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Van 14 t/m 16 mei was het 
weer tijd voor de jaarlijkse 
Pinksterconferentie van Eirene. 
Een mooie gelegenheid om oude 
bekenden te spreken en nieuwe 
contacten op te doen, informatie 
uit te wisselen en nieuwe ideeën 
te bespreken. 

Dit jaar werd de conferentie gehouden 
in Thüringen. Traditioneel begon 
het eigenlijke evenement met een 
kennismakingsrondje met de hele groep. 
We stonden allemaal in een kring en 
afhankelijk van wat er gevraagd werd, 
liepen mensen naar voren. Bijvoorbeeld 
als ze uit een bepaald gebied kwamen, of 
als ze uitgezonden waren geweest, maar 
ook de kinderen die erbij waren en het 
bestuur werden even voorgesteld. 

 ‘s Avonds was er een kampvuur. Het 
pinksterweekend was vrij koud, zodat een 
warme plek vol gezelligheid heel welkom 
was. Op zaterdagavond werd er zelfs 
gezongen omdat we een jarige in ons 
midden hadden. 

Het thema van dit jaar was de strijd 
tegen racisme. De eerste workshop 
van zaterdag was een gesprek met 
twee experts over de opkomst van het 
neofascisme in Thüringen. Helaas gaat 
het ook in Duitsland de laatste tijd de 

verkeerde kant op met de houding tegenover 
andere etniciteiten en culturen. Pegida 
organiseert bijvoorbeeld demonstraties met 
soms wel 50.000 mensen. Gelukkig deden 
andere organisaties hetzelfde voor een 
tegendemonstratie, zodat er 30.000 mensen 
een ander geluid lieten horen.

Een belangrijk onderdeel van het weekend 
was uitwisseling van ervaringen met racisme. 
In kleine groepjes vertelden slachtoffers 
van racisme wat ze hadden meegemaakt en 
wat dat met hen deed. Mukengere Cikara 
uit Congo vertelde bijvoorbeeld wat hij zelf 
had meegemaakt. Hij was in een openbaar 
zwembad in Dortmund toen een man 
naar hem toe kwam en vroeg waarom hij 
daar was. Het antwoord was natuurlijk: 
om te zwemmen. De man zei toen dat 
hij Mukengere niet in het zwembad wilde 
hebben. Het wederwoord was erg mooi: “Dit 
is een openbaar zwembad, dus als u mij niet 
wilt zien, zult u een eigen zwembad moeten 
bouwen in uw tuin. Daar zal ik niet komen 
hoor!” 

Een ander voorbeeld was een buschauffeur 
die ruzie maakte met een Zambiaanse man 
omdat hij hem niet in de bus wilde hebben 
vanwege zijn huidskleur. Uiteindelijk zei de 
buschauffeur tegen de blanke vrouw van 
de man dat ze toch de bus in mocht, als ze 
“die aap van haar meenam en achterin ging 
zitten. ” Vervolgens loog de buschauffeur ook 

Volg EIRENE nu op 
Facebook, Twitter en You Tube. 

Links vind je op de website:
 EIRENE-nederland.org
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nog dat hij niet naar hun eindbestemming ging, zodat ze 
eerder uitstapten. Dat mensen zo met elkaar omgaan 
is natuurlijk te gek voor woorden, maar helaas is het 
realiteit. 

We bespraken ook wat we zouden kunnen doen aan 
het probleem van racisme. Volgens Mukengere moet 
integratie van twee kanten komen en moet er niet 
alleen assimilatie verwacht worden. Hij deelde ook nog 
zijn persoonlijke tips voor het verwerken van dit soort 
situaties:

1) Alleen God kan echt oordelen
2) Deel je ervaringen met anderen
3) Vergeef de mensen die verantwoordelijk zijn, want ze 
weten niet wat ze doen.

vervolg voorpagina...
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afgesloten met een Agapeviering. Dit jaar was het thema 
de zoutmars van Ghandi, waarover we een paar filmpjes 
bekeken. De kinderen lieten de gipshanden zien die 
ze gemaakt hadden: allemaal anders, en toch allemaal 
hetzelfde. Ook werd er samen gezongen in verschillende 
talen.

Het was erg leuk om weer zo veel mensen uit de hele 
wereld te spreken en met hen samen te zijn. Wederom 
een geslaagde Pinksterconferentie!

Liseth Meijer  

Van de voorzitter
De wereld blijft heel hard in beweging. Dat is 
spannend, maar het valt mij op dat het tegengeluid 
groter en helderder wordt. De zwijgende 
meerderheid is het beu. Ze willen ook gehoord 
worden en komen in beweging. Dat kan alle 
kanten uitgaan en dat zal uiteindelijk leiden tot 
maatschappelijk debat. En dat is goed. Wat willen 
we wel, wat willen we niet. Het lijkt erop dat we 
in ieder geval het hyper-consumisme achter ons 
gelaten hebben. Natuurlijk zijn er mensen, die hun 
identiteit willen benadrukken met grote, glanzende 
automobielen. Ik heb de indruk dat dat er steeds 
minder worden en dat zij wat achter de feiten 
aanlopen. De blikken van bewondering voor deze 
personen en hun spullen beginnen meer blikken van 
verbazing te worden. Steeds meer mensen zijn op 
zoek naar waar het echt om gaat. De een doet dat heel praktisch door voor zijn nabije naaste te zorgen, anderen 
proberen de normen en waarden te duiden en meer in de goede richting te duwen. Een derde zoekt dieper in 
religie of spiritualiteit. Dit alles draagt bij om de wereld een stukje beter te maken. Hoe geven wij het goede vorm, 
hoe doen wij dat.

Ik zie burgemeester Cees van der Knaap arm in arm lopen met gewone medelanders uit de Marokkaanse 
gemeenschap, verenigd, de rijen gesloten, tegen vernieling in Ede. Ik zie de natuur zich weer verheffen. En onze 
secretaris a.i. schrijft een brief aan de minister van defensie dat hij het erg vindt dat zij de kinderen maar een 
manier van oplossen van een conflict voorschotelt. Maar genereus als hij is biedt hij haar en haar staf een gratis 
cursus geweldloze communicatie aan door ons bekende experts zodat ze de vele manieren om een conflict op te 
lossen ook leert kennen. Tja, ze beginnen ons een beetje te kennen, daar in den Haag. 

Al tijden roep ik tegen iedereen die het horen wil dat het vluchtelingenprobleem eigenlijk een oplossing is voor 
onze wat paddenstoelachtige demografische piramide. Wij zijn al met vele ouderen en op het moment dat ik 
een memorabele leeftijd bereik is het niet de vraag of de zorg betaalbaar is, maar wie er dan nog beschikbaar is 
om het te doen. Al deze mooie mensen uit verre landen, die nu in ons land aankomen gaan ons helpen. Het lijkt 
een geschenk uit de hemel. Maar wij moeten hen nu helpen en ontvangen met openheid en gulheid. De meest 
verschrikkelijke redenen hebben hen hier gebracht, wij moeten doen wat we moeten doen. Een weg terug is 
er voor deze generatie niet (de Syrische stad Homs bestaat bijvoorbeeld niet meer). Laten we niet bang zijn en 
sommen maken over hoe het te doen. Het zijn mensen, net als wij.

 
In mijn dorp heb ik me aangemeld bij de stichting welzijn om 
statushouders te begeleiden. Ik kreeg een fantastische man uit Latakia 
toegewezen. Samen naar de belastingdienst om formulieren te laten 
zien. Daarna het terras op en een kopje koffie drinken. Hij vertelde 
zijn verhaal, we hadden het er beiden zwaar mee. Maar daarna genoten 
we van de nieuwe vriendschap en we voelden ons verbonden. Een 
week later nodigde ik hem uit om zijn al indrukwekkende Nederlandse 
vocabulaire uit te breiden met een typisch Nederlands woord. We aten 
bitterballen en dronken een glas bier. Het voelde goed, zo moet het. De 
kleine dingen van het leven, samen genieten. 
En ondertussen bruist het binnen Eirene NL van de activiteit, we 
roeren ons. En zo hoort het. Ik kijk weer reikhalzend uit naar al die 
artikelen. En dat ligt nu zomaar voor U. Geniet ervan!  

Paul den Hartog  - Voorzitter
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8 maart was het Internationale Vrouwendag en werd 
het Nationaal Actie Plan (NAP) van Resolutie 1325 
ondertekend. Ik nam deel aan de paneldiscussie ‘counter-
extremism’ genaamd. Dit is anders dan ‘counter-
terrorism’ werd uitgelegd, wat een hardere benadering 
is. Echter, het bleek dat woordgebruik best wel een 
uitdaging was, want de doelgroep voelt zich al snel in een 
hokje geduwd. En “we willen met de civil society werken, 
niet tegen,” merkte de mevrouw van Buitenlandse Zaken 
op. Hierbij gingen mijn wenkbrauwen wel even omhoog. 
“Nou, dat lijkt me wel ja...”

Een probleem om binnen dit programma met 
vrouwen te werken, is dat dit soort programma’s vaak 
met religieuze leiders werken, die niet bepaald een 
feministische agenda promoten. Worden vrouwen 
wel genoeg gehoord?, vroeg het andere panellid. Een 
paar vrouwen in het publiek lieten hun stem horen, 
waaronder twee vrouwen uit Zuid-Sudan. Ze kaartten 
een aantal problemen aan die ze als grondoorzaken zien 
en zeiden dat alternatieve verhalen over en training in 
geweldloos claimen van rechten noodzakelijk zijn. 

Na een pauze werden we gevraagd het NAP te 
ondertekenen. Zestig organisaties deden daaraan mee. 
We pasten nauwelijks allemaal op een foto. Hierna 
volgde een laatste panel. Daarin zaten vrouwen uit Libië, 
Nigeria en Oekraïne. Hajer Sharief, projectmanager van 
het 1325 Network in Libië, zei dat naast de stem van 
vrouwen de stem van jongeren belangrijk is. Volgens 
haar hielpen politieke veranderingen, zoals resolutie 
1325 en 2250 (over het betrekken van jongeren bij 
conflictoplossing) bij sociale verandering. Volgens haar 
worden vrouwenrechten vaak nog gezien als een 
‘interne zaak’, waardoor ze genegeerd worden, maar het 
is een internationaal vraagstuk. 

Florence Ozor vertelde iets over haar campagne 
#BringBackOurGirls, over de 276 schoolmeisjes die 
werden gekidnapt door Boko Haram. Kateryna Kruk 
werd bekend via Twitter voor haar rol in de Maiden 
protesten. Volgens haar was het gevaarlijk om op straat 
te protesteren, en zo begon ze zich uit te spreken op 
sociale media, waar ze schreef over de ‘menselijke kant’ 
van de revolutie. “De revolutie gaat over mensen die 
een droom hebben en  risico’s willen lopen om hun 
waardigheid terug te krijgen,” zei ze. Ze had veel respect 
voor een vrouwelijke soldaat die door Rusland is 
gekidnapt en die probeert terug te keren naar Oekraine. 
Het was me onduidelijk hoe dit past binnen vreedzame 
protesten...

Tweede Kamerlid Roelof van Laar (PvdA) kreeg ook wat 
spreektijd, waarin hij vertelde hoe hij zich inzette tegen 
kinderprostitutie. Hij kwam terug op het probleem 
dat Hajer had aangekaart over toelating van activisten 
in Nederland (soms krijgen zij geen visum) en zei dat 
het wel belangrijk was om hun stem hier te horen, 
bijv. door middel van hechte samenwerkingsverbanden 
met Nederlandse NGOs. Hij grapte ook dat ze hem 
volgende keer om hulp moesten vragen. Hierop liet 
de directrice van Women Peacemaker Program weten 
dat de Nederlandse NGOs het moeilijk hebben. Als 
internationale samenwerking en ‘global movement 
building’ werkelijk hoog op de agenda staan, dan maakt 
de regering hier meer geld voor vrij. Een andere man 
uit het publiek zei dat het nieuwe punt in deze NAP, de 
rol van vrouwen in het voorkomen van conflicten en 
het werken aan omstandigheden die tot geweld leiden 
erg belangrijk is. Verkrachting wordt ook gebruikt om 
een gemeenschap uit elkaar te drijven, omdat het diepe 
littekens achterlaat, zei hij. 

Nina Koevoets

Nieuw Nationaal Actie Plan voor 
Vrouwenrechten
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Verslag van de jaarvergadering van Eirene NL op 16 april 
2016 in Zwolle.

Aanwezig: naast de bestuursleden Paul den Hartog, Cas 
Jansen en Harry Schram waren Linda van Veen, Liseth 
Meijer, Henk van Apeldoorn, Roel Meihuizen en de 
dames van de Happy Bags, Renee, Nathalie, Marije, Lizet 
er.
Afwezig m.k.: Pim van der Bosch, fam. Smit, Leon Polman, 
fam. Van der Meer, Ted Strop - von Meijenfeldt en 
Maarten van der Werf. 

1. De voorzitter, Paul den Hartog, heet allen 
welkom. Hij noemt het een verheugend feit dat er 
zoveel jonge mensen aanwezig zijn. 
Hij probeert steeds weer jonge mensen bij EIRENE-NL 
te betrekken. 
Daarom is het goed dat de groep Happy Bags met ons 
wil meewerken. 
Deze groep gaat in november 2016 de vrijwilligersdag 
organiseren in Rotterdam.

2. De jaarverslagen worden aan de hand van het 
jaarverslag besproken (zie bijlage)

3. Vredesacademie: het is goed te vermelden dat 
de website: www. vredesacademie.nl klaar is. Ook op 
facebook is men actief.

4. Vredesmissie zonder wapens: op 21 september 
2016 wordt in Wageningen het Vredessymposium 
georganiseerd. Symbolisch wil men stoelen of schoenen 
plaatsen voor alle kinderen die zijn omgekomen vanuit 
oorlogssituaties, of anderszins zijn omgekomen
Henk gaat een papier samenstellen voor vrijwilligers. Er 
kan misschien geworven worden onder de studenten 
van de Universiteit in Wageningen.
De Vredeskaart is klaar. Het is een inventarisatie van alle 
groeperingen die zich in Nederland bezig houden met 
vredeswerk (kan bij mij worden aangevraagd).
De Quakers hebben een bijeenkomst belegd op 6 
april 2016 over een nieuw concept van vredeswerk 
(het verslag van deze bijeenkomst kan bij mij worden 
aangevraagd).

Er vindt een inspirerend gesprek plaats over de 

manieren hoe er tegenwoordig tegen vredeswerk wordt 
aangekeken en wat te doen. Vredeswerk is niet alleen 
zich laten uitzenden voor een bepaalde periode. Vrede 
heeft ook te maken met ons economische systeem. 
Anders gezegd, vredebrengen heeft alles te maken met 
een andere instelling in het Westen. 

5. Het verslag van de ledenvergadering in 2015 
wordt goedgekeurd.

6. De vrijwilligersdag op 6 november in 
Rotterdam. Denise is de aanspreekpersoon.

7. De financiën worden bekeken en de begroting 
2016 wordt goedgekeurd. De penningmeester en in hem 
het gehele bestuur wordt décharge verleend. 
De nieuwe kascommissie is Lizet van Alphen en Roel 
Meihuizen.

8. Tijdens de rondvraag vertelt Linda dat zij in het 
buitenland gaat studeren.  
Zij heeft dus minder tijd voor Eirene beschikbaar.  Zij wil 
wel in de internationale cie blijven participeren.
-  Henk coördineert met Linda het 
Vredessymposium.
- Via de website willen we nieuwe mensen 
gericht gaan zoeken, om bijvoorbeeld deel te willen 
nemen aan een bepaald project.
- De broer van Nathalie kan ons website 
informatie geven.

Het middagprogramma werd besteed aan het 
kennismaken met het project Happy Bags. Lizet en 
Marije hebben een oriëntatiereis gemaakt naar Tuzla. 
Zij hebben 3 scholen bezocht (een school voor dove 
kinderen, voor kinderen met speciale problemen en een 
gewone school). Zij gaan nu bekijken welke Nederlandse 
school contact kan opnemen met een school in Tuzla. 
Daarnaast werd er ‘instructie’ gegeven in het gebruik 
van facebook, aan de hand van dit project. Een zeer 
interessante en leerzame middag die door middel van 
een beeldpresentatie aanschouwelijk werd gemaakt.

Baarn, april 2016.

Harry Schram.

Internationale Oecumenische Vredesdienst
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Van: J Heijmans [mailto:JosHeijmans@weert.nl]  

Verzonden: vrijdag 13 mei 2016 11:13 

Aan: 'Paul den Hartog' 

 
Onderwerp: RE: Syrisch gezin	

		
Dag	Paul,	
Bedankt	voor	je	reactie	

Gr	Jos	
		
Van:	Paul	den	Hartog	[mailto:paul.denhartog@marpal.nl]		

Verzonden:	vrijdag	13	mei	2016	10:31	

Aan:	J	Heijmans	<JosHeijmans@weert.nl>	

	
Onderwerp:	Syrisch	gezin	

		
Beste	Burgemeester,	

		
Namens	de	vredesvereniging	EireneNL	wil	ik	U	mijn	steun	betuigen	in	uw	moeilijke,	maar	volgens	ons	

enige	juiste,	beslissing	om	te	kiezen	tussen	uw	formele	taak	en	uw	eigen	gevoel.	Weet	dat	wij	achter	

U	staan,	wij	vinden	dit	erg	moedig.		

Mochten	wij	U	kunnen	ondersteunen	op	enige	manier	dan	zullen	wij	dat	zeker	doen.			

		
Met vriendelijke groet,	
 	
Paul den Hartog	
Voorzitter	
Eirene Nederland	
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 Fig. Susan Hermenau vindt in gesprek gaan met de vluchtelingen belangrijk. Alleen zo kan zij op de behoeften en noden van de bewoners ingaan en conflicten vermijden

Geen slachtoffers, maar helden 
Conflictbeheersing in een opvangcentrum voor vluchtelingen
Susan Hermenau

Mevrouw Konstantinovic komt van agitatie amper uit 
haar woorden. Groot onrecht is haar aangedaan. Ze is 
slachtoffer geworden van een vrouw die niet spoort 
en haar het leven zuur wil maken. De politie zou er bij 
moeten komen om die gestoorde vrouw in de boeien 
te slaan en af te voeren. Eigenlijk zou…. “Wat is er nu 
eigenlijk precies aan de hand, mevrouw Konstantinovic?”

Ik bied de 35-jarige vrouw een stoel en een glas water 
aan. Ze gaat zitten, neemt een slokje water. Door 
de rustige sfeer in het vertrek wordt ze wat kalmer. 
In de gang lopen kinderen te gillen. “Ik was aan het 
bakken. Baklava. Ik heb er mijn laatste beetje geld voor 
uitgegeven. Omdat mijn zoontje jarig is.” Ze zoekt naar 
woorden, maar komt er niet echt uit en begint in het 
Servisch te schelden.

Sinds twee jaar heb ik de leiding over een collectief 
woonverblijf voor vluchtelingen en asielzoekers. 
Meer dan 250 bewoners en een team van drie sociaal 
werkers. een administratief medewerkster, twee 
kinderverzorgsters, een huismeester, een bewaker 
en twee schoonmakers noemen me “Chefitza” en 
verwachten dat ik hun conflicten kan oplossen. Op 
sommige dagen bonst mijn hoofd, omdat de energie van 
de kemphanen bezit van mij neemt en ik niet in staat 
ben ervan los te komen. Maar nu terug naar mevrouw 
Konstantinovic: Haar zoontje is jarig en ze wilde voor 
zijn verjaardag zoet gebak voor hem maken. 

“Ik ging even de keuken uit om de baklava wat te 
laten afkoelen. Toen ik terug kwam, was alles helemaal 
overgoten met Pril-afwasmiddel. Alles zat onder het 
groene spul. Dat heeft die heks gedaan!” Ze scheldt 
en kijkt me aan alsof ze van mij verwacht dat ik een 
‘doodvonnis over de heks’ ga uitspreken. Iemand heeft 
niet alleen het gebak van mevrouw Konstantinovic 
verpest door er afwasmiddel overheen te gieten 
waardoor het niet meer te eten was, maar ze heeft ook 
haar verjaardagsplezier vergald. Ze werd vernederd, 
maar waarom? “Mevrouw Konstantinovic, het lijkt wel 

of iemand uw gevoelens wil kwetsen. Heeft u enig 
idee wie dat kan zijn?” Ze kijkt me aan alsof er iets 
mis is met me. “Dusica! Van kamer 203!” Ik kijk op de 
plattegrond: Dusica woont precies tegenover mevrouw 
Konstantinovic, heeft een dochter en komt ook uit 
Servië  - taalbarrières kunnen dus niet de oorzaak zijn 
van het conflict dat tussen beide vrouwen is ontstaan. 
Misschien iets met de kinderen? Ik moet denken aan 
het ijsbergmodel waarover bij conflictanalyse gesproken 
wordt. De afwasmiddel-baklava drijft duidelijk zichtbaar 
op het wateroppervlak, maar onder water, wat zit daar 
allemaal verborgen?

De bewaker vraagt Dusica, die ervan wordt beschuldigd 
de baklava te hebben verknoeid, naar mijn kantoor 
te komen. Wanneer de twee vrouwen tegenover 
elkaar gaan zitten, stel ik geen vragen over gebak of 
afwasmiddel. Ik wil niet weten wie op welk moment 
in de keuken was, wie welk afwasmiddel gebruikt, ga 
niemands sporen na, betrek niemand bij tegenstrijdige 
getuigenverklaringen en dreig ook niet met sancties 
– want al deze maatregelen veranderen niets aan de 
ijsberg. De een zou het weerleggen, de ander in woede 
uitbarsten. Mijn vragen richten zich eerder op de relatie 
tussen de beide vrouwen: Hoe hebben jullie elkaar leren 
kennen? Jullie zijn naaste buren, helpen jullie elkaar wel 
eens? In het begin regende het beschuldigingen over 
en weer.: “Jij bent een heks, je wilde me vergiftigen!”, 
maar ik licht iedere zin toe: “Mevrouw Konstantinovic 
is erg boos omdat u haar wilde kwetsen.” Het duurt 
niet lang of zij vertellen beiden het verhaal van hun 
vriendschap, vullen elkaar aan, halen herinneringen 
aan vroeger op toen zij nog niet constant met elkaar 
overhoop lagen. Eigenlijk begon het geruzie pas toen 
mevrouw Konstantinovic alleen nog maar met Irina, de 
nieuwe bewoonster van 211, boodschappen wilde doen. 
Van het ene moment op het andere was Dusica niet 
meer in beeld – ze was zelfs niet eens meer uitgenodigd 
voor de verjaardag. Ik vat samen: “Dusica voelt zich 
gekwetst omdat ze bang is dat jullie vriendschap voor 
haar meer betekent dan voor u. De vriendschap met 
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u is voor Dusica erg belangrijk. Zo is het toch, Dusica? 
Of niet?!” Nu komen de eerste glinsterende traantjes 
boven. Eigenlijk had mevrouw Konstantinovic precies 
dezelfde gevoelens als Dusica. Ook zij leed onder de 
vijandige houding. Ze depten hun neus met zakdoekjes 
droog en zeiden niets. “Zou u Dusica voor de verjaardag 
willen uitnodigen? Misschien kan ze u helpen met de 
voorbereidingen?” De vrouwen keken elkaar een beetje 
schuchter aan: “Zou je dat willen? Ja, laten we het dan 
maar doen!

Dit voorbeeld van een typisch conflict in een 
vluchtelingencentrum kan sommige lezers profaan in de 
oren klinken, maar het geeft wel precies weer hoe de 
feiten zijn. We ruziën niet over het feit of iemand moslim 
of christen is, zolang het met tafeltennis niks te maken 
heeft. Maar wanneer je een koelkast deelt en met vlees 
dat als onrein wordt beschouwd in aanraking komt, dán 
wordt het pas belangrijk. Je kamerbuurman mag dan 
wel uit het gehate Albanië komen, maar hij leent wel 
regelmatig zijn spelcomputer uit, dus het feit dat hij uit 
Albanië afkomstig is, speelt absoluut geen belangrijke 
rol. Pas wanneer de spelcomputer kapot gaat en de 
schuldige moet worden gezocht, komt de herinnering 
aan de Slag op het Merelveld (Kosovo) weer boven. 
Als mediator probeer ik om mij niet door verschillen 
in afkomst, geschiedenis, en religie te laten leiden, maar 
focus ik me op de gevoelens.

Een vluchtelingencentrum is te vergelijken met 
een vloeibare lava lamp die constant in evenwicht 
moet worden gehouden. Er ontstaan relaties en die 
veranderen weer in mum van tijd omdat nieuwe 
belangengroepen ontstaan. Daarbij verloopt de 
lijn in eerste instantie tussen talen en landen van 
herkomst , maar niet lang daarna tussen de noden en 
behoeften: ouders en singles maken ruzie over harde 
muziek en kindergeschreeuw. Erkende vluchtelingen 
en personen die met uitzetting worden bedreigd, 
kijken naar elkaar met leedvermaak of jaloezie. Bij de 
belangrijke constructie om een” normaal leven op 
te zetten” worden iedere dag vraagtekens geplaatst 
omdat 250 personen uit meer dan 20 landen van 
herkomst uiteenlopend van stedelijke bovenlaag tot 
aan analfabetische plattelandsbevolking, ieder een eigen 
opvatting hebben van het begrip “normaal”. Niet veel 
mensen weten wat ze met het begrip “empathie” aan 
moeten. De meesten hebben niet geleerd conflicten 
zonder geschreeuw en veel tamtam op te lossen. Hoe 
je met conflicten omgaat is een kwestie van cultuur. 
In de vluchtelingencentra is het nodig een nieuwe 
omgangscultuur uit te vinden waarin de oude regels 
niet meer gelden. De sociale codes die iedereen in 
het Afghaanse dorp begreep, roepen hier alleen maar 
vraagtekens op. Voor de meeste mensen die ‘bij mij’ zijn 
ondergebracht, is dit de eerste reis die ze in hun leven 
hebben gemaakt – en dus de eerste verandering van 
perspectief.

Bij het leiden van een vluchtelingencentrum is het 
van belang ‘elleboogmomenten’ te voorkomen. De 
vluchtelingen moeten voelen en inzien dat iedereen 
belangrijk is, iedereen wordt gegroet, we bezoeken 
iedereen een keer op de kamer. Elleboogwerk is niet 
nodig, iedereen is gelijk.

Veel mensen uit de buurt willen graag erbij worden 
betrokken en de vluchtelingen hulp bieden. Voor 
de fulltime medewerkers/-sters vormt deze inzet 
een belasting. Bijvoorbeeld wanneer zij niet over 
competentie en vaardigheden beschikken en zij toch het 
recht willen hebben om mee te werken. Kan iedereen 
meehelpen? Nee, absoluut niet! Sommigen maken alles 
met hun goed bedoelde, maar ongeschikte hulp, veel 
lastiger, omdat zij belangrijke achtergrondinformatie 
missen. Een moeilijke situatie vormt ook de gebrekkige 
communicatie- en coördinatiestructuur. Dat geldt zowel 
voor vrijwilligers als voor fulltimers. Helaas hoor ik maar 
al te vaak: “Ik werk als vrijwilliger, dus laat ik me niets 
voorschrijven.”

Velen richten zich bij voorbeeld niet naar de behoeften 
van de bewoners en bewoonsters, maar naar wat zij 
zelf belangrijk vinden. De teleurstelling is dan ook 
groot, wanneer de opkomst bij het haakkransje, de 
experimentele theaterworkshop, de meditatieronde 
of de workshop houten speelgoed zwaar tegenvalt. 
Wanneer ik mijn bewoonsters en bewoners vraag wat 
zij echt nodig hebben, is het antwoord eensluidend: 
“Wat ik nodig heb? Geef me de kans om te bewijzen 
wat ik kan.” Zij zijn geen slachtoffers, maar helden. Zij 
vinden het vreselijk om als bedelaars voor wie dekentjes 
worden genaaid, behandeld te worden. Zij zijn uit hun 
omgeving weggerukt en hebben daardoor hun prestige 
verloren. Al-Masri, een gerespecteerde fabrikant uit 
Damascus, is vluchteling geworden. Een van de velen. 
Iemand aan wie je niets hoeft te vragen, iemand over 
wie je spreekt, iemand aan wie je echter vergeet zelf 
het woord te geven. Meneer Al-Masri vroeg mij: “Hoe 
lang blijf ik eigenlijk nog vluchteling? “ Wat gebeurt 
wanneer ik hem moet zeggen dat waarschijnlijk zelfs 
zijn kleinkinderen nog als vluchtelingenkinderen zullen 
worden aangeduid?

Echt zinvolle integratiemaatregelen scheppen ruimte 
waarin vluchtelingen hun individualiteit weer terug 
krijgen en kunnen bewijzen dat zij net zo competent en 
veelzijdig begaafd zijn als alle andere 
mensen in Duitsland of waar dan 
ook.

Susan Hermenau heeft in 2011/12 
aan het EIRENE-vredesprogramma 
in Bolivia meegewerkt. Sinds 
2014 leidt zij een centrum voor 
vluchtelingen in Berlijn.

 Fig. Kinderen in een Berlijns vluchtelingencentrum maken naar eigen inzicht een bloembed.
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