt. Dit
vergt naar onze mening in de eerste plaats vooral
politieke moed, constructief meedenken en wil van
de Israëlische regering en de Palestijnse regering zelf.
De internationale gemeenschap kan naar ons idee
de vredesbesprekingen stimuleren door onderlinge
samenwerking. Zo is Nederland een relatief kleine
speler, maar kan zij in belangrijke mate bijdragen
door haar goede contacten met zowel Israël als de
Palestijnse autoriteit aan te wenden. De Verenigde
Staten zijn een grote speler die van oudsher sterke
banden hebben met de Israëlische gemeenschap. In
overleg met de Israëlische en Palestijnse regering zou
gekeken kunnen worden wat er nog meer nodig is om
de vredesbesprekingen vlot te laten verlopen. Daarbij
valt ons op dat zowel Nederland als de Verenigde
Staten voorstander zijn van de twee-statenoplossing,
maar dat de laatste tijd ook gesproken wordt over
een een-staat oplossing (bijvoorbeeld door Robbert
H. Serry, voormalig VN gezant Midden-Oosten). Ons
inziens dienen zowel de Israëlische als de Palestijnse
regering hier een belangrijke stem in te hebben. Bij
een twee-staten oplossing wijzen we erop dat de
Palestijnen de mogelijkheid moeten krijgen om ook
daadwerkelijk een goed functionerende staat op te
kunnen bouwen.
Nucleair akkoord Iran
In een brief aan president Obama gaf een van de
opstellers van dit manifest aan een voorstander
te zijn van meer ontspannen verhoudingen tussen
de Verenigde Staten en Iran en de noodzaak tot
onderhandelingen over het nucleaire programma
van Iran. We zijn dan ook zeer verheugd over het
akkoord over het nucleaire programma van Iran van
14 juli jongstleden en hopen dat de relatie tussen de
Verenigde Staten en Iran verbeterd wordt. Daarbij kan
dit ertoe bijdragen dat Iran een constructieve rol kan
spelen met betrekking tot het diplomatiek oplossen
van het conflict in Syrië. De Syrische president Assad
krijgt namelijk politieke steun van Rusland, China en
Iran. Zij kunnen hem er wellicht toe bewegen om tot
een diplomatieke oplossing te komen. Het is evident
dat zo de situatie voor de Syrische bevolking enorm
verbeterd zou worden, wat al een enorme en terechte
vooruitgang zou zijn. Ten tweede worden bij het
gezamenlijk oplossen van een conflict de banden met
Iran verstevigd. We beseffen dat er nog een lange weg
te gaan is.

Vredesmissies zonder wapens, Unarmed
civilian peacekeeping (UCP),
De wetenschapper Randy Janzen geeft aan dat
ongewapende burger vredesmissies in opmars
zijn. De redenen hiervoor zijn dat ongewapende
vredesmissies goedkoper en even effectief zijn als
traditionele militaire vredesoperaties . Een ander
belangrijk punt is volgens Janzen dat het aantal doden
en gewonden lager ligt bij burger vredesmissies dan
bij VN vredesmissies. Hierbij dient opgemerkt te
worden dat Janzen, zoals hij ook zelf aangeeft, een
ruwe vergelijking maakt. Hij vergelijkt het percentage
doden in ongewapende burger vredesmissies (0.2%)
met het geaggregeerde percentage doden (2.8%) in
vredesmissies van de Verenigde Naties. We zijn het
echter met hem eens dat dit een benchmark is voor
verder onderzoek en dat het de publieke perceptie
– die ervan uitgaat dat vredesmissies zonder wapens

gevaarlijker zijn dan gewapende vredesmissies –
uitdaagt. Traditionele vredesoperaties, die het meest
bekend zijn van de VN blauwhelmen, reduceren
geweld door impliciet of expliciet te dreigen met
geweld tegenover degenen die niet gehoorzamen. Bij
ongewapende burgervredesmissies wordt gebruik
gemaakt van vreedzame strategieën om ervoor te
zorgen dat partijen afzien van geweld. Denk aan de
macht van autoriteit, politieke en economische macht,
media aandacht en training in vreedzame strategieën
zoals mediatie en de-escalatie. De wetenschapper
Tshiband wijst erop dat traditionele vredeshandhaving
top-down gericht is. Bij burgervredeshandhaving is het
belangrijk om een verschillende range aan stakeholders
en actoren binnen een maatschappij te betrekken, van
grass-roots activisten tot top beleidsmakers.

Eirene NL is één van de initiatiefnemers van het Vredesmanifest.
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In deze nieuwsbrief leest u een verkorte versie van de tekst. Het complete Vredesmanifest
is, met voetnoten en literatuurlijst, te lezen via onze website: Eirene-nederland.org

De Vredesacademie

Waarom de Vredesacademie en waarom jongeren?
Het is u vast niet ontgaan dat de Nederlandse
vredesbeweging aan het vergrijzen is. Het is daarom
van belang dat er meer jonge mensen betrokken
worden bij vredeswerk; jongeren die kunnen leren van
de oudere generatie en hun werk kunnen voortzetten.
De aandacht voor vredeswerk lijkt te verslappen terwijl
het juist in deze tijd van globalisering van groot belang
is dat het wordt voortgezet. Het aantal conflicten
groeit en zal blijven groeien, als de kloof tussen arm
en rijk nog groter wordt, de milieuproblemen verder
toenemen en culturele verschillen uitvergroot worden
zoals dat nu het geval is. Om culturele verschillen te
overbruggen en (mogelijke) conflicten te de-escaleren
zullen we moeten leren om op een nieuwe manier met
elkaar om te gaan. Een geweldloze aanpak is daarbij
van groot belang. Het is tijd om stil te staan en te
bedenken: hoe behandelen we elkaar, onze omgeving
en onszelf en waarom doen we dat zo?

Met dit in ons achterhoofd hopen we jonge
mensen samen te brengen om ze enthousiast en
bewust te maken van de kracht van vredeswerk. De
Vredesacademie richt zich in dit eerste project dus
specifiek op studenten, maar hoopt in de toekomst
ook andere doelgroepen aan te spreken. Het overgrote
deel van de studenten is niet bekend met het begrip
geweldloosheid omdat dit geen onderdeel is van
hun curriculum. Daarom weten zij ook niet wat de
mogelijkheden en het potentiële succes kunnen zijn van
geweldloze acties. Wij willen studenten in Nederland
in dit project na laten denken over geweldloosheid
en laten zien dat geweldloosheid in vele disciplines
effectief toegepast kan worden. We zullen allereerst
studenten proberen te bereiken die gerelateerde
opleidingen doen, zoals geschiedenis, sociologie,
culturele antropologie, internationale betrekkingen en
conflict studies. Daarnaast zijn ‘honours studenten’ een
doelgroep, omdat zij extra gemotiveerd zijn iets naast
hun studie te doen. De workshops die aangeboden
worden door de Academie zijn divers, zodat studenten
van verschillende disciplines aangesproken kunnen
worden. De Vredesacademie is dermate flexibel dat
ons aanbod aansluit bij de behoeftes en interesses van
de studenten en onderwijsinstellingen.
Kent u studenten die wellicht geïnteresseerd zijn in
deze workshops? Geef het woord door! Zij kunnen
ons bereiken op vredesacademie@gmail.com.

Eirene nederland

De Vredesacademie is een platform van Nederlandse
vredesorganisaties en –werkers welke workshops
en trainingen aanbiedt op het gebied van praktisch
vredeswerk en geweldloosheid. Het is een initiatief
van Eirene NL en Christian Peace Makers Team
(CPT-NL), zij zijn sinds enkele maanden bezig om
dit platform op te zetten. Onlangs heeft ook de
Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) zich
aangesloten bij dit project. De coördinator van Eirene
NL, Linda, en van SVAG, Nina, zullen in 2015 ten
minste vier workshops geven over geweldloosheid
op verschillende Nederlandse hogescholen en
universiteiten.
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Vanuit een principe van actieve geweldloosheid ondersteunt
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