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Zijn de jongere generaties betrokken bij vrede? Zij, die de opkomst van de 
vredesbeweging en de grote demonstraties in de zeventiger en tachtiger jaren 
niet hebben meegemaakt? We stellen vast dat traditionele vredesgroepen, 
zoals het vorig jaar opgeheven Vrouwen voor Vrede, niet of nauwelijks jonge 
mensen weten aan te trekken, waardoor ze vergrijzen en met uitsterven worden 
bedreigd.

Zijn er dan niet genoeg redenen om je te blijven inzetten voor vrede? De wereld 
mag in zijn geheel dan vreedzamer zijn geworden, er zijn nog genoeg brand-
haarden waar bommen en granaten de muziek bepalen. Bovendien zijn er 
dichterbij huis ook genoeg kwesties die tot conflict kunnen leiden, denk aan de 
omgang met vluchtelingen en de klimaatperikelen.

De redactie ging op zoek naar initiatieven van jongeren die zich betrokken voe-
len bij de wereld en bijdragen aan een vreedzamer en gelijkwaardiger bestaan. 
We keken ook naar hoe het staat met de veiligheid van jongeren: welke bedrei-
gingen ervaar je bij het opgroeien in deze tijd? En welke organisaties steunen 
jongeren bij dit proces?

Wat blijkt: jongeren zijn wel actief in allerlei vredesinitiatieven. Ze doen dat 
alleen op andere manieren dan voorheen. Niet in verenigingsverband, met veel 
vergaderingen en continuïteit. Maar eerder in pop-up acties om te reageren op 
de situatie van het moment, of door de inzet van vrolijke nieuwe middelen om 
verbinding tot stand te brengen tussen verdeelde groepen. Muziek, theater, film, 
digitale media maar ook discussieclubs blijken heel geschikt om verschillen te 
overbruggen en te leren ‘de ander’ te accepteren.

Ook zijn er zowel in Nederland als internationaal 
diverse organisaties actief die jongeren de ruimte 
bieden om hun standpunten naar buiten te brengen 
en invloed uit te oefenen op politieke besluitvor-
ming. In dit nummer laten we een aantal initiatieven 
zien. Eén ding is duidelijk. De jongeren zeggen op 
allerlei manieren: ‘Niets vóór ons, zonder ons’. 

Elma Doeleman  
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 Op een zonnige maartse middag neem 
ik de pont over het IJ naar Amster-
dam-Noord op weg naar het kantoor 

van Musicians without Borders. Even later zit 
ik tegenover Laura in een kamer met uitzicht 
op een grote tuin waar de lente elk moment 
kan uitbreken. 

Hoe ben je op het idee gekomen om 
Musicians without Borders op te richten?
“Van jongsafaan was ik altijd bezig om muziek 
te verbinden met sociaal activisme. Ik had in 
Alkmaar diverse koren opgericht en werd op 
een dag gevraagd om een dodenherdenkings-
concert te verzorgen. Dat was op 4 mei 1999 
ten tijde van de Kosovo-oorlog. We besloten 
de traditionele herdenking uit te breiden naar 
de slachtoffers van de actuele oorlogen in Eu-
ropa. We zongen volksliederen uit de Balkan, 
van verschillende bevolkingsgroepen, op dat 
moment ‘vijanden’ van elkaar, wetende dat 
overal in de wereld mensen naar dezelfde din-
gen verlangen en over dezelfde dingen zingen: 
liefde, verdriet, hoop, verlies... We droegen het 
op aan de gewone mensen die slachtoffer van 
de oorlog waren. Dat concert bracht de be-
trokken muzikanten op een idee: niet alleen 
muziek gebruiken om oorlog aan de kaak te 
stellen, maar er ook iets aan doen.” 
Laura zocht steun bij de vredesbeweging. In 
die tijd was Anke Kooke directeur van IFOR 

vertrouwen op de kracht van muziek
Muziek is een krachtig medium om conflicten te beslechten en kwetsbare mensen 
vertrouwen en hoop te geven. Musicians without Borders (MwB) zet muziek in om 
verschillen te overbruggen, gemeenschappen te versterken en de wonden van oorlog 
te helen. Hoe werkt dat dan eigenlijk? wat doet muziek met mensen, waardoor ze 
blijer en vredelievender worden? we vroegen oprichtster Laura Hassler naar het 
geheim achter de formule van MwB.

(Internationale  Verzoeningsbond, een inter-
nationale vredesorganisatie met secretariaat 
in Nederland). Zij was ook amateur celliste 
en had veel affiniteit met muziek. Toen Laura 
haar benaderde om steun te zoeken voor het 
idee, vertelde Anke dat er een bijeenkomst op 
handen was met IFOR-vertegenwoordigers 
uit de hele wereld. Als daar genoeg interesse 
zou zijn, zou Laura steun krijgen.

“Uiteindelijk werd ik uitgenodigd om een 
kantoortje binnen het IFOR gebouw op te 
zetten.” Vanuit het IFOR kantoor heeft Laura 
toen een benefiet-marathonconcert in haar 
woonplaats Alkmaar georganiseerd om de 
eerste projecten van de musici te financie-
ren. Er waren in die tijd al 6000 Kosovaren 
als vluchteling in Nederland aangekomen, 
die in tenten verbleven. “We hebben bussen 
gehuurd om met de muzikanten die kampen 
af te gaan en daar ook die muziek te bren-
gen. We maakten muziek met kinderen en 
doneerden instrumenten aan musici die hun 
instrumenten verloren hadden”, herinnert 

Laura zich. “Kort daarna werden we uitgeno-
digd om dit ook in Bosnië te gaan doen: het 
koor werd uitgenodigd om de opening van 
een kindercentrum in Sarajevo op te luiste-
ren. Maar daar hadden we geld voor nodig. 
We doken op de fondsenwerving en enkele 
maanden later stonden we, samen met Bos-
nische muzikanten, muziek met kinderen te 
maken in een vluchtelingenkamp in Sara-
jevo.”
Terug in Nederland registreerde de groep 
zich als een non-profit organisatie onder de 
naam Musicians without Borders. Vanuit het 
kleine kantoortje begon Laura contacten te 
leggen met het IKV, met Cordaid, Novib en 
dergelijke en het netwerk van muzikanten uit 
te breiden. Er waren veel vrijwilligers actief 
om te helpen fondsen te werven en steun 
te mobiliseren voor deze nieuwe, innova-
tieve aanpak van vredesopbouw door mid-
del van muziek. In de daaropvolgende jaren 
bleef de groep contact houden met musici 
en mensenrechtenorganisaties in de Balkan. 
Ze stuurden zangers en musici om op te tre-
den op festivals en organiseerden muziek- en 
dansworkshops in scholen en vluchtelingen-
kampen in Macedonië, Kosovo en Bosnië. 
In Nederland was inmiddels de Werkgroep 
Nederland-Srebrenica opgericht door men-
sen die de Nederlandse verantwoordelijkheid 
voelden voor wat daar was aangericht. De 
Werkgroep zond vrijwilligers uit om de men-
sen in Srebrenica, in het oosten van Bosnië, 
met de wederopbouw te helpen.  
Laura: “Er ging ook een jonge muzikante, 
Marijke Smedema, mee als vrijwilliger. Uit 
haar eerste ervaringen met kinderen in de 
inmiddels etnisch verdeelde regio, kwam 
het plan voor een busje met muziekinstru-
menten om met kinderen van beide achter-
gronden te werken.” Zo ontstond het eerste 
meerjarige project van MwB, ‘De muziek-
bus’, die muziek, dans en theater naar de 

Laura Hassler
Laura Hassler werd geboren in een vre-

desnest en groeide op in een multiculturele, 

artistieke gemeenschap in de buurt van 

new York. Haar vader was directeur van de 

Amerikaanse afdeling van iFOr, een interna-

tionale vredesorganisatie opgericht in 1914 

als antwoord op de oorlogsverschrikkingen 

in europa. Haar moeder was betrokken bij 

het verzet tegen de oorlog in vietnam. van 

kindsafaan was Laura bezig met muziek. in 

haar tienerjaren werd ze actief in de Ameri-

kaanse burgerrechten- en vredesbewegin-

gen. Ze studeerde culturele antropologie en 

muziek.   

in 1977 verhuisde Laura naar nederland, 

waar ze zich ontplooide als musicus en daar-

bij de muziek verbond met sociale kwesties. 

in 1999, tijdens de oorlog in Kosovo, kwam 

haar vredesbeweging achtergrond samen 

met haar muziekleven met een nieuw idee, 

en zo werd uiteindelijk Musicians without 

Borders geboren.
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‘niet alleen muziek gebruiken
om oorlog aan de kaak
te stellen, maar er ook iets
aan doen.’
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kinderen in Srebrenica en andere steden en 
vluchtelingenkampen in de regio bracht, ter-
wijl de trainers van MwB lokale muzikanten 
en dansers opleidden om zelf met kinderen 
muziekworkshops en projecten te organise-
ren en leiden. “De focus lag niet expliciet op 
het samenbrengen van Serviërs en Bosniak-
ken, maar op het kinderen samen muziek 
laten maken”, aldus Laura. “Als er eenmaal 
vertrouwen in het project was, kon het begrip 
‘samen’ uitgebreid worden, en konden we 
kinderen van verschillende etnische achter-
gronden via het gedeelde plezier in de muziek 
bij elkaar brengen.” 

Rock school
Langzaamaan begon MwB zich meer bezig 
te houden met meerjarige, lokaal gevestigde 
programma’s. Toen MwB werd uitgenodigd 
om een festival te organiseren in Mitrovica, 
Kosovo, vroegen lokale rockmuzikanten om 
steun om de vooroorlogse rockscene weer 
leven in te blazen. Voor de oorlog was Mitro-
vica een industriële stad met een levendige 
rockscene. Door de oorlog is de stad in twee-
en gesplitst, met ten noorden van de brug de 
Serviërs en aan de zuidkant de Albanezen. De 

twee bevolkingsgroepen spreken niet met el-
kaar. De kinderen gaan naar aparte scholen 
en komen niet met elkaar in contact. 

Is MwB erop uit om de twee groepen 
te verzoenen?
“Ja, absoluut. Maar we benaderen het proces 
van verzoening anders dan de meeste vredes-
initiatieven”, zegt Laura. “We nemen de mu-
ziekambities van de jongeren serieus, creëren 
de voorwaarden om zich als normale jonge-
ren muzikaal te ontwikkelen, brengen ze sa-
men en vertrouwen op het creatieve proces 
en op de kracht van muziek. En dat werkt: 
als wij voldoende veiligheid bieden, doet de 
muziek zijn werk.” 
In samenspraak met lokale muzikanten be-
sloot MwB een rockschool op te richten in 
Mitrovica. Ze zochten samenwerking met de 
Fontys Rockakademie in Tilburg, die rock 
onderwijs geeft op het niveau van een conser-
vatorium. De Rockakademie heeft geholpen 
een curriculum te ontwikkelen en om goede 
lokale popmusici tot docent op te leiden. De 
school opende zijn deuren in 2008, met een 
soepele structuur waarin geavanceerde leer-
lingen er zelf later docent kunnen worden.

Hoe helpt deze school om de jongeren 
met elkaar te verbinden?
“Het hoogtepunt is altijd de jaarlijkse Sum-
merschool. Daarvoor nodigen we studenten 
uit beide vestigingen uit voor een week naar 
Skopje, waar dezelfde bevolkingssamenstel-
ling is maar de situatie minder gespannen, 
waardoor het werken met etnisch gemengde 
bandjes mogelijk is. We delen de studenten 
in in gemengde groepjes. Ze moeten zelf 
een naam bedenken voor hun gelegenheids-
bandje, en samen drie nummers kiezen of 
schrijven. Aan het eind van de week nemen 
ze één liedje op en er komt een professionele 
fotosessie waar ze als rocksterren gefotogra-
feerd worden. Als afsluiting treden ze samen 
op in een openbaar rockconcert. Zo maken 
ze mee wat het betekent om muzikant te zijn. 
In 2015 was ik er zelf bij, en hoorde ik her-
haaldelijk van de jonge deelnemers: ‘Dit was 
de beste week van mijn leven’,” vertelt Laura 
enthousiast.
Eenmaal terug in de stad hebben de leerlin-
gen nieuwe vrienden aan de andere kant van 
de brug met wie ze muziek willen maken. 
Als MwB ze dan vraagt of ze bereid zijn om 

aan de andere kant te gaan spelen, terwijl de 
Rockschool  veilig vervoer regelt, willen ze 
allemaal wel. Elk bandje heeft zijn eigen ge-
heime Facebookgroep en een projectmede-
werker die ze ondersteunt. Af en toe besluit 
een van de jonge muzikanten om hun eigen 
FB-pagina openbaar te maken en te laten zien 
dat ze samen spelen met muzikanten van ‘de 
andere kant’.  
Laura: “Onze projecten zijn allemaal heel 
verschillend. Maar het gaat bij elk project om 
het ontstijgen van wat je klein houdt door 
oorlog en conflict. Om begrip te krijgen voor 
je complexe identiteit. En dan zien we echt 
gigantische transformaties. In Mitrovica zien 
we jongeren die zelf de brug oversteken, op 
Facebook durven te zeggen dat ze in etnisch 
gemengde bandjes spelen, met de pers dur-
ven te praten. Je ziet ze leiderschap nemen, ze 
krijgen een gevoel van verantwoordelijkheid 
in de eigen gemeenschap.”
In de loop der jaren heeft MwB haar werk-
terrein uitgebreid naar andere delen van de 
aarde. Van Noord-Ierland tot Ruanda en van 
Palestina tot El Salvador, overal introduceert 
MwB haar aanpak om muziek als middel te 
gebruiken voor sociaal engagement en ver-
binding. Ook dichter bij huis is de organisatie 
actief: met het programma ‘Welcome Notes 
Europe’ leiden ze musici op om zich voor 
vluchtelingen in Europa in te zetten. Zo zijn 
de rappers ‘Kernkoppen’, bestaande uit Guus 
van der Steen en Manou van Kersbergen, kort 
geleden voor MwB in Zuid-Italië geweest om 
een hiphop project te helpen ontwikkelen. 
Laura: “Onze slogan: ‘oorlog verdeelt, mu-
ziek verbindt’. In een wereld die steeds meer 
oorlogen en conflicten kent, moet het vre-
deswerk nieuwe en creatieve paden zoeken. 
Steeds meer musici willen zich voor een be-
tere wereld inzetten. En muziek werkt!” 

Elma Doeleman

6

Mitrovica rock School

training van trainers
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 Deze internationale commissie contro-
leert jaarlijks rapportages van meer-
dere landen over de mate waarin ze de 

rechten van kinderen naleven. Het gaat erom, 
aldus de commissie, dat de wereld zich wel 
bewust is van de kwetsbaarheid van kinderen, 
maar veel minder beseft dat de veranderin-
gen die plaatsvinden tijdens de adolescentie 
minstens zo bepalend zijn voor de rest van 
het leven. 
Adolescentie is een stadium van menselijke 
ontwikkeling dat gekenmerkt wordt door 
snelle ontwikkeling van de hersenen en ook 
fysieke groei, waardoor er een verhoogd cog-
nitief vermogen en seksueel bewustzijn ont-
staat, gepaard met nieuw opduikende vaar-
digheden en krachtige verlangens. Jongeren 
hebben scherpere verwachtingen van hun rol 
in de samenleving en van significante relaties 
met leeftijdsgenoten wanneer ze overgaan 
van een afhankelijkheidssituatie naar een 
grotere autonomie. 
De verklaring legt uit hoe in die levensfase de 
interactie van jonge mensen met hun eigen 
familie en culturele geschiedenis overgaat in 
nieuwe interacties met een bredere context, 
waarin het  ontluikend zelfgevoel zich spie-
gelt aan taal, kunst en cultuur. Meestal zoeken 

gerschap, genitale verminking van vrouwen, 
fysiek, mentaal en seksueel geweld, misbruik, 
uitbuiting en mensenhandel. 
Culturele normen die een lagere status aan 
meisjes toekennen, maken het mogelijk dat 
meisjes thuis opgesloten kunnen worden, dat 
ze niet naar school mogen en dat vrije tijd, 
sport, recreatie en inkomsten voor werk be-
perkt worden. Zo kan de verplichting om voor 
jongere kinderen te zorgen en de beperkte toe-
gang tot het culturele leven en de kunsten hun 
ontwikkeling tegenhouden. Daarom moeten 
de landen maatregelen nemen om het zelfbe-
wustzijn van meisjes te versterken en patriar-
chale en religieuze gendernormen aan te vech-
ten, in samenwerking met jongens, vaders, en 
met traditionele en religieuze gezagsdragers.  
Jongens hebben ook last van traditionele idee-
en over mannelijkheid die hun rechten scha-
den. Zo kunnen ze blootgesteld worden aan 
schadelijke initiatieriten, geweld en dwang in 
bendes en milities, inlijving in extremistische 
groeperingen en mensenhandel. Ontkenning 
van de kwetsbaarheid van jongens voor fysiek 
en seksueel misbruik is een grote belemmering 
voor hen om toegang te krijgen tot betrouw-
bare  informatie over seksuele en reproduc-
tieve gezondheid en tot instellingen die hen 
kunnen beschermen. De commissie dringt er 
bij alle landen op aan om positieve mannelijk-
heid te bevorderen en culturele waarden geba-
seerd op machismo te overwinnen. 

Jongeren kiezen zelf wie ze 
willen zijn
Tot zover de commissie. Een concreet 
voorbeeld van een Nederlandse organisatie 
die bovengenoemde risico’s serieus neemt is 
CHOICE for Youth and Sexuality. CHOICE 
is een jongerenorganisatie die zich inzet om 
het recht van jongeren op vrije informatie 
over seksualiteit te beschermen, inclusief 
informatie over abortus. 

Het proces van volwassenwording 
is kwetsbaar
Daarover heeft de Commissie voor de Rechten van het Kind een verklaring 
gepubliceerd in 2016. In de verklaring (nr. 20) beveelt de commissie aan om meer 
aandacht te schenken aan het beschermen van de rechten en veiligheid van jongeren. 
De potentiële bijdrage van jongeren aan een positieve en progressieve sociale 
transformatie moet worden versterkt en de uitdagingen die ze tegenkomen in de 
overgang van kindertijd naar volwassenheid in een geglobaliseerde en complexe 
wereld dienen goed te worden begeleid. 

jongeren hun eigen vorm in groepen waarbij 
ze zich thuis voelen, gewoonlijk leeftijdsgeno-
ten. Ook de digitale omgeving speelt tegen-
woordig een grote rol als referentiegroep. Het 
proces van de vorming en opbouw van een 
eigen identiteit is tegelijk de verbinding tus-
sen minderheden en dominante culturen. Dat 
gaat met confrontatie en conflicten gepaard.  

De commissie waarschuwt dat jongeren in 
die overgangsperiode een risicogroep zijn 
voor verslaving, geweld, misbruik, seksuele en 
economische uitbuiting, mensenhandel, mi-
gratie, radicalisering of inlijving bij militia’s 
en drugsbendes. Maar naarmate ze volwas-
sener worden en goed voorbereid, kunnen 
jongeren ook lokale en mondiale uitdagin-
gen herkennen, zoals bijvoorbeeld armoede 
en ongelijkheid, discriminatie, klimaatver-
andering en aantasting van het milieu. Jon-

geren die opgroeien in meer heterogene en 
multi-etnische samenlevingen hebben ook 
meer vaardigheden nodig voor begrip, tole-
rantie en co-existentie. Landen doen er goed 
aan, aldus de commissie, om te investeren in 
maatregelen die vaardigheden van jongeren 
opbouwen en versterken die nodig zijn om 
maatschappelijke problemen aan te pakken.

Meisjes en jongens lopen 
verschillende risico’s
De commissie doet een pleidooi om op het 
verschil tussen jongens en meisjes te let-
ten. Juist tijdens de adolescentie wordt het 
verschil tussen beide seksen vrij plotseling 
groter. Meisjes krijgen meer te maken met 
ongelijke kansen en stereotypering. Dit kan 
ernstige gevolgen hebben voor hun rechten. 
De meest opvallende schendingen zijn ge-
dwongen kindhuwelijken, te vroege zwan-

‘Meisjes krijgen meer te maken 
met ongelijke kansen 
en stereotypering. 
Dit kan ernstige gevolgen 
hebben voor hun rechten’ 
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Nederlandse organisaties
n  Choice for Youth and Sexuality, Zoe Nussy, 
www.choiceforyouth.org  
n  Cordaid, Sabine Atzei, www.cordaid.org/nl/
nieuws/jongeren-vrede-en-veiligheidsvraagstukken/  
n  Human Security Collective, Siebrich Visser, 
http://www.hscollective.org/youth-leadership-2/ 
n  UNOY, Lorraine Degruson, http://unoy.org/en/ 
n  Nederlandse Jeugdraad, Jahkini Bisselink 
en Elian Yahye, www.njr.nl en 
www.jongerenvertegenwoordigers.nl
n  Peace Brigades International in Nederland, 
Stephania Rivera, www.peacebrigades.nl en 
www.sheltercity.nl  
n  War Child en Save the Children, Ernst Suur, 
www.warchild.nl/TeamUp 
n  Stichting de Vrolijkheid, Taco Ruighaver, 
www.vrolijkheid.nl 
n  Amnesty International, Kirsja Oudshoorn, 
www.amnesty.nl
n  Movies that Matter, Margreet Cornelius 
www.moviesthatmatter.nl 
n  More than refugees, Ihab Bakir, 
www.morethanrefugees.com
n  PAXvoorVrede, 
www.vredesweek.nl/nieuws/generaties-in-actie 
n  Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, 
www.vrouwenenduurzamevrede.nl 
n  Eirene, Pais en het Museum voor Geweldloosheid, 
Chris Geerse, www.vredesmuseum.nl 
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Niet alleen over hun eigen leven, maar ook 
over de wereld waarin ze leven willen jonge-
ren iets te zeggen hebben. Jan Terlouw heeft 
bij de Wereld Draait Door een emotionele 
oproep gedaan op ouderen en jongeren om 
met elkaar praten over dingen die belangrijk 
zijn voor de toekomst van de wereld. Zijn 
pleidooi is dat mensen kunnen leren elkaar 
weer te vertrouwen. Als er vertrouwen is kun 
je samen de moeilijkste dingen oplossen. Hij 
heeft zelf ook het goede voorbeeld gegeven 
door met jongeren van verschillende politie-
ke partijen te praten over de uitdagingen van 
een gezond milieu. Samen hebben deze jon-
geren een manifest opgesteld, dat gebruikt is 
bij de kabinetsformatie; en dat had resultaat.
CORDAID bevestigt dit vertrouwen in jon-
geren ook in ontwikkelingslanden: “De jeugd 
van vandaag is de leiding van de toekomst. Zij 
zijn mogelijk veranderaars. Om die reden is 
het urgenter dan ooit om jongeren in fragiele 
staten te omhelzen en in ze te investeren.” 

Samenwerking met jongeren 
is succesvol
Er zijn nog andere initiatieven voor samen-
werking, waarover informatie te vinden is in 
dit tijdschrift. Bijvoorbeeld samenwerking 
voor vrede. Het Platform Vrouwen en Duur-
zame Vrede heeft het initiatief genomen om 
leden uit te nodigen gesprekken met hun 
kleinkinderen te voeren over hun ideeën over 
vrede. Ook vredesorganisaties zoals Eirene, 
Pais en het Museum voor Geweldloosheid 
nodigden jongeren apart uit voor een bijeen-
komst over vrede in april dit jaar. PAX organi-
seert de vredesweek (15 tot 23 september) dit 
jaar rond het thema “Generaties voor Vrede”. 
PAX schrijft: “Zoals oorlog geen onderscheid 
maakt naar leeftijd, maar iedereen raakt, zo 
kunnen alle generaties zich inzetten voor vre-
de. Jongere generaties laten zich inspireren 
door rolmodellen in hun familie, vanuit het 

geloof of in de wereldgeschiedenis.”
Er is ook samenwerking rond mensenrech-
ten. Een mooi voorbeeld is Peace Brigades In-
ternational in Nederland, die jongeren inzet 
om mensenrechtenverdedigers te begeleiden 
zodat ze beschermd worden tegen ontvoering 
en verdachtmaking, en geholpen worden om 
het vol te houden. En Amnesty International, 
die via hun filmprogramma bewustwording 
van jongeren aanjaagt voor het belang van 
respect voor mensenrechten. 
Veel jongeren werken goed samen met instel-
lingen die zich voor vluchtelingen inzetten. Ze 
doen allerlei hand- en spandiensten waardoor 
vluchtelingen zich beter thuis gaan voelen en 
hun weg weten te vinden – en tegelijk leren 

ze graag van het persoonlijke contact met 
mensen die een andere cultuur en een andere 
levenservaring hebben. Jongeren organiseren 
activiteiten met kinderen in AZC’s in samen-
werking met War Child. Jongeren zijn initia-
tiefnemers van veel digitale campagnes die de 
situatie van vluchtelingen in beeld brengen. 

Veiligheid en vrede zijn voor
jongeren een belangrijk thema 
De laatste jaren is er wereldwijd intensief 
overleg over jongeren en veiligheid. De filo-
sofie is dat veiligheidsdiensten zoals justitie, 
politie en het leger veiligheid niet kunnen 
garanderen als er onvoldoende basis voor 
samenwerking is tussen verschillende bevol-
kingsgroepen in de wijken, de steden en in de 
politiek. Laat staan dat ze veiligheid kunnen 
garanderen in de digitale omgeving als jonge-
ren niet geleerd hebben eigen keuzes te ma-
ken. De Veiligheidsraad doet via een resolutie 
(resolutie 2250) een beroep op jongeren om 
te zorgen voor een veilige wereld.  Er wordt 
gepleit voor het voorkomen van radicalise-
ring en het betrekken van jongeren bij vre-
desopbouw in de woongemeenschappen. 

De Nederlandse Jeugdraad is aangesloten bij 
het wereldwijde netwerk van jongerenorga-
nisaties in 80 landen, UNOY. Het netwerk 
heeft haar hoofdkantoor in den Haag. Mo-
menteel bereiden zij zich voor op een gesprek 
met de Veiligheidsraad over die resolutie en 
op vernieuwing van de aanbevelingen. Ze 
vinden dat er niet echt naar hen geluisterd 

wordt en dat hun  bijdrage onvoldoende er-
kend wordt. In 2012 is er, ook in Nederland, 
een onderzoekscentrum opgericht, Human 
Security Collective, waarin problemen van 
terrorisme en anti-terrorisme bekeken wor-
den vanuit een nieuwe en bredere visie op 
wat veiligheid is, en hoe we daaraan kunnen 
bijdragen in het dagelijkse leven. Het Col-
lective organiseert in samenwerking met de 
ontwikkelingsorganisatie CORDAID uitwis-
seling van jongeren uit meerdere landen om 
hun visie op veiligheid te delen en tot aanbe-
velingen te komen. 

Joke Oranje

‘De commissie dringt er bij alle 
landen op aan om positieve 
mannelijkheid te bevorderen en 
culturele waarden gebaseerd op 
machismo te overwinnen’
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 Betogers gingen niet alleen in de hoofd-
stad de straat op: er werd gedemon-
streerd in 800 steden in Amerika, waar-

onder Boston, Houston, Miami en New York. 
In een park bij de school waar de schietpartij 
plaatsvond verzamelden zich ruim 20.000 
scholieren. Ze droegen spandoeken met leu-
zen als ‘Waarom zijn jullie wapens belangrij-
ker dan onze levens?’.

Scholiere Emma González stond zes minuten 
en 20 seconden op het podium. Dat was de 
tijd die de schutter in Parkland, Florida no-
dig had om 17 van haar medestudenten de 
doden.
Terwijl de tranen over wangen liepen noem-
de ze de namen van de overleden scholieren 
en zei: “Voor degenen die het nog steeds niet 
kunnen begrijpen, omdat ze dat weigeren, zal 
ik je vertellen waar het toe heeft geleid. Tot 
onder de grond, 2 meter diep.”
Daarna was ze minutenlang stil, en het pu-
bliek met haar.

Zegt het voort
Vervolgens krijgt ze het voor elkaar dat alle 
toeschouwers haar woorden, die de hele we-
reld mag horen, herhalen. “Zegt het voort, 
door het hele land. Wij worden een fantastische 
generatie.”

Mars voor ons leven: 
Genoeg is genoeg
Er had op 24 maart 2018 nog geen spreker het podium 
beklommen, maar de straten in Washington DC waren al stampvol. 
Tienduizenden demonstranten, vooral scholieren, gaven tijdens de 
‘Mars voor ons leven’ gehoor aan het protest van de overlevenden 
van de schietpartij in Parkland, Florida. Ze willen een strengere 
wapenwet. Hun boodschap: genoeg is genoeg.

Politieke aardverschuiving
Een van de demonstranten in Washington 
DC is Jay Feltman. Hij komt ook uit Parkland 
en haalde een paar jaar geleden zijn diploma 
op dezelfde school, die het toneel was van een 
van de ergste schietpartijen op een school in 
de VS. “Als er ooit iets verandert aan de wa-
penwetten, dan is het nu. Ik heb nog nooit 
zo’n protest gezien.”

Jay verheft zijn stem terwijl de menigte luid 
‘Vote them out’ schreeuwt. Het is een centraal 
thema in de beweging, want de scholieren die 
zich nu inzetten voor verandering zijn erop 
gebrand over een paar jaar politici weg te 
stemmen die zich nu verzetten tegen hervor-
mingen. Ze hopen op een politieke aardver-
schuiving.
Toch is er al veel veranderd sinds de schiet-
partij in Florida. “We hebben hier winkels 
waar je melk en brood koopt en in het vol-
gende schap kun je een wapen kopen”, zegt 
Gabrielle uit Maryland. “Veel van die winkels 
hebben die wapens uit hun assortiment ge-
haald.”

“Mijn naam is Yolanda Renee King, de klein-

dochter van Martin Luther King.” Het negen-

jarige meisje krijgt een daverend applaus van 

tienduizenden mensen in Washington DC. De 

toespraak van Yolanda is geheel in de stijl van 

haar beroemde opa, de burgerrechtenactivist. 

“Mijn grootvader had een droom”, zegt ze. “Hij 

wilde dat mensen zijn kinderen niet op hun 

huidskleur zouden beoordelen, maar op hun 

karakter. Ik heb ook een droom, dat genoeg nu 

echt genoeg is. En dat dit een wereld zonder 

geweren is, klaar.” 

12

Emma González

Yolanda Renee King
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Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk 
met jongeren?
Ik kom uit een familie met allemaal mensen 
die vrijwillig  werken voor maatschappelijke 
organisaties. Mijn vader, ooms en ook mijn 
broer, die arts is en vrijwilliger was op een 
ambulance. Na de revolutie in 2011 zijn we in 
een situatie terecht gekomen waarin we ons-
zelf moesten verdedigen. Veel vrienden sloten 
zich aan bij de revolutie. Ik was toen 17. Ik 
realiseerde me dat het echte gevecht plaats 
moet vinden door civil society, niet door 
middel van wapens. Ik ben begonnen met 
vrienden het mediacentrum Zaand op te zet-
ten om te proberen de situatie te veranderen.
Toen Khadaffi viel en de hele maatschappij 
ineenstortte, bleven vrienden met wapens 
instituten  verdedigen. En ze sloten zich aan 
bij milities, er waren gevechten tussen stam-
men. Ik realiseerde me hoezeer Libië in een 
gevaarlijke situatie was beland. We hadden 
verwacht een moderne staat te worden, een 
soort Dubai misschien. In plaats daarvan vie-
len we uiteen in elkaar bestrijdende groepen, 
islamisten en liberalen, nieuwe partijen die 
ontstonden en die elkaar binnen en buiten 
het parlement bevochten. Tegen eind 2013, 
begin 2014 was dat de situatie. Ik was toen 
hoofd van de studentenvakbond.
Mijn vrienden en ik waren ons ervan bewust 
dat onder Khadaffi de vlag slechts 1 kleur 
had, de enige adelaar verwees naar Khadaffi. 
Hij zei altijd: we zijn één land, één volk, alle-
maal hetzelfde. Daarmee ontkende hij de ge-
schiedenis en alle verschillen tussen stammen 

bonden mag zijn aan een politieke partij. En 
er zijn ook mensen die geen vrede willen.
Over het algemeen worden we niet serieus 
genomen door ouderen: parlementsleden, 
overheids- organisaties. Ze bezoeken ons, 
wonen bijeenkomsten bij, bedanken ons voor 
wat we doen. Maar ze zeggen ook: ‘Jullie zijn 
jong en weten niets van politiek’. In feite den-
ken we dat ze populariteit zoeken door ons te 
bezoeken. Veel jongeren zien dat de ouderen 
falen als het gaat om de eenheid in het land. 
Ik verwacht dan ook dat voor de volgende 
verkiezingen veel jonge mensen zich kandi-
daat zullen stellen.

Zijn jullie de enige debatvereniging 
in Libië?  
Er startte een debatclub in Bengazi in 2012 en 
een aan de Universiteit van Tripoli in 2013. 
Maar zij houden zich alleen met debatteren 
bezig, wij gebruiken het debat om tot eenheid 
te komen. Als een middel om sociale proble-
men op te lossen.
We hebben inmiddels in 5 steden debatclubs 
opgezet. Die werken zelfstandig en probe-
ren deze cultuur in hun lokale omgeving te 
verspreiden. Er zijn tal van voorbeelden van 
wat ze doen. Bijvoorbeeld het geval van twee 
groepen die elkaar drie jaar geleden nog ge-
wapend bevochten. Nu zijn ze begonnen met 
elkaar contact te zoeken als er een conflict is 
met behulp van de debatclub.

Jongeren in Libië werken 
aan een ‘cultuur van acceptatie’ 
Interview met Mohamed Snaina     

en bevolkingsgroepen. Niemand accepteerde 
anderen meer.
Wij zijn toen de Vereniging voor Dialoog en 
Debat begonnen, om een cultuur van accep-
tatie te verspreiden. We trainen jonge mensen 
op 3 gebieden. We leren ze om te  begrijpen 
dat we verschillend kunnen zijn maar nog 
steeds met elkaar kunnen spreken. We hou-
den verzoeningssessies met jongeren die uit 
conflictgebieden komen. Daarbij analyseren 
we samen de conflicten en zoeken naar mo-
gelijke oplossingen. En we geven training in 
het spreken in het openbaar.

Hoe bereiken jullie de jongeren? 
We gebruiken social media. En verder hebben 
we door studie of werk veel connecties met 
universiteiten en maatschappelijke organisa-
ties. We hebben ook contacten met jongeren 
in de milities en proberen ze daaruit te krij-
gen. De vereniging heeft 70 leden, waarvan 3 
stafleden. En dan zijn er nog 500 vrijwilligers 
die we kunnen bereiken.

Hoe wordt er tegen jullie werk aangekeken?
Veel mensen bewonderen ons werk en geven 
zelfs geld. Maar er zijn ook groepen die ons 
werk niet zien zitten. Die zeggen bijvoor-
beeld dat we niets doen, dat we een social 
media bubbel zijn. Of ze beweren dat we aan 
een bepaalde partij verbonden zijn. Maar we 
hebben een regel dat niemand van ons ver-

Mohamed Snaina
De Libische Mohamed Snaina (25) begon 

als vrijwillige trainer in het internationale 

netwerk Y-PEER, bestaande uit meer dan 

500 non-profit organisaties met duizen-

den jonge leden die werken op velerlei 

gebied. Hij richtte samen met anderen de 

Vereniging voor Dialoog en Debat op en 

is daarvan de onbezoldigde CEO. Hij was 

hoofd van het organiserend committee van 

het jeugdverzoeningsproject ‘Let’s be heard’. 

En hij nam als vertegenwoordiger van Libië 

deel aan de sub-regionale consultatie over 

Youth, Peace and Security (UNSCR). 

Mohemed was aanwezig bij de bijeenkomst, 

die het Human Security Collective samen 

met jongerenvertegenwoordigers bij de VN 

op 1 maart 2018 hield,  waarin de rol van 

jongeren bij het streven naar duurzame vre-

de centraal stond. Jongerenvertegenwoor-

digers  uit Libië, Tunesië, Mali en Nederland 

deelden hun verhalen en ervaringen.   
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Een ander belangrijk voorbeeld is de strijd 
tussen Misrata en Tawarga. Mensen uit Mis-
rata vielen Tawarga aan in 2011, uit wraak 
tegen de misdrijven en pro-Khadaffi houding 
van de Tawarga. Misrata is een grote stad en 
er is een enorme hoeveelheid wapens. De Ta-
warda werden verdreven uit hun huizen en 
wonen sindsdien in vluchtelingenkampen. 
Dat duurde 7 jaar lang.
Vanaf 2015 is erover gesproken om de situatie 
te veranderen. Het was een belangrijk politiek 
issue. Veel partijen probeerden hieruit voor-
deel te behalen, terwijl ze feitelijk niets deden. 
We hebben er 7 maanden aan gewerkt om 
jongeren uit Misrata en Tawarga bj elkaar te 
brengen. Uiteindelijk is er een bijeenkomst ge-
weest in juli 2017 waarin een verzoeningsover-
eenkomst is getekend. Het is een eerste stap.
We zijn er trots op, we voelen dat we iets we-
zenlijks hebben gedaan. Ik zelf kom uit Misra-
ta. Dit heeft te maken met mijn waardigheid. 
Ik doe dit voor de toekomst van mijn kinde-
ren. Want degenen die in kampen leven zullen 
ooit wraak willen nemen, op ons Misrata. Het 
gaat erom dat we allemaal Libiërs zijn.

Hoe is het met jouw veiligheid?
Wanneer ik tussen steden reis is het onveilig 
en zijn er voortdurend veiligheidsproblemen. 
Er zijn mensen die vroeger vochten voor 
Khadaffi en er zijn allerlei milities. In Misrata 
ben ik veilig, daarbuiten kan ik een doelwit 
zijn. Dat geldt ook voor veel vrienden die 
problemen hebben gehad. Natuurlijk beïn-
vloedt dat je werk. Soms zijn we heel erg on-
gelukkig, omdat vrienden sterven of gewond 
raken. Dat beïnvloedt je motivatie. Maar het 
weerhoudt ons er niet van door te gaan. 
In Libië is 60% van de bevolking jong. De 
meerderheid van de slachtoffers (90%) is 
jong. En niemand luistert naar hen.

Annette Bool

jongerenvertegenwoordiger. En schreef een 
sollicitatiebrief. Vervolgens  moest ze deel-
nemen aan een debat en daarna een publieke 
campagne voor zichzelf opzetten.

Wat doe je als jongerenvertegenwoordiger?
“Het centrale thema is dit jaar vrede en vei-
ligheid. Er is een werkgroep van 10 jongeren 
die ons werk ondersteunt. Erg belangrijk zijn 
de gastlessen die we samen met leden van de-
ze werkgroep door het hele land geven, zo’n 
300 per jaar. Dat zijn lessen aan allerlei groe-
pen, van gymnasium tot tienermoeders, in de 
stad maar ook veel op het platteland. We be-
spreken veiligheidsthema’s, radicalisering en 
gewelddadig extremisme. Zowel van rechts, 
bijvoorbeeld Andrey Breivik, als van links. 
En we houden interactieve debatten over 
oorzaken van radicalisering. Daarbij komen 
onderwerpen aan de orde als vluchtelingen, 
moslims, aanhangers van Erdogan.” 
“Ook kijken we naar gevoelens van onveilig-
heid in Nederland. Zo staat in verkiezings-
programma’s voor de gemeente heel vaak dat 
er meer politie moet komen, meer camerabe-
waking.  Sommige jongeren geeft dat juist een 
minder veiligheidsgevoel. Dat soort voorstel-
len zouden meer met jongeren moeten wor-
den besproken, als je draagvlak onder jonge-
ren wilt creëren. Er is onder jongeren toch al 

vaak niet veel vertrouwen in instanties. Vei-
ligheid wordt veel geassocieerd met geweld 
door mannen, het wordt gezien in relatie tot 
wapens, of wordt in verband gebracht met 
de politie. Veel minder komt dichtbij geweld 
zoals huiselijk geweld, seksueel geweld tegen 
meisjes en ook jongens aan bod.”
Jahkini ervaart in de gastlessen dat jongens 
en meisjes verschillend aankijken tegen ge-
weld, bijvoorbeeld wat betreft de acceptatie 
hiervan. Gendergelijkheid is een onderwerp 
in de lessen. Jahkini is zoekend hoe ze het 
thema aan de orde kan stellen. Ze merkt dat 
veel moslimmeisjes als de term feminisme 
valt zich niet aangesproken voelen. Dat geldt 
ook vaak voor zwarte meisjes.
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 Ik spreek af met Jahkini (18 jaar), die 
sinds september Nederlandse jonge-
renvertegenwoordiger is bij de VN. Ze 

doet dit samen met Elian (19 jaar), die 
voor het tweede jaar deze rol vervult. Hij 
is op dit moment in Geneve in gesprek 
met de Raad voor de Mensenrechten 
over vluchtelingenbeleid. Ze verdelen het 
werk.

Hoe kwam je op deze plek van jongeren-
vertegenwoordiger terecht?
“Op de middelbare school in Amsterdam 
was ik al een paar jaar actief o.a. in de 
schoolkrant. En ook in een project van 
Jongeren Milieu Actief en als vrijwilliger 
bij activiteiten van War Child. Het was 
niet zo dat ik activisme van huis uit mee 
kreeg, maar de boodschap thuis was wel: 
‘Als je iets wilt veranderen moet je er zelf 
wat aan doen’.”
Jahkini kreeg een tip voor de functie van 

Jongeren 
zijn expert 
in het jong zijn
De twee jongerenvertegen-
woordigers van de Nederlandse 
Jeugdraad (zie kader) naar de 
Algemene Vergadering van de VN, 
Jahkini Bisselink en Elian Yahye, zie 
ik in actie bij een panel discussie van 
het Peace and Security Collective op 
1 maart 2018 in Den Haag. Ze zijn 
samen moderator van het panel en in 
gesprek met de zaal. 

Nationale Jeugdraad
De Nationale Jeugdraad (NJR), is een koe-

pelorganisatie van 38 landelijke jongeren-

organisaties  voor jongeren tussen de 12 

en 30 jaar. Er zijn honderden vrijwilligers 

die meewerken aan (media)campagnes en 

projecten voor jongeren. De NJR moedigt 

jongeren aan om te laten zien waartoe zij in 

staat zijn, van dicht in de buurt tot aan de 

Verenigde Naties. Daarnaast adviseert de 

NJR overheden en andere organisaties over 

jeugdbeleid. De NJR heeft projecten rond-

om �changemakers�:  jongeren met ideeën 

die invloed willen uitoefenen in de wereld. 

De NJR heeft twee jongerenvertegenwoor-

digers Europese Zaken, twee jongerenver-

tegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling 

en twee jongerenvertegenwoordigers bij de 

Algemene Vergadering van de VN. Elk jaar 

blijft er één van elk duo, zodat ervaringen 

goed kunnen worden overgedragen. De 

NJR steunt de jongeren in praktische zaken 

zoals reizen, maar ook inhoudelijk en met 

trainingen.
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Voor Jahkini is de confrontatie tijdens de les-
sen vooral dat jongeren er zo uiteenlopende 
ideeën op na houden. “In sommige groepen 
wordt heel vanzelfsprekend het woord neger 
gebruikt. Terwijl ik dat op mijn school nog 
nooit had meegemaakt. Er zitten dan geen 
zwarte jongeren in die groepen en dan is het 
geen onderwerp van gesprek. En er zijn veel 
oordelen over vluchtelingen, terwijl die jon-
geren zelf geen vluchteling in hun omgeving 
hebben. Ze halen alleen (negatieve) informa-
tie uit de media. Zo zei een meisje: ‘Hoe moet 
ik een positief beeld hebben van buitenlan-
ders als ik er nooit een tegen kom?’ Er moet 
meer aandacht komen voor polarisatie onder 
jongeren, het verharden van standpunten.”
“Naast de gastlessen worden we gevraagd om 
deel te nemen aan activiteiten, zoals de jonge-
rentop over Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
laatst in het Nemo in Amsterdam. Ook wor-
den we gevraagd als gespreksleider en soms 
voor presentaties.”

De Verenigde Naties
En dan is er natuurlijk het werk bij de Ver-
enigde Naties. Afgelopen najaar was Jahkini 
voor het eerst 10 dagen in New York, bij de 
Commissie voor Sociale Ontwikkeling. Ze  
heeft een korte verklaring voorgelezen over 
jongeren in de stad en op het platteland. Ter 
voorbereiding hierop sprak ze uitgebreid met 
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verschillende belangengroepen, waaronder 
plattelandsjongeren. Haar betoog was gericht 
op het verbeteren van de relatie tussen jonge-
ren in de stad en op het platteland.
“We willen de VN wat dichter bij jongeren 
brengen. En andersom. Zo hebben we een 
vlog over de Veiligheidsraad gemaakt. En we 
willen ook beginnen met een podcast. Elian 
gaat eind juni naar New York naar de verga-
dering over anti-terrorisme. En komend na-
jaar ga ik weer naar New York. We zullen dan 
een zij-activiteit organiseren, samen met jon-
geren uit een aantal andere landen:  Peru, Sri 
Lanka, Duitsland, België. We willen iets op-
vallends doen, zoals introductie van mensen 
via filmpjes, vragen vooraf via social media, 
publiek bij een panel betrekken. Het voorstel 
zal gaan over de Duurzame Ontwikkelings-
doelen als thema in het onderwijs.”

Wat is voor jou belangrijk en wat heb je tot 
nu toe geleerd?
“Het is ontzettend leuk om met veel verschil-
lende jongeren te praten. Ik ben een groot 
deel van de week hiermee bezig. Ik vind het 
belangrijk om nuchter te blijven en me ervan 
bewust te zijn dat ik namens jongeren din-
gen doe. Ik wil niet meegaan in allerlei op-
geblazen taal en gesprekken en in een soort 
geïsoleerde bubbel leven. Ik heb veel geleerd 
over veiligheid en over radicalisering, in the-
orie. Maar ook dat de meeste jongeren die 
wij spreken open staan voor dialoog, zowel 
in Nederland als internationaal. En jongeren 
zijn heel goed in staat om veel grote dingen 
te bereiken. Kijk maar naar de jongeren in 
Libië. Jongeren kunnen goed nadenken over 
oplossingen. Onze kracht is dat we jong zijn 
en dat we volwassenen een spiegel voor kun-
nen houden. Laten volwassenen jongeren als 
kracht zien en niet als obstakel.”

Annette Bool

elian Yahye               

Jahkini Bisselink
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bewustwording op gang gebracht. De secre-
taris-generaal van de VN heeft aan de Veilig-
heidsraad gevraagd om een voortgangsstudie 
uit te voeren naar het effect van Resolutie 
2250. De UNOY heeft meegewerkt als mede-
voorzitter van de VN groep Youth and Peace-
building en zal dit voortgangsrapport in 
maart presenteren aan de VN vergadering. 
Tegelijk is er door de VN een actieplan op-
gesteld ter voorkoming van gewelddadig ex-
tremisme (PVE). Tal van VN organisaties en 
ook de Europese Unie hebben actieprogram-
ma’s ontwikkeld in het kader van PVE.
 

Jongerenorganisaties zijn druk bezig 
met internationaal veiligheidsbeleid
De internationale afdeling van het United network Organisation of Youth (UnOY) 
zetelt in den Haag, vlak bij het vredespaleis, in het Bertha von Suttner complex op 
de Laan van Meerdervoort. De algemeen coördinator, Loraine Degruson, heet me 
hartelijk welkom. Later maak ik kennis met een tsjechische stagiair, eliska Jekinova. 
Loraine is Française. 

Wat is de relatie van UNOY met de VN 
Veiligheidsraad? 
“Bij ons staat UN niet voor Verenigde Na-
ties, maar voor United Network. We zijn een 
burgerinitiatief. De Veiligheidsraad is in 2015 
een speciale resolutie voor jongeren overeen-
gekomen: resolutie 2250. Net als bij resolutie 
1325 (over vrouwen) is de intentie van reso-
lutie 2250 om jongeren niet als slachtoffers 
te afficheren – en ook niet als potentiële ter-
roristen – maar om de bijdrage van jongeren 
aan vredesopbouw serieus te nemen. 
De resolutie heeft een proces van discussie en 
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De mening van de UNOY is dat er drie pun-
ten speciale aandacht behoeven: 
1. Veiligheidsbeleid moet veranderen van  ex-
clusief naar  inclusief. 
Het gesprek moet minder gaan over wie er 
niet bij horen en wie als bedreiging gezien 
worden, maar meer om wie er wèl bij ho-
ren en wat ze nodig hebben om actief mee 
te doen, en dat zijn vooral jongeren. Maatre-
gelen zijn bijvoorbeeld: een minimum aan-
tal jongeren in overlegorganen; adviesraden 
van jongeren – over alle onderwerpen die 
hen aangaan dus! We vragen om openheid: 
niet alleen maatregelen, maar ook een inclu-
sieve houding. We zien bij de instellingen die 
voor PVE werken een verschil in benadering 
waar het om jongeren gaat. Organisaties uit 
het onderwijs, werkgelegenheid en sociale en 
culturele ontwikkeling hebben veel ervaring 
in het samenwerken met jongeren. Maar or-
ganisaties in de veiligheidssector vinden dat 
veel moeilijker. Voor hen is ‘macht’ heel dui-
delijk iets dat je niet deelt met anderen, laat 
staan met jongeren.  
2. Partnerschap met jongeren voor het bevor-
deren van vrede is nodig. 
We lopen steeds het risico dat onder het mom 
van veiligheid maatregelen genomen worden 
die dwingend opgelegd worden aan jongeren. 
Dit is contraproductief, het werkt discrimi-
natie in de hand. VN organen die vredesini-
tiatieven nemen lopen vaak vast in bureau-
cratieën. Jongeren hebben hun eigen sterke 
punten: ze kunnen nieuwe methoden ver-
zinnen, die sneller en effectiever zijn. Ze le-
veren dus meerwaarde op. De UNOY wil dat 
jongeren niet alleen participeren in vredes-
werk, maar in alle sectoren: gezondheidzorg, 
productie, onderwijs, digitale veiligheid, enz. 
Het zijn zaken die ons aangaan, en wij zijn de 
meerderheid van de wereldbevolking. 
Bij dit soort werk zijn wij jongeren ook niet 
onverdeeld blij met het feit dat mensen in se-

nior posities in instellingen ons vaak benade-
ren als “potentials”. We willen erkenning dat 
we feitelijk bijdragen aan vrede, dat we vol-
doende professionele basis hebben om vol-
wassen aan de slag te gaan. Ons vredeswerk 
is solide en vernieuwend, en verdient meer 
waardering. Ouderen hebben meer ervaring, 
maar ervaring is gewoon niet genoeg om in 
een nieuwe situatie zinvolle dingen te doen. 
Vooral in de vredesbeweging kan UNOY een 
brug slaan over de generatiekloof die het zo 
moeilijk maakt om jong talent in te zetten. 
3. Er is structureel meer geld nodig voor jon-
geren-vredesprojecten
We hebben er begrip voor dat we om finan-
ciële redenen  soms geen normaal contract 
krijgen. Het gros van het werk met jeugd 
leunt op vrijwilligers, subsidies worden ver-
leend tot een maximum van  ongeveer 5000 
euro per jaar. Donoren vragen aan de jonge-
ren wat hun “track record” is – en daar leggen 
we het natuurlijk af bij mensen met meer dan 
25 jaar werkervaring. Maar toch, dit werk is 
te belangrijk om het niet structureel te finan-
cieren. Veiligheid kan echt niet alleen door  
veiligheidsdiensten gedaan worden en burger- 
initiatieven voor veiligheid mogen niet ten 
koste gaan van andere activiteiten ten behoe-
ve van de jeugd.” 

Wat houdt jullie werk bij de EU in? 
“We hebben een jongeren lobbyteam dat in 
gesprek is met de Raad voor Europa om het 
beleid van vrede en veiligheid toe te spitsen 
op jongeren. Onze inbreng is om tolerantie 
voor diversiteit uit te dragen onder jongeren 
en om voor meer kansen voor deelname te 
pleiten voor jongeren die geïsoleerd leven 
vanwege een context van corruptie, censuur, 
oorlog of natuurrampen. Ook veilige toegang 
tot informatie is belangrijk voor jongeren. 
We zijn er zeker van dat het heel veel oplevert 
om meer te investeren in dat soort dingen, en 
jongeren kunnen het voor het grootste deel 
zelf uitvoeren. Jongeren over de hele wereld 
reizen veel en zijn nieuwsgierig naar anderen. 
Ook via sociale media communiceren ze in-
tensief met elkaar. UNOY heeft via haar leden 
toegang tot groeperingen die de VN niet kan 
bereiken.” 

Wat betekent dat voor jou persoonlijk?
“Bij de UNOY werken is erg leuk – we krijgen 
echt het vertrouwen dat we de organisatie 
goed kunnen runnen en dat doen we ook. We 
hebben 80 lid-organisaties in 50 landen on-
der ons beheer en communiceren met inter-
nationale organisaties op hoog niveau, zowel 
VN organisaties als EU organisaties. Dat gaat 
erg goed. We laten ons ook horen bij de tot-
standkoming van internationale verdragen. 
Zoals bijvoorbeeld doel 16 (Peace Building) 
van de Sustainable Development Goals; de 
resoluties van de Veiligheidsraad; en het vei-
ligheidsbeleid van de Raad van Europa. 
Ik kan iets vertellen over wat me bewogen 
heeft om van vredeswerk m’n vak te maken. 
Ik ben geboren in Lille, Frankrijk. Vanuit 
mijn studie (geschiedenis) kreeg ik interesse 
in hoe mensen omgaan met hun verleden, 
vooral verdriet en verlies in het verleden. Ik 
liep stage in Kosovo en hield me bezig met 
verhalen over de oorlog. Toen werd mijn 

moeder ziek en ben ik naar huis gegaan om 
voor haar te zorgen totdat ze stierf. Toen ik 
daarna weer aan het werk ging, ervoer ik het 
heel anders. Ik voelde echt een band met de 
mensen daar die zoveel verloren hadden. Ik 
kon merken hoe belangrijk het was om over 
het verleden te praten. Zelf wilde ik eigenlijk 
ook liever niet denken aan mijn moeder en 
aan mijn boosheid over dat verlies. Maar toen 
ik de door de regering gesponsorde verhalen 
te horen kreeg over heldendom en overwin-
ningen ging al die glorie en victorie me de 
keel uithangen. Ik begreep hoe moedig en 
leerzaam het is om het verdriet uit het verle-
den in de ogen te zien.
O ja, en ik was jong. In het project keken de 
collega’s straal aan me voorbij. Ik mocht de 
koffie halen. Het was zo oneerlijk, want ik 
wilde graag meepraten en verantwoordelijk-
heid nemen, ik wist immers heel goed waar 
het om ging. Daardoor werd ik gemotiveerd 
om op te komen voor jongeren binnen vre-
deswerk.”

Joke Oranje

UNOY Peacebuilders
wij zijn een wereldwijd netwerk voor 

duurzame door jongeren geleide vredesop-

bouw. we verbinden 80 vredesorganisaties 

voor de jeugd in 50 landen met elkaar. Ons 

doel is om een wereld te creëren waarin 

jongeren de kans en vaardigheden hebben 

om bij te dragen aan vrede.  we werken aan 

het versterken van jeugdinitiatieven voor 

vredesopbouw; we faciliteren een veilige 

ruimte voor dialoog en conflicttransforma-

tie; we versterken het organisatievermogen 

van onze leden en brengen de stem van 

jonge mensen naar beleidsmakers op regio-

naal en mondiaal niveau.
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 Glimlachend kwam ik het huis binnen. Ik 

vertelde mijn vier mannen (mijn echtge-

noot en drie zoons (17, 14, 8 jr) over mijn 

fijne middag. over het debat dat ik die middag 

bijgewoond had en over mijn deelname als één 

van de drie sprekers. Het onderwerp was: de rol 

van vrouwen bij het stichten van vrede. Tenslotte 

liet ik de vredesvlag zien die ik als bedankje voor 

mijn bijdrage gekregen had.

cynisch lachend zeiden mijn pubers: een vredes-

vlag, wat is dat nou voor cadeau. Wat moet je er-

mee! mijn oudste vervolgde nadrukkelijk: je zal 

hem nooit gebruiken en hang hem niet boven 

de deur, want ik zou me ervoor schamen. Ik ant-

woordde dat ik deze vredesvlag zou bewaren en 

dat hij ooit van pas zou komen.

onder het eten vertelde ik mijn jongens over 

een telefoontje dat ik ontvangen had uit Syrië. 

Een oude vriendin vertelde me, erg verdrie-

tig, over haar twee buurkinderen die moesten 

vluchten. Ze waren met de massa mee gevlucht 

over zee en in nederland terecht gekomen. Ze 

vertelde dat deze jongelui uit een rijke familie 

komen. Sinds het begin van de oorlog worden 

hun ouders bedreigd dat hun kinderen ontvoerd 

zullen worden. uiteindelijk konden de ouders 

het niet meer verdragen. Ze maakten de hart-

verscheurende beslissing om hun kinderen weg 

te sturen. Ze moesten naar een veilig land, een 

land zonder bedreigingen, zonder aanslagen! In 

de hoop dat de ouders hen later achterna zou-

den kunnen komen.

Deze kinderen zijn geboren en opgegroeid bij 

welgestelde ouders. Vanuit de villa met privé-

Vredesvlag 

zwembad kwamen ze terecht in een AZc in 

nederland. De reis  tijdens de vlucht was ontzet-

tend zwaar en duurde enkele weken. De jongen 

was 15 jaar, het meisje 17.

mijn vriendin vertelde dat ze op dat moment 

vooral liefde en aandacht nodig hadden en dat 

was er in het AZc niet of onvoldoende. Deze jon-

gelui waren in een keer alles kwijt: hun ouders, 

hun huis met de tuin met de vruchtbomen, vij-

gen, abrikozen, kaki. Ze moesten hun land verla-

ten en met de massa in de zee vluchten.

mijn jongens luisterden met medelijden in hun 

harten. mijn vriendin had me een telefoonnum-

mer gegeven waarop ik ze zou kunnen bereiken. 

na een korte stilte begonnen de jongens allerlei 

vragen te stellen: hoe en wat….. je gaat ze toch 

zeker helpen, mam?

We zullen hen helpen, zei ik.

Ik belde hun begeleiders in het AZc en we gin-

gen samen bekijken of het mogelijk zou zijn om 

ze een week bij ons op bezoek te laten komen. 

na veel geregel per telefoon kregen we toestem-

ming om hen te ontvangen.

In die week hebben we allemaal veel gepraat en 

veel geluisterd. De jongelui vertelden ons 

veel verhalen, vaak over hun heimwee, maar 

ook over hun boosheid over de oorlog die 

alles verwoest heeft, inclusief hun toekomst-

dromen.

Gelukkig konden alle kinderen goed met el-

kaar opschieten. Aan het eind van de week 

kwamen mijn kinderen met de vraag die 

natuurlijk ook in mijn hoofd en in dat van 

mijn man speelde: Kunnen deze twee bij ons 

wonen tot het proces van gezinshereniging 

klaar is?

op een dag vroeg de jongen aan mijn zoons: 

Wie heeft jullie haren geknipt? Ik ben al vier 

maanden niet bij de kapper geweest en zie 

er niet uit. Een van mijn zoons antwoordde: 

pappa knipt ons haar. Hij is geen professio-

nal, maar hij doet het redelijk goed. De jon-

gen keek mijn man vragend aan: Wil je mijn 

haar ook knippen? mijn man zei: Jazeker, dat 

doe ik en hij pakte de schaar en vroeg mij: 

Wil jij even een doek zoeken die ik hem om 

kan doen? Ik rende direct naar de zolder, 

want ‘de vredesvlag riep mij’. Die moet over 

de zwaar belaste schouders van deze Syri-

sche vluchteling gelegd worden.

Benedenkomend zei ik lachend: Je kunt 

deze vlag gebruiken. Kijk jongens, ik zei toch 

dat die vlag ooit van pas zou komen? En ik 

dacht: Was het maar zo eenvoudig om de 

pijn van de oorlog weg te nemen, zoals het 

simpel verwijderen van een bos overtol-

lig haar... 

Yasmin Haider 

‘Ik antwoordde dat ik 
deze vredesvlag zou bewaren 
en dat hij ooit van pas 
zou komen.’ 

‘Een vredesvlag, 
wat is dat nou voor cadeau.’

B o E K

 Het is een literaire stijl, “coming of age”, 
ofwel: volwassen worden. De manier 
waarop jongeren zich identificeren 

met de cultuur waarin ze opgroeien, of zich 
daar tegen afzetten, blijft een spannend ver-
haal, iedere keer anders. In ‘Ellebogen’, ge-
schreven door Fatma Aydemir, gaat het om 
een derde-generatie Turks meisje in Duitsland. 
Haar vader en moeder hebben een kleurloos 
huwelijk en geen idee over wat er van hun 
kinderen moet worden in de sociale omge-
ving die wat hun betreft beperkt is tot naaste 
familie. Het meisje zelf verlangt naar plezier 
met vriendinnen en naar erkenning. Hoe een-
voudig kan dat zijn? maar ze krijgt van allebei 
veel te weinig. Haar verborgen opstandigheid 
barst gaandeweg het verhaal open in een zin-
derende reeks rauwe gebeurtenissen. 
Het is een geweldig boek, spannend, met ook 
nog eens een onverwachte plot. Ik heb het in 
één adem uitgelezen en genoten van iedere 
pagina. Een aanrader voor wie wil begrijpen 
hoe moeilijk het is om volwassen te worden in 
een wereld die te klein voor je is.

Joke Oranje

Ellebogen van 
Fatma Aydemir
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‘Te uitgesproken’ meisjes
Ik heb eens een bijeenkomst bijgewoond van 

het Kinderparlement in het district Mandlakaze 

in de zuidelijke provincie Gaza. Het was in een 

weekend. We waren vrijdagavond uit Maputo 

vertrokken, maar door allerlei problemen onder-

weg kwamen we pas in de vroege uurtjes aan. ’s 

Ochtends was de eerste sessie, met 12 kinderen 

tussen de 10 en 14 jaar uit het hele district. Ze 

hadden al een jaar debatten achter de rug op 

school, in de kerk en in hun gemeenschappen. 

Dit jaar was het hoofdthema van het Kinderpar-

lement ‘Seksueel geweld tegen minderjarigen’. 

Een heikel punt in de dorpsgemeenschappen, 

waar dit helaas geen zeldzaam verschijnsel is. 

De kinderen hadden een aantal aanbevelingen 

geformuleerd, waaronder bewustmaking van 

leraren om signalen van seksueel geweld te 

herkennen en instructies voor de  politie om 

tot vervolging van daders over te gaan. Die 

ochtend kregen de kinderen aanwijzingen over 

hoe je vergaderingen moet organiseren en 

spreken in het openbaar.’s Middags waren ze 

druk bezig om de persconferentie van zondag-

ochtend voor te bereiden, waar journalisten uit 

de provinciehoofdstad Xai-Xai en de hoofdstad 

Maputo op af zouden komen.

Het Kinderparlement is politiek neutraal. Maar 

ja, dit was wel het district Mandlakaze, waar tij-

dens  de burgeroorlog  de rebellen van Renamo 

dusdanig hadden huisgehouden dat elke 

familie wel een of meerdere  doden te betreu-

ren had. Het districtsbestuur is nu stevig in 

handen van Frelimo. En dat zouden de kinderen 

merken.

Zondagochtend. De kinderen zitten allemaal 

naast elkaar in hun rode Kinderparlement 

t-shirts achter een lange tafel, zodat iedereen 

de kans zou krijgen de journalisten te woord te 

staan. Maar op het laatste moment komen daar 

ineens de District Administrateur en de District 

Gezondheidsdirecteur binnen en die gaan in 

het midden zitten, waarbij de Districtsbaas 

natuurlijk ook het woord wil voeren. De voorzit-

ter van het Kinderparlement, een meisje van 13, 

reageert nogal laconiek op deze verstoring van 

hun protocol. Na haar eigen welkomstwoord 

zegt ze: “Nu geef ik het woord aan de Adminis-

trateur, voor het geval hij wat te zeggen heeft”. 

Na afloop van de persconferentie hoorde ik 

volwassenen opmerken dat dit erop wees dat zij 

niet met autoriteiten kon omgaan, maar ik vond 

dat ze het juist prima had gedaan. Gedurende 

het weekend hoorde ik wel meer negatief 

commentaar over de ‘te uitgesproken’ meisjes, 

maar ik was heimelijk trots op ze. Tenslotte 

gebeurde dit niet in de grote stad Maputo, maar 

in een afgelegen, landelijk plaatsje waar het 

leven behoorlijk conservatief is. En dan spreken 

die meisjes daar in het openbaar, zonder enige 

remming.

 Het was destijds een initiatief van de 
voorzitter van het Nationale Parle-
ment om dit Kinderparlement in het 

leven te roepen. Sindsdien valt het onder de 
verantwoordelijkheid van het Ministerie voor 
Gender, Kind en Sociale Zaken.  Dit Ministe-
rie stelt er een eer in om te zorgen dat het Kin-
derparlement een afspiegeling is van de twaalf 
miljoen kinderen in Mozambique, ongeacht 
gender, kleur, ras, religie of sociale klasse. 
Jongeren van 8 tot 18 jaar kunnen zich op 
districts-, provinciaal en nationaal niveau 
verkiesbaar stellen en daar vinden eens in 
de twee jaar verkiezingen plaats. De jeugdige 
‘parlementariërs’ doen ervaring op in de-
batteren, lobbyen, spreken in het openbaar, 
omgaan met hotemetoten van het lokale be-

derarbeid en de impact van verkeersslachtof-
fers op het leven van kinderen. Volgens cij-
fers van UNICEF zijn minstens een miljoen 
Mozambikaanse kinderen onderworpen aan 
kinderarbeid. Ook kent het land een van de 
hoogste percentages ter wereld als het gaat 
om kindhuwelijken. 

Elma Doeleman

Kinderparlement in Mozambique 
komt op voor rechten van het kind
Sinds 2001 functioneert in Mozambique het Kinderparlement, een groep van 
inmiddels 300 kinderen uit alle provincies die voor de helft zijn gekozen en voor de 
andere helft uitgenodigd om mee te doen. Het doel van het Kinderparlement is om 
regelmatig aandacht te vragen in het Nationale Parlement voor de Rechten van het 
Kind, zoals vastgelegd in diverse nationale en internationale verdragen die ook door 
Mozambique zijn ondertekend. 

stuur,  het opstellen van persverklaringen en 
geven van interviews aan de media. De trai-
ning wordt georganiseerd door diverse inter-
nationale organisaties, zoals UNICEF, Save 
the Children en World Vision.

Eens in de twee jaar komen afgevaardigden 
van het Kinderparlement uit het hele land 
naar Maputo, om vragen te stellen aan re-
geringsfunctionarissen, parlementariërs en 
leden van de civil society. Tenslotte doen ze 

aanbevelingen aan het Nationale Parlement, 
die zijn geformuleerd na consultaties met 
kinderafgevaardigden uit alle provincies. El-
ke keer staan er nieuwe aandachtspunten op 
de agenda. 
Bij de zesde en laatste sessie, in 2017, was het 
motto: ‘We kunnen alleen de toekomst van 
morgen zijn als jullie ons laten dromen’. De 
thema’s op de agenda waren deze keer kin-

‘We kunnen alleen 
de toekomst van morgen zijn 
als jullie ons laten dromen’
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We spraken met Vilma Gomez (54), die in 
Colombia een coalitie heeft opgericht tegen 
het rekruteren van kinderen voor de gewa-
pende strijd, COALICO. Vilma werkt voor 
de Colombiaanse afdeling van Defence for 
Children. We spraken ook met Stephania Ri-
vera (24), die haar hier in Nederland opvangt 
en begeleidt. 

Gesprek met Vilma Gomez
Vilma, welkom in Nederland. Is de situatie 
in Colombia beter nu na 50 jaar het vre-
desakkoord tussen de regering en de FARC 
getekend is? 
“We zijn natuurlijk blij met het vredesak-
koord, maar het werk voor de rechten van 
kinderen en jongeren is onveranderd zwaar. 
De gewapende conflicten gaan nog dóór in 
veel dorpen, vooral waar kolenmijnen ge-
opend worden. De onteigening van grond 
heeft veel één-ouder gezinnen met kinde-
ren en jongeren naar de grote steden gedre-
ven. Daar zijn ze praktisch onbeschermd op 
school en op straat. In de arme wijken is sa-
menwerking nog erg kwetsbaar na jaren van 
corruptie en verdeeldheid. Er moet voortdu-
rend genet werkt worden om recht en vrede te 
herstellen. Sterke vrouwen, die zich staande 
hebben gehouden, zijn vaak ook hard gewor-
den en begrijpen de jongeren niet. De jonge-
ren ontvluchten conflicten en worden schuw. 
Ik ben daar zelf erg gevoelig voor, want ik ben 
als kind opgegroeid in een dorp aan de Oost-
grens van Colombia, in inheems gebied. De 
mensen daar bewegen zich heel anders, zijn 
rustiger en beter ingespeeld op hun omge-
ving. Ze gaan vrediger om met de tijd, met 
hun lichaam, met de aarde, met hun verdriet 
en hun plezier, met hoe ze praten en hun do-
den begraven: met respect en ritueel.” 
Ze lacht. “Nu pas, nu ik even uit de dagelijkse 
strijd ben en mag uitrusten, denk ik weer te-
rug aan dat stukje van mijn leven en aan die 

Maak van kinderen geen soldaten
Zo’n 40 jaar geleden ontstond het idee dat je geen soldaten naar conflictgebieden 
moet sturen, maar ongewapende “vredesbrigades” vanuit de samenleving. Dit idee 
werd uitgewerkt door Peace Brigades international. 

 PBI traint jongeren in geweldloze 
communicatie en technieken om 
als beschermers van lokale mensen-

rechtenverdedigers naar conflictgebieden 
gestuurd te worden. Dat leek een heel gevaar-
lijk avontuur, maar in de praktijk bleek het 
heel goed te werken. De jongeren ‘kleefden’ 
aan een bekende mensenrechtenverdediger, 
en voorkwamen daardoor dat die persoon 
ontvoerd werd of gevangen genomen zonder 
reden. Door hun zichtbaarheid als buitenlan-
der (en het sprekende T-shirt); en door hun 
vermogen om direct contact op te nemen 
met het buitenland als er iets zou gebeuren, 
hebben ze vele mensenlevens gered, vooral in 
Midden-Amerika en Colombia. 
En nog steeds gaat het zo in Honduras, Gua-
temala, Mexico en Colombia. De jongeren 
komen uit verschillende – meest Europese – 
landen en wonen meestal samen in één huis. 
Ze zijn getraind in het maken van veilig-
heidsanalyses en ze zorgen ook dat ze contact 
onderhouden met het rechtssysteem in het 
land zelf. Ze lopen mee met de mensenrech-
tenverdediger en weten wat ze moeten doen 
als er een dreiging is dat de persoon ontvoerd 
en opgepakt wordt. 
Peace Brigades is heel populair bij jongeren 
in Nederland. Veel jonge mensen willen een 
jaar onbetaald naar een conflictgebied om 
daar kennis te maken met vredeswerk. Maar 
het aantal plaatsen is beperkt. De meesten van 
hen krijgen eerst een functie als landenco-
ordinator in Nederland. Dat betekent dat zij 
vanuit Nederland contactpersoon zijn voor de 
groep die in het conflictgebied werkt. Ze wer-
ken samen met Shelter City in Utrecht. Shel-
ter City is een programma dat, met steun van 
de gemeente, mensenrechtenverdedigers voor 
drie maanden opvangt als ze last hebben van 
bedreigingen en van burn-out verschijnselen. 
Ze kunnen dan een tijdje veilig zijn en uitrus-
ten, voordat ze hun werk weer oppakken.  
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lieve mensen.” En dan, weer triest: “Ik besef 
dat die cultuur dreigt te verdwijnen, ook in 
verre dorpen, die nu overvallen worden door 
intensieve mijnbouw (kolenmijnen). Er is 
nog zoveel dat niet overeenkomt met het idee 
van vrede en zomaar tot oproer en gewapend 
geweld kan leiden.”

Wat zijn de perspectieven voor jongeren in 
Colombia? 
“De oorlog heeft de cultuur veranderd en de 
generatiekloof aangescherpt. Veel jongeren in 
de arme wijken zijn opgegroeid in gewapen-
de conflicten en vochten mee in het leger of 
met de rebellen. Deze jongeren zijn gebiolo-
geerd door het snelle geld in het drugscircuit. 
Ze hebben geleerd hard te zijn, zichzelf af te 
schermen en voor direct resultaat te gaan. 
Jongeren van elitescholen zijn vooral onzeker 
en onverschillig. Ze zoeken bescherming bin-
nen de schoolmuren. Het leger speelt daarop 
in door propaganda te maken voor militari-
sering van de samenleving.” 
 “Het lijkt een gevecht tegen de bierkaai om in 
deze situatie organisaties overeind te houden 

die zich inzetten om via legale weg de rechten 
van jongeren te beschermen. Een collega van 
mij, Natalia Trujillo, die als advocaat werkte 
bij Defence for Children, is opgepakt omdat 
er in één van haar dossiers een naam voor-
kwam van iemand uit een groep die er van be-
schuldigd werd een bom geplaatst te hebben 
in een publieke ruimte. De hele groep werd 
gearresteerd zonder enig bewijs van hun be-
trokkenheid. En zij dus ook. Maar we konden 
haar niet vrij krijgen. De politie is bevooroor-
deeld en justitiële instellingen functioneren 
nog niet goed. Bovendien is de internationale 
aandacht voor Colombia wat teruggezakt nu 
er een vredesakkoord gesloten is.” 

Is er ook een alternatieve jongerencultuur? 
“O ja, zeker, er is een heel populaire hiphop 
band, ChocQuibTown, die zingt over vrede en 
(met veel humor) over de dagelijkse dingen 
die over hen gezegd worden, maar die niet 
kloppen. De hit ‘De donde vengo yo’ (waar 
ik vandaan kom) is ver buiten Colombia po-
pulair geworden, echt iets dat je moet horen 
en zien. Verder zijn jongeren heel actief in de 
kunst en organiseren zich om daarmee maat-
schappelijke betrokkenheid te creëren. Ze or-
ganiseren straat-optredens met zogenaamde 
‘open microfoon’, dat betekent dat iedereen 
mee mag doen met eigen teksten en dansen. 
Dat geeft heel veel herkenning en energie.”  

En als je straks weer teruggaat? 
“Bescherming van kinderen en jongeren is 
echt nodig. Ik wil me daar graag voor in-
zetten, dat is mijn leven. Zowel het leger als 
drugsbendes rekruteren jongeren, soms zelfs 
op scholen.  Schoolbesturen en leraren laten 
het oogluikend toe omdat ze bang zijn voor 
de gevolgen als ze weigeren. We werken veel 
samen met gemeentes, die mogelijkheden 
ontwikkelen voor buurthuiswerk en open 
scholen voor sport en spel in het weekend. 

Helaas komen veel gemeentes er wegens cor-
ruptie niet aan toe om dit soort initiatieven 
ook structureel te financieren. Omdat ik 
nu in het Shelter City programma even een 
pauze heb waarin ik kan nadenken, spreek ik 
ook hier met veel mensen over wat een duur-
zame aanpak kan zijn in de situatie waarin 
wij moeten werken. Het woord ‘vrede’ is geen 
toverstokje, je moet op langere termijn lokale 
samenwerking opbouwen om onze kinderen 
en jongeren te kunnen beschermen tegen ge-
weld.” 

Gesprek met Stephania Rivera
Stephania heeft een Colombiaanse moeder, 
die getrouwd is met een Nederlander. Ze is 
naar Nederland gekomen toen ze 13 jaar oud 
was. Ze heeft hier de middelbare school af-
gemaakt en heeft politicologie gestudeerd. 
Ze wil zich specialiseren in internationale 
betrekkingen met als onderwerpen: conflict, 
macht, identiteit. Ze deed onderzoek naar het 
vredesproces in Colombia en kon stage lopen 
bij Peace Brigades als landen coördinator 
voor Colombia.  

Stephania, hoe kwam je bij Peace Brigades 
terecht? 
“Ik wilde méér doen dan alleen studeren. Ik 
zocht naar een maatschappelijke organisatie 
waar ik actief kon zijn – en dan vooral in re-
latie tot Latijns-Amerika. De functie van lan-
dencoördinator beviel me erg, omdat je veel 
verantwoordelijkheid krijgt, maar ook veel 
persoonlijk contact hebt met mensenrech-
tenverdedigers uit het land zelf, die hier op 
bezoek komen. Ik werk hier nu als vrijwilli-
ger sinds 2016 en mag sinds januari dit jaar 
het programma van Shelter City uitvoeren. 
Daarvoor moet ik allerlei praktische dingen 
regelen voor onze gast rond huisvesting, af-
spraken met de gemeente, ontmoetingen met 
mensen, gezondheid, enz.”

En hoe kwam je er toe om te kiezen voor 
een rol als betrokken jongere? 
“Ik was gebiologeerd door de verschillen 
tussen Nederland en Colombia. Je kunt hier 
veilig op straat lopen, je bent verzekerd voor 
ziektekosten, je mag overal over discussiëren. 
Ik kon er niet tegen dat rechten die je in Ne-
derland hebt niet gelden voor een ander land. 
Het zijn toch allemaal mensen. Dat geldt ook 

Mantas Negras
vilma vertelt van de beweging “mantas ne-

gras”, van indiaanse moeders uit het gebied 

Guajira. De beweging legde 600 kartonnen 

lijkkistjes op de Plaza Bolivar, als eerbetoon 

aan en rouw over de kinderen die zijn 

gestorven aan ondervoeding in de dorpen 

als gevolg van de intensieve mijnbouw en 

gebrek aan voorzieningen.
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bij het vredesproces. In mijn studie kon ik 
zien dat het zetten van handtekeningen toch 
niet voldoende helpt. Je denkt dan: wat heeft 
het voor zin als de conflicten ondergronds 
toch blijven bestaan? Ik heb het nodig om iets 
te doen, anders zou ik negatief worden. Om 
niet cynisch te worden heb ik besloten me te 
gaan concentreren op kleinere veranderingen 
die op langere termijn een blijvende invloed 
hebben. Het is belangrijk om niet alleen the-
oretisch te weten hoe het moet, maar ook di-
rect praktisch betrokken te zijn bij de dingen 
waar je wèl invloed op uit kunt oefenen.“

Hoe is de jongerencultuur op de 
Universiteit in Nederland?  
“We leven in een maatschappij waar het draait 
om ambities en posities. De droombaan voor 
jongeren is een internationale functie. Wat 
me opgevallen is, is dat er twee groepen zijn. 
De éne groep is wel geïnteresseerd in de we-
reld buiten Nederland, maar vooral om zelf 
ook beter te worden van stages in het buiten-
land: het staat goed in je CV. De andere groep 
wil een verbinding maken, zoekt meer met 
gevoel. Ik denk dat de eerste groep het niet 
volhoudt, die raken teleurgesteld in de vele 
taaie problemen die armere landen hebben. 
Maar de andere groep, die zijn interesse ver-
bindt met idealen en dromen over vrede en 
mensenrechten, voelt verbondenheid, heeft 
het gevoel er bij te horen, krijgt een solidaire 
band. Deze groep raakt juist gemotiveerd van 
een buitenlandervaring.”  

Hoe zie je je eigen toekomst? 
“Ik wil een brug vormen tussen Latijns-
Amerika en Europa. Ik werk aan dialoog tus-
sen verschillende groepen. Ik kan mijn eigen 
migratie-achtergrond positief gebruiken om 
die brug te versterken. Dat is wie ik wil zijn.”

Joke Oranje

twee 
grootmoeders 
in gesprek met 
kleinkinderen

Mijn kleinzoon Mees en vrede
Mijn kleinzoon Mees is bijna 13 
en woont in vancouver, Canada. 
De vragen over vrede zijn een 
mooie aanleiding om eens met 
hem te praten over wat hem zoal 
bezighoudt! Omdat hij zo ver weg is, 
hebben we niet altijd gelegenheid 
om eens rustig te praten, wat we als 
hij dichterbij zou wonen misschien 
vaker zouden doen.

Oma: Wat doen jullie op school aan 
lessen over vrede?
Mees: “We krijgen maatschappijleer 
waarin we bezig zijn met hoe je deel uit-
maakt van de gemeenschap en bijvoor-
beeld ook over welke websites je wel of 
niet moet bezoeken. Ook hebben we 
geschiedenis waarbij we leren over de 
geschiedenis van Canada en over de First 
Nations (oorspronkelijke bevolking in 
Canada). 
Verder hebben we op de Franstalige 
school een vak waarbij we leren hoe we 
met elkaar omgaan, waarbij allerlei ver-
schillende onderwerpen aan bod komen.” 

Oma: Weet je dat ik een Ruzieleerschool 
heb gehad?
Mees: “Nee, dat wist ik niet. Wij leren op 
school niet hoe we ruzie kunnen maken op 
een vreedzame manier, omdat van de ouders 
wordt verwacht dat zij hun kinderen leren 
om met conflicten om te gaan. Op school is 
wel een ‘counselor’ die begeleiding kan geven 
bij conflicten.”
Mees zit ook op een debatclub. Hier leren 
de kinderen hoe ze in een rechtbank met 
conflicten omgaan. Mees vertelt dat ze rol-
lenspellen doen en hij heeft al twee keer de 
rol van advocaat op zich genomen. Een keer 
moest hij de klagende partij verdedigen waar 
het ging om een gestolen kat. De tweede keer 
ging het over een moordzaak. 

Oma: Leren jullie ook te bemiddelen 
tussen partijen?
Mees: “Dat is nog niet aan de orde gekomen. 
Er is wel een jury van kinderen, die na het de-
bat gaan stemmen over wie er recht krijgt of 
wint.”
Mees is al jaren lid van de scoutsclub. Daar 
leren ze veel over samenwerking en hoe je een 
gemeenschap opbouwt. Hij deed vorig jaar 
mee aan de Canadese Jamboree. 

Oma: Wat leer je bij de scouts?
Mees: “Ik leer om in een grote groep te zijn en 
daar allerlei avontuurlijke uitdagingen aan te 
gaan, zoals een klimparcours hoog in de bo-
men en een modderloop van 5 kilometer. Dit 
helpt om in de komende zomer mee te doen 
als begeleider in een zomerkamp. Daarvoor 
heb ik referenties nodig van mensen die me 
kennen en die willen zeggen dat ik dat kan.”
Een andere activiteit waar ik als oma heel 
trots op ben, is dat de scouts meegeholpen 
hebben in het voorbereiden van voedselpak-
ketten voor de voedselbank. Ze hebben eten 
gesorteerd en dat in dozen gepakt. Het eten 
is voor mensen die deze steun nodig hebben. 
Ongeveer eeenderde van de ontvangers is 
kind. Daar zie ik als oma een betrokkenheid 
in die de blik verruimt naar kringen buiten 
de eigen bekende wereld. 
Doordat het gezin van mijn zoon nu in Ca-
nada leeft, nadat ze drie jaar in Gabon heb-
ben gewoond, krijgt hij een internationale 
opvoeding mee. Naar mijn idee kan het niet 
anders dan dat dit invloed heeft op hoe hij la-
ter zal functioneren als volwassene. Ook onze 
kinderen hebben deze internationale achter-
grond, doordat we als gezin 10 jaar in Mo-
zambique hebben gewoond. Het is mooi om 
te zien hoe dat doorwerkt naar onze kleinkin-
deren en hoe zij in de wereld staan. 

Oma Marlies Tjallingii

G e S P r e k

30



32

G e S P r e k

33

Kleinzoon Joris op vrijdagavond
een gesprekje met Joris op een 
vrijdagavond na het eten. Hij is 17 jaar.  
Meestal is de vrijdagavond er om met 
zijn vrienden te chillen. Joris zit voor zijn 
eindexamen HAvO. Hij gaat het examen 
wel halen maar toch, het is aanpoten. 
Deze avond gaat hij oppassen bij 
buurkinderen om de hoek, dat doet hij 
wel vaker.  
 

Oma: Jongeren vormen een meerderheid 
van de wereldbevolking. In veel culturen 
wordt er niet naar ze geluisterd. Hoe zit dat 
in Nederland?
Joris: “Ik vind dat in Nederland jongeren kan-
sen krijgen, er worden mogelijkheden gecre-
eerd, er worden subsidies gegeven. Ik heb in 
ieder geval het gevoel dat ik kan doen wat ik 
graag wil en dat ik kan bereiken wat ik zou 
willen. Ik moet het natuurlijk wel zelf doen. 
Ik besef wel dat er in Nederland ook belem-
meringen zijn, al voel ik die zelf niet. Een 
zwarte persoon heeft veel kans om daarmee te 
maken te krijgen, voor een zwarte leeftijdge-
noot van mij zal het moeilijker zijn hogerop 
te komen. Te bereiken wat die zou willen.  
En er zijn ook wel wat scheve verhoudingen 
voor jongeren. Als je voor ‘4 euro vakken vult 
bij AH is een eerlijke verhouding tussen jou 
en AH wel zoek. Maar dit is nog niets in ver-
gelijking met de problemen van de jongeren 
in de niet-westerse landen. Als hun grootste 
probleem zie ik het gebrek aan goed onder-
wijs. Een goede scholing is nodig om een stap 
verder te komen. 
Ik weet dat in andere maatschappijen jonge-
ren niet voor vol worden gezien. Maar ik, ook 
al ben ik nog geen 18 jaar, voel mij een vol-

waardig onderdeel van onze maatschappij. Ik 
heb een eigen plek, ik kan zeggen en doen wat 
ik wil, ik heb mogelijkheden en ik denk dat ik 
kan worden wat ik wil.”
 
Oma: Denk je dat de manier waarop onze 
Nederlandse samenleving in elkaar zit 
gevolgen heeft voor de wereld buiten het 
Westen?
“Ik denk dat hoe onze westerse samenleving 
in elkaar zit zeker veel invloed heeft op de 
niet-westerse landen. Belangrijk zijn de han-
delsrelaties, die zijn begonnen in de tijd van 
het kolonialisme. Die zijn zeer nadelig voor 
die landen en dat duurt nog steeds voort. De 
betekenis van de EU is van grote invloed op de 
landen buiten de EU. De wereld wordt steeds 
kleiner, met het vliegtuig en de boot ben je 
zo overal. In deze verkleinde wereld heeft de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld Afrika invloed 
op onze wereld en omgekeerd, maar de Afri-
kaanse steden profiteren er veel minder van.”  

Oma: En andersom? 
“Natuurlijk heeft wat er elders in de wereld 
gebeurt invloed op onze maatschappij, maar 
ik denk dat dat wel veel minder is. Althans 
in het dagelijks leven. Onderwerpen zoals 
klimatologische veranderingen of de ge-
beurtenissen in het Midden-Oosten hebben 
wel degelijk effect op onze samenleving. We 
kunnen ons daarvan niet distantiëren, al-
thans ik vind dat we dat niet zouden moeten 
doen. Het heeft effect op ons. Wij zijn hier 
zelf ook met die onderwerpen bezig. Er zijn 
landen waar veel angst is voor terrorisme. Ik 
heb het idee dat vanuit het Westen wel wordt 
geprobeerd om op een of andere manier te 
helpen bij die problemen. Het zit een beetje 
raar in elkaar. Aan de ene kant helpen we de 
mensen helemaal niet door onze handelsre-
laties en aan de andere kant gaan er mensen 
naar toe om te helpen.” 
 

Oma: Wat zijn volgens jou mogelijke 
oorzaken van geweld?
“Een belangrijke oorzaak is de macht. Er 
wordt veel geweld gebruik om de eigen 
macht te vergroten. De mensen met macht 
willen die houden en vergroten, mensen die 
geen macht hebben, willen die krijgen. Een 
onderliggende oorzaak is naar mijn idee de 
armoede. Soms wordt geprobeerd om met 
geweld tegen die armoede te strijden. Een ge-
brek aan scholing kan maken dat er voor ge-
weld wordt gekozen. Als je niet hebt geleerd 
hoe je je problemen kunt oplossen, wordt dat 
vaak met geweld geprobeerd. Het gaat om 
bezit en om geld. Wanneer boeren hun land 
wordt afgenomen, wordt geweld gebruikt in 
de strijd hierover. Grondstoffen spelen een 
rol. Ik zie het probleem van de grondstoffen 
als de strijd om geld en macht. 
Soms leiden conflicten tot oorlogen. Ik denk 
dat het Westen met kennis invloed kan heb-
ben bij de oplossing van dergelijke problemen. 
Wij kunnen het verschil maken. We hebben 
kennis en geld, waarmee daar een leefbare 
samenleving kan worden opgebouwd.  Wij 
jongeren kunnen daarbij belangrijk zijn. Wij 
hebben gespecialiseerde mensen die zouden 
kunnen helpen om die economieën op gang 
te brengen. Zoals ik al heb gezegd, als wij er-
aan meewerken die handelsverdragen, waar-
van wij veel meer voordeel hebben dan zij, 

te veranderen, dan kan er wat verbeteren. Er 
zijn daar werkomstandigheden die onze re-
geringen hier niet  toelaten, we zouden kun-
nen helpen die te veranderen. Werken aan de 
opheffing van de armoede daar.
 
Oma: Als je die verandering zou willen 
bereiken, kan dat betekenen dat je zelf iets 
van de rijkdom moet inleveren. Zou je 
denken dat we dat daarvoor over hebben? 
Wij hebben hier zo veel. Zo zie ik dat. Er zijn 
mensen die er anders over denken, maar ik 
zie geen problemen als er zou moeten wor-
den overgeheveld naar de andere kant. Bij zo 
veel als wij hebben, denk ik dat het niet zo’n 
groot probleem moet zijn.
Geweld en armoede hebben met elkaar te 
maken. Het bezit van wapens escaleert dit 
geweld. Uit de geschiedenis is duidelijk dat 
wapens niet een goede oplossing zijn voor 
conflicten. Wij moeten zoeken naar manie-
ren hoe we geweldloos problemen kunnen 
oplossen. Ik kan me voorstellen, dat je af en 
toe niet om  geweld heen kunt om iets af te 
dwingen maar in de meeste gevallen is het 
onnodig om geweld te gebruiken. Kijk maar 
naar het Midden-Oosten, problemen worden 
niet opgelost door alles plat te bombarderen.” 

Oma: Tot nu toe hebben mensen het geweld 
niet kunnen stoppen.
“Het moet stoppen. Ik zou niet weten hoe 
ik dat zelf zou kunnen stoppen maar ik heb 
wel het idee dat de wereld wat vrediger is 
geworden, in zijn algemeenheid dan. Het is 
verschrikkelijk wat in het Midden-Oosten 
gebeurt maar wereldwijd is er minder oorlog. 
Zelfs Noord-Korea probeert op dit moment 
wat.  Er zijn wereldwijd instanties opgericht 
om op een andere manier aan vrede te wer-
ken.” 

Oma Corrie Oudhoff



Burundi
In 2014 startte Cordaid met een pro-

gramma in Burundi: ‘Renforcement de 

Sécurité Locale’ (Versterking van de Lokale 

Veiligheid). Het doel is om het vertrouwen 

van de mensen in de overheid te herstel-

len door verbetering van de financiële 

verantwoording, het politieoptreden en 

het functioneren van de rechtsspraak. Het 

programma werkt via de Comités Mixtes 

de Sécurité (CMS), veiligheidscommis-

sies van burgers die formeel aangesteld 

zijn door het lokale bestuur. Er is bepaald 

dat 40% van de leden jongeren moeten 

zijn. De CMS organiseren bijeenkomsten 

om concrete veiligheidsrisico’s te bespre-

ken met alle belanghebbenden en te 

komen tot een actieplan waarin partijen 

samenwerken. Samen met de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 

lokale organisatie ABELO is hieraan in 6 

gemeenten gewerkt. Het blijkt dat land-

conflicten en familieproblemen (seksueel 

geweld tegen vrouwen en problemen met 

erfrecht) de grootste veiligheidsrisico’s met 

zich meebrengen. Omdat vertegenwoordi-

gers van politie en gemeente deelnemen 

aan de gesprekken is er ook overleg hoe 

het functioneren van overheidsdiensten 

verbeterd dient te worden om mensen in 

die situaties effectief te beschermen. Daar 

worden afspraken over gemaakt, die het 

CMS ook opvolgt. 

De rol die jongerenvertegenwoordigers 

spelen in de CMS-vergaderingen verschilde 

per gemeente. Soms stelden ze zich op 

als felle woordvoerders, die vooral de cor-

ruptie bij de overheid aan de kaak durven 

stellen. Andere deelnemers vonden dit 

weleens ongemakkelijk. Soms werd hen 

het zwijgen opgelegd door gezaghebben-

de personen in de gemeente – maar soms 

wisten ze zich ook heel goed te handhaven. 
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 De aarzelingen van jongeren en oude-
ren om met elkaar samen te werken 
vallen in de praktijk best mee, als je 

maar begint, wilt leren en niet op je strepen 
gaat staan. Er is voldoende eigen initiatief 
van jongeren waar je bij aan kunt sluiten. 
Wat ontbreekt is toegankelijkheid van snel-
werkende activiteitenfondsen voor jongeren 
en ook structurele financieringskanalen voor 
jongerenorganisaties. Hoe is Cordaid betrok-
ken geraakt bij jongerenwerk en wat voor 
activiteiten ondersteunen ze? We vragen het  
Sabina Atzei, programma manager Security 
and Justice. 
Sabina: “We zijn begonnen het leiderschap 
van vrouwen voor vrede en veiligheid te be-
vorderen – en gaandeweg kregen we oog voor 
de jongeren. We willen initiatieven en leider-
schap van jongeren versterken, onder meer 
door overleg met en beleidsbeïnvloeding van 
overheden op het gebied van jongerenbeleid. 
Ons werk met jongeren is een manier om 
vrede, veiligheid en stabiliteit te bevorderen. 
Ons motto is: ‘Geloven in eigen kracht’ – en 
jongeren zijn daarbij erg belangrijk. Jongeren 
weten heel goed wat er nodig is om tot een 
vreedzame samenleving te komen. Hopelijk 
verandert hun optreden de regels van het 
spel. Daarom omarmen we de jeugd en vra-
gen specifiek aandacht voor kwetsbare jonge-
ren. Dit is urgenter dan ooit. 
Cordaid werkt met organisaties in conflictge-
bieden. Jongeren vormen daar een meerder-
heid van de bevolking, maar worden meestal 

Zonder jongeren geen vrede
Cordaid is een van de Nederlandse ontwikkelingsorganisaties die zich ook specifiek 
richten op jongeren. Haar jongerenprogramma laat zien dat jongeren veel kunnen 
bereiken op het gebied van duurzame vredesopbouw en het vergroten van de 
dagelijkse veiligheid in gemeenschappen. 

niet uitgenodigd om deel te nemen aan de 
vredesonderhandelingen. Dat is natuurlijk 
niet goed voor de uitvoerbaarheid en duur-
zaamheid van de vredesakkoorden. Het is 
niet inclusief en niet representatief. Dat moet 
veranderen, jongeren moeten uiteraard ver-
tegenwoordigd worden bij belangrijke beslis-
singen die hen aangaan. Bovendien zien we 
dat jongeren veel te bieden hebben voor die 
onderhandelingen: ze kunnen ‘out of the box’ 
denken en daardoor oplossingen aandragen 
die anderen nog niet gezien hadden. Het 
werken met jongeren is ook belangrijk om 
gendergelijkheid te bevorderen; dit is gemak-
kelijker als je jong bent en de verhoudingen 
nog niet vastliggen.

Het is belangrijk dat jongeren deelnemen 
aan besluitvorming in hun gemeenschappen. 
Het blijkt dat jongeren, als ze enige training 
krijgen en zich positief inzetten, in staat zijn 
om belangenconflicten tussen verschillende 
groepen goed te begrijpen. Zo zijn we gaan-
deweg steeds meer aandacht gaan besteden 
aan jongeren die een belangrijke bijdrage le-
veren aan duurzame  vrede op lokaal, natio-
naal of internationaal niveau.”
Een paar stukjes uit het beleidsplan 2015 van 
Cordaid (ingekort) staan in de tekstboxen.
 
Wat is de rol van Cordaid bij de versterking 
van de rol van jongeren op internationaal 
niveau? 
“In 2015 hebben we bijgedragen aan een in-
ternationale topontmoeting van jongerenor-
ganisaties, in Jordanië.  Die heeft geleid tot de 
‘Amman Declaration on Youth, Peace and Se-
curity’, die in december van dat jaar formeel 
bekrachtigd is in de Veiligheidsraad. De tot-
standkoming van de Amman-verklaring was 
een inclusief proces waar talloze jongeren 
hun bijdrage aan hebben geleverd. De door 
de VN gemaakte ‘Progress Study on Youth, 
Peace and Security’ is in maart 2018 versche-
nen, en wordt op 23 april van dit jaar in een 
open discussie, onder leiderschap van Peru, 
besproken in de Veiligheidsraad. In de studie 
wordt onder andere gepleit voor een verdere 
uitwerking (in samenwerking met jongeren) 
van het vrede- en veiligheidsbeleid voor jon-
geren in sectoren zoals toegankelijkheid van 
onderwijs voor meisjes en jongens, onderwijs 
curriculum, gezondheidszorg, economische 
inclusie en werkgelegenheid, deelname in 
politieke besluitvorming en gendergelijkheid. 
Nu worden vrede en veiligheid nog teveel 
gezien als het exclusieve domein van (gewa-
pende) veiligheidsdiensten en is er te weinig 
aandacht voor preventie.”
Sinds 2010 werkt Cordaid nauw samen met 
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Samenleven in Europa                                                                                                                                           
De voorstelling De Man door Europa is een 

coproductie van Het Zuidelijk Toneel en 

Stichting Nieuwe Helden www.hzt.nl, Over 

de voorstelling schrijven ze:  ‘De Europese 

samenleving staat onder druk. De ontwikke-

ling waarin ons continent zich momenteel 

bevindt, vormt het uitgangspunt voor De 

Man door Europa. Een maand lang trokken 

Lucas De Man en zijn team langs steden 

in Nederland, België, Polen, Italië, Spanje, 

Duitsland, Turkije en Griekenland. Ze spra-

ken zowel met historici over de grote, ‘oude’ 

meesters zoals Jheronimus Bosch, Erasmus, 

Thomas More en Luther als de jonkies:  kun-

stenaars, denkers en sociaal creatieve perso-

nen die bezig zijn met hun zoektocht naar 

nieuwe manieren van samen leven in deze 

tijden van veranderingen. Lucas plaatst de 

tijd waarin ons continent zich nu bevindt 

naast de vorige allesbepalende overgangs-

periode: die van de middeleeuwen naar 

de renaissance. Hij neemt je mee langs de 

belangrijkste inzichten en strijdpunten van 

een nieuwe generatie Europeanen. 
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UNOY Peacebuilders, een wereldwijd netwerk 
van jongerenorganisaties. Daarover meer in  
een ander artikel.

Hoe worden dit soort activiteiten 
gefinancierd? 
“De initiatieven die we ondersteunen zijn 
onderdeel van bredere programma’s waarbij 
jongeren die meedoen ook training krijgen, 
en waar hun activiteiten door de gemeen-
schap om hen heen goedgekeurd zijn en be-
langhebbende groeperingen bij de voorberei-
ding betrokken zijn geweest. Dat is nodig om 
het werk te laten beklijven. 
Er zijn momenteel nauwelijks fondsen be-
schikbaar om spontane initiatieven te finan-
cieren. Ik pleit er voor dat er laagdrempelige 
financiering voor jongeren beschikbaar komt. 
Jongeren zijn heel innovatief. Ze hebben veel 
kennis van wat er gaande is in hun gemeen-
schap. Ook zijn zij vaak goed op de hoogte 
wat de zogenaamde drivers van conflict zijn. 
Ze kunnen daarom heel effectief zijn in het 
voorkomen en behandelen van conflicten. 
Jongeren willen graag hun ideeën en erva-
ringen uitwisselen met jongeren in andere 
landen, en dat moeten we stimuleren. Maar 
er zijn ook situaties dat jongeren geen finan-
ciering van ons nodig hebben of dat ze het 
zelf regelen via crowd funding. Toch zou het 
helpen als daar minder energie aan besteed 
hoeft te worden. Bij het overleg van Cordaid 
met Nederlandse jongeren, vorig jaar in het 
Museon in Den Haag, hebben o.a. de jonge-
ren van de Nederlandse Jeugdraad hier ook 
duidelijk om gevraagd. 
Over het algemeen is er zeker meer erkenning 
voor het belangrijke werk van jongeren dan 
een aantal jaren geleden, maar dit heeft zich 
nog niet vertaald in een effectief beleid om 
jongerenorganisaties financieel te ondersteu-
nen. Er is natuurlijk meer nodig dan alleen 
maar geld. Het blijft belangrijk om te beplei-

ten dat jongeren deelnemen aan besluitvor-
ming op alle niveaus. Niet alleen maar over 
zaken gerelateerd aan jongeren, maar op al-
lerlei gebied en zeker als het gaat om vrede en 
veiligheid. Het blijft urgent om in jongeren te 
investeren ten behoeve van conflictpreventie 
en duurzame vredesopbouw.”

Joke Oranje

https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/
sites/3/2015/02/Position_Paper_Youth_LR_12032015.pdf

Centraal Afrikaanse Republiek
In de Centraal Afrikaanse Republiek startte 

Cordaid een programma dat gericht is op 

het behandelen van oorlogstrauma’s. Het 

gaat om activiteiten die gericht zijn op psy-

chosociale revalidatie. De activiteiten moe-

digen de verantwoordelijkheid van de hele 

gemeenschap aan om trauma en verlies te 

verwerken. Bijvoorbeeld in ‘Luistercentra’ 

waar individuen vrijuit over hun ervaringen 

kunnen praten. ‘De eerste stap in genezing 

is om je verhaal te vertellen in een besloten, 

veilige omgeving’, zegt een plaatselijke 

medewerker. Er horen ook theateractivitei-

ten bij om jongeren te bereiken. Theater 

geeft acteurs en publiek de gelegenheid 

om stressvolle situaties na te spelen en 

daar dan over te kunnen praten. Een jonge 

deelnemer uit Bangui zei: ‘Als we vrede 

willen brengen, moeten we niet alleen de 

wapens neerleggen maar ook onze harten 

ontwapenen die naar vergelding verlangen’. 

Verder organiseert de groep trainingen voor 

jongeren in radiocommunicatie en journa-

listiek, in samenwerking met de Universiteit 

en met het islamitische jeugdcentrum JICA. 

Dit is tegelijk een programma voor inter-

religieuze dialoog. 

T H E A T E R

 De Man neemt je mee in vragen als: 
‘Zijn jonge mensen verwend? We heb-
ben alles, we hebben geen oorlog aan 

den lijve meegemaakt; gaan we ons vervelen 
of gaan we iets doen? We worden geacht het 
beste uit onszelf te halen, je kunt immers alles 
bereiken wat je maar wilt. Maar wat is de zin 
daarvan, wie zit erop te wachten? Onze ou-
ders droomden van een betere wereld, moe-
ten wij die betere wereld maken? Wij zijn een 
volgende generatie, geen betere.’
Op ingenieuze manier laat hij de geïnterview-
de, meestal een man, op een groot scherm 
een passende  tekst uitspreken bij de vragen 
die hij oproept, vol pessimisme of cynisme, 
jeugdig vertrouwen of wijze relativering.  En 
ook de hoop, uitgesproken door een vrouw.  
Ondertussen geeft De Man Playmobil pop-
petjes op een speelveld  teksten uit zijn dia-
loog mee. Of is het toch een monoloog?
De belangrijkste conclusie, mede ingegeven 
door een Vlaamse beeldhouwer: het gaat er 
niet om een betere wereld te maken, maar bij 
te dragen aan de wereld. Te zorgen voor con-
tinuïteit van de wereld. 

De Man door Europa
In een overrompelende voorstelling verhaalt Lucas de Man (33 jaar) over de dialogen 
met door hem geïnterviewde jonge creatievelingen uit 17 steden in 8 landen in 
Europa. Thema: Hoe sta je als jong mens in deze  wereld? 
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Wanneer ik als gast op maandagmor-
gen de foyer van het Theater aan 
het Spui in Den Haag binnenstap 

om een eerste film te gaan zien, tref ik er een 
groep studenten aan van de MBO opleiding 
Orde en Veiligheid. Ze zitten in twee groe-
pen tegenover elkaar: donkerblauwe broek, 
lichtblauwe polo. Ze hebben zojuist in kleine 
groepen argumenten voorbereid over wel of 
niet etnisch profileren door de politie (zie 
box). Een deskundige van Amnesty Interna-
tional aan de ene kant en een politieagent in 
vol ornaat (indrukwekkend!) aan de andere 
kant, vormen de jury. Na afloop van het debat 
wordt een zelfbewuste studente door de jury 
uitgeroepen tot de winnaar van het debat.  
Daarna gaat de hele groep naar de film ‘Fruit-
vale station’, van Ryan Coogle. Een film naar 
een waargebeurd verhaal over de 22-jarige 
zwarte Oscar Grant, die op oudejaarsnacht 
2008  de metro naar het centrum van San 
Francisco neemt om daar de jaarwisseling 
met familie en vrienden te vieren. Hij raakt 
betrokken bij een vechtpartij en heeft de 
schijn tegen zich wanneer een politieagent 
een fatale inschattingsfout maakt… 
Ik spreek  met Margreet Cornelius, coördi-
nator educatie van Movies that Matter. Over-
stromend van enthousiasme vertelt ze in rap 

Jongeren actief bij Movies that Matter
Het Movies that Matter Festival speelde zich dit jaar voor de 10de keer in Den 
Haag af. Zo’n 70 films werden gedurende de 10 dagen van het festival  vertoond. 
Achter de schermen vinden de ontmoetingen plaats, tussen filmmakers, tussen de 
mensenrechtenactivisten uit de films, bij de masterclasses en het werk van de jury’s. 
Daarnaast is er, zeker zo belangrijk, een educatief programma. Bijna tienduizend 
leerlingen van verschillende opleidingen (vmbo en mbo) volgen een mensen rechten-
programma tijdens dit festival, 5000 in Amsterdam en 5000 in Den Haag. 

tempo over de programma’s die ze hebben 
ontwikkeld voor groepen scholieren, steeds 
gekoppeld aan een film. Het is een bewuste 
keuze om het educatieprogramma te richten 
op het vmbo en het mbo en om aansluiting 
te zoeken bij het op het mbo verplichte on-
derdeel ‘mensenrechten’. Movies that Matter, 
Amnesty en het Rode Kruis werken hierbij 
samen. 
In dit geval bereidde een gastdocent van Am-
nesty het festivalbezoek voor door een les op 
school. Die les geeft niet alleen informatie 
over mensenrechten, er wordt ook geoefend 
in debatteren. Voor andere groepen is een 
e-learning project ontwikkeld waar de  leer-

lingen aan mee doen. Gevolgd door een film, 
vertoond onder begeleiding van een mede-
werker van het Rode Kruis:  ‘Eye in the Sky’ 
van Gavin Hood. Deze dilemmafilm gaat 
over drones, die in Londen vanuit een geïso-
leerde kamer bestuurd worden om in Nai-
robi, Kenia, met een bom een terroristencel 
op te blazen. Het dilemma gaat erom dat een 
meisje broodjes staat te verkopen bij de wo-
ning waarin de cel zit. De leerlingen kunnen 
met behulp van een stemkastje aangeven wat 
zij zouden doen in zo’n situatie. 
Jongeren zijn intensief betrokken bij Movies 
that Matter. Er is een groot aantal jongere be-
zoekers. Veel jonge vrijwilligers zijn geduren-
de het hele programma in touw. Er zijn ook 
jongerenjury’s. Kortom, het festival biedt een 
prachtige gelegenheid om veel jongeren te 
betrekken bij de waarde van mensenrechten. 

Annette Bool

Amnesty International 
Amnesty International heeft een 

programma ontwikkeld, waarin 

getrainde leeftijdsgenoten lessen 

geven over etnisch profileren. 

Met de mbo-studenten wor-

den mensenrechten besproken 

en hun eigen ervaringen met 

etnisch profileren komen aan bod. 

Tijdens het Movies that Matter 

Festival wordt gedebatteerd over 

stellingen als ‘Het is goed dat de 

politie ruime bevoegdheid heeft 

om criminaliteit op te sporen’ of  

‘Stopformulieren zijn een goed 

middel tegen etnisch profileren. 

Het wordt tijd dat de politie hier 

ook mee gaat werken’. Het doel is 

dat de studenten begrijpen hoe 

etnisch profileren werkt en wat de 

gevolgen ervan (kunnen) zijn.
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 CHOICE for Youth & Sexuality  is daar 
niet zo zeker van. De relatie tussen sek-
sualiteit, vrijheid en politieke verande-

ringen blijft een doolhof waarin veel jonge 
mensen een eigen weg moeten zoeken. We 
spreken  met de directeur van deze organisa-
tie, Zoë Nussy, zelf een jonge vrouw.  

Kun je iets vertellen over het ontstaan van 
Choice en waar jullie voor staan? 
“Choice is ontstaan toen 14 jonge mensen 
in 1997 benoemd werden als leden van de 
Council on Youth and Population, een initia-
tief van wat later in Nederland Rutgers werd, 
het voorlichtingscentrum over seksualiteit. 
Het idee was dat jongeren intensief te maken 
hebben met seksualiteit, dat er relatief vaak 
problemen ontstaan die voorkomen kunnen 
worden,  en dat de beste manier om geïnfor-
meerd te worden via de jongeren zelf gaat. We 
werden in 2005 een zelfstandige organisatie 
onder onze eigen naam, CHOICE for Youth 
and Sexuality, met een eigen stijl die door 
jongeren zelf bepaald wordt. We staan voor 

het politieke landschap, en dat is niet altijd 
ten gunste van de seksuele rechten van jon-
geren. Een voorbeeld is Oost-Europa, waar 
jongeren nu opgroeien in het besef dat eigen 
volk en eigen familie vóór gaan, en dat het 
belangrijk is om grote gezinnen te stichten. 
Dat maakt de keuze voor vrijheid en seksuali-
teit weer onbespreekbaar. In Polen is bijvoor-
beeld nu een strengere abortuswetgeving dan 
voorheen. 
In onze visie gaat het om het recht van jon-
geren, daarom voeren we actie. We roepen 
jongeren op om zich te laten horen en mee 
te doen aan internationale overeenkomsten 
waar hun rechten aan de orde komen. We zijn 
in Polen en andere landen in Europa een actie 
gestart tegen het wetsvoorstel tegen abortus.” 
CHOICE for Youth & Sexuality presenteerde 
in samenwerking met YouAct, Astra Youth 
en het Astra Network een gezamenlijke ver-
klaring aan de Poolse premier Beata Maria 
Szydło, in combinatie met een call-to-action 
van 51 maatschappelijke organisaties uit 
meer dan 30 landen. De verklaring dringt 
er bij de Poolse regering op aan om on-
middellijk een einde te maken aan de “Stop 
Abortion”-wet, en om te voldoen aan de 
mensenrechten verplichting om de reproduc-
tieve rechten van vrouwen te beschermen en 
te zorgen voor toegang tot veilige en legale 
abortusklinieken. Ze roepen sympathisanten 
op om de Joint Advocacy Statement te ver-
spreiden via Facebook en andere media.

Joke Oranje

Meer weten? Zie de volgende links:
Over deelname aan internationaal overleg: https://www.
facebook.com/choiceforyouth/videos/1701263376563066/ 
Over abortus: https://www.facebook.com/choicefory-
outh/videos/1611180812237990/
Over de actie in Polen: https://choiceforyouth.org/news/
press-release-time-act-now/
Over discriminatie: https://choiceforyouth.org/app/
uploads/2017/12/NETHERLANDS.png

Recht op 
seksueel genot
In de zeventiger jaren was de vredes-
beweging populair onder jongeren, die 
de leus “make love not war” omarmden. 
In die tijd was de bevrijding van het 
denken en van het geweld tegelijk een 
bevrijding uit de seksuele moraal. Maar 
er was weinig openheid over seks en 
alles wat daarmee samenhangt, je moest 
het zelf allemaal maar uitzoeken. Is dit 
nu, 50 jaar later, wel echt veranderd? 

het recht op seksueel genot zonder stigma-
tisering, discriminatie of geweld. Essentieel 
daarvoor is het recht op informatie over sek-
sualiteit. We staan voor het recht van jonge-
ren om te beslissen over seksuele keuzes, die 
hun verdere leven sterk bepalen.”

Wat zijn de voornaamste problemen die 
jullie tegenkomen? 
“In Nederland is pesten op school op basis 
van verschil in seksuele voorkeur een pro-
bleem. We voeren online campagnes en we 
trainen jongeren op leiderschap om zelf in-
vloed uit te oefenen in hun directe omgeving, 
dus ook op school. We informeren ze over 
hun rechten, wat de internationale afspraken 
zijn en wat zij op nationaal niveau hiermee 
kunnen doen. We trainen ze op skills zoals 
presenteren, debat en simulaties.  We ma-
ken ook voorlichtingsfilms over abortus in 
Nederland, waarin jongeren precies uitleg-
gen wat je kunt doen als je over tijd bent of 
méér dan dat. Wereldwijd werken we ook aan 
lobby voor betere wetgeving op het gebied 
van seksuele rechten, zoals recht op feitelijke 
voorlichting, recht op diversiteit in seksu-
ele voorkeur, recht op  abortus en verbod op 
kindhuwelijken. Naast ons lobbywerk, wer-
ken we ook samen met partner (jongeren)or-
ganisaties in die landen om hun organisatie 
en hun werkzaamheden robuuster te maken, 
en er zo voor te zorgen dat jongeren binnen 
hun lokale context seksuele diversiteit en re-
productieve rechten en gezondheid aan de 
orde durven stellen.” 

“Het recht op seksualiteit en seksuele voor-
lichting is geen vrijblijvende zaak voor het 
welzijn van jongeren, het heeft ook algemene 
gevolgen voor armoedebestrijding en voor 
de gezondheidszorg. Wereldwijd gaat het 
om bijna twee miljard jongeren, waarvan de 
meesten in ontwikkelingslanden opgroeien. 
De meerderheid van deze jongeren krijgen 
geen seksuele voorlichting en kennen hun 
seksuele rechten niet. Hun referentiekader 
beperkt zich tot porno, ervaringen van ande-
ren, en misvattingen en/of taboes die rond-
om seksualiteit bestaan. Daarbij komt het 
natuurlijk onhoudbare verbod van ouders 
en leraren om zich met seks bezig te houden. 
De gevolgen zijn een groot aantal ongewenste 
zwangerschappen, een slechte start voor jon-
gens en meisjes om gelijkwaardig met elkaar 
om te gaan, het ongestraft door de ouders ar-
rangeren van kindhuwelijken en het in stand 
houden van een dubbele moraal.  Trouwens, 
ook het aantal geslachtsziektes is het grootst 
onder jongeren. Jongeren die zich als LHBT 
identificeren, zijn daar – afhankelijk van de 
context waarin zij leven – niet per se open 
over. In dat geval leven zij vaak met angst, een 
onveilig gevoel, een dubbelleven en verdriet. 
Zijn zij wel open over hun seksuele oriënta-
tie, dan kan het zijn dat ze gestigmatiseerd 
worden in de maatschappij en onveiligheid/
misbruik meemaken.” 

De grote vraag is: waarom doen we dit de 
jongeren aan? 
“Ja, dat is inderdaad een vraagstuk waar we 
nog niet over uit zijn. Een deel van het ant-
woord is dat jongeren (zeker als ze minderja-
rig zijn) niet als autonome personen worden 
gezien met eigen rechten en wensen, maar als 
kinderen die ouders moeten gehoorzamen en 
beschermd dienen te worden door ouderen/
door de gemeenschap/de familie. Wat we ook 
zien is dat de moraal schommelt in relatie tot 

I N T E R V I E W



c o l u m n

43

 De een na de andere schending van 

mensenrechten kwamen een vriendin 

en ik tegen tijdens het schrijven van 

ons profielwerkstuk over noord-Korea. In 

heel nederland schrijven de leerlingen van 

de eindexamenklas een verslag over een 

onderwerp naar keuze. Waar veel leerlingen 

moeite hadden met het uitzoeken van een 

vraagstelling, wisten wij al meteen over welk 

onderwerp wij dit verslag zouden schrijven: 

op welke manier worden de mensenrechten 

in noord-Korea geschonden? Deels kozen wij 

dit onderwerp uit nieuwsgierigheid, opge-

wekt door alle tumult rondom het onderwerp 

noord-Korea, en deels uit onze interesse 

voor Korea. met als doelstelling: zo objectief 

mogelijk formuleren op welke wijze de leef-

omstandigheden van burgers in noord-Korea 

overeenkwamen met en verschilden van de 

door de Vn opgestelde ‘Declaration of Human 

Rights’.  maar het schrijven van dit verslag 

ging niet altijd even makkelijk.

Want hoe schrijf je objectief over een land 

waarvan je al weet dat de regering de 

bevolking onderdrukt en dat erom bekend 

staat geen vrijheid te hebben? Hoe schrijf je 

over mensenrechten in een land waarvan je 

al weet dat het geen mensenrechten heeft? 

En dan ook nog eens de bronnen van de 

beschikbare informatie. Doordat de noord-

Koreaanse regering nauwelijks iets loslaat 

over de behandeling van de burgers, zijn 

alle bronnen die de buitenwereld heeft de 

verhalen van vluchtelingen. maar hoe kun-

nen wij alles waarover zij spreken meteen 

vertrouwen? Want buitenlanders worden niet 

toegelaten op het platteland of in de straf-

kampen van noord-Korea, terwijl dit juist de 

profielwerkstukken van de eindexamenklas 

van onze school. Wij vertelden aan een flinke 

groep mensen, die vrijwillig had besloten naar 

de presentatie te komen, over de omstan-

digheden van de burgers in noord-Korea. 

ook medeleerlingen waren hier aanwezig, en 

door de vragen die zij ons stelden konden we 

concluderen dat het onderwerp wel degelijk 

hun aandacht had gegrepen. ook om die 

reden denk ik dat, wanneer er meer tijd en 

aandacht wordt besteed aan de schending 

van de mensenrechten in noord-Korea, steeds 

meer mensen in zullen zien hoe heftig de situ-

atie daar is. 

ooit zou ik noord-Korea willen bezoeken, 

ondanks dat toeristen hier een verblijf zonder 

enige vrijheid beleven en verboden worden 

om plekken te bezichtigen die niet in het 

reisprogramma behoren. Het bezoek zal waar-

schijnlijk meer vragen oproepen dan dat het 

ooit zal kunnen beantwoorden, maar het zal 

bijzonder zijn om dit gesloten land toch eens 

met eigen ogen te kunnen bezichtigen. nog 

mooier zou natuurlijk zijn om in de toekomst 

het land te kunnen bezichtigen wanneer het 

niet meer ‘noord-Korea’ maar ‘Korea’ is. Een 

land waarin burgers met evenveel vrijheid 

hun eigen leven kunnen vormgeven als 

in Zuid-Korea momenteel. Een land waar 

iedereen mag gaan waar hij wil, mag zeggen 

wat hij denkt en mag doen wat hij verlangt. 

Een land waarin de mensenrechten van de 

burgers niet meer worden onderdrukt. 

Jelke Scholte (17 jaar)

mensenrechten 
in noord-Korea

plekken zijn waar de burgers het meest lijden 

onder het totalitaire regime. Het was dus 

zeker niet eenvoudig om een beschouwing te 

geven over het leven van een noord-Koreaan-

se burger, vooral niet toen wij steeds meer 

details ontvingen over de gruwelijkheden en 

tegenslagen in hun leven. Alleen al over de 

strafkampen of openbare executies zouden 

wij een heel profielwerkstuk kunnen schrijven. 

Dus hoe schrijf je over zo’n situatie, wanneer 

je niet zeker weet of je de informatie kunt 

vertrouwen en waarover je moeilijk objectief 

kunt zijn. Door het gehele verslag hebben wij 

geprobeerd om zonder enige vorm van een 

mening de gebeurtenissen in noord-Korea 

te beschrijven, en hieraan toe te voegen dat 

alle informatie die wij hiervoor gebruikten 

afkomstig was uit de mond van vluchtelingen. 

meerdere malen hebben wij toegevoegd dat 

wij van bepaalde informatie minder zeker wa-

ren doordat bijvoorbeeld de noord-Koreaan 

van wie deze afkomstig was al eerder had 

bekend dat niet al zijn verhalen klopten. met 

deze methode hebben wij uiteindelijk een ob-

jectief verslag geschreven met als conclusie 

dat het noord-Koreaanse volk nauwelijks leeft 

in de omstandigheden zoals vastgesteld in de 

‘Declaration of Human Rights’. 

Juist nu is noord-Korea zo ontzettend in het 

nieuws. Het deelnemen aan de olympische 

Spelen, onder één vlag met Zuid-Korea, heeft 

ontzettend veel losgemaakt bij mensen. ook 

in mijn omgeving kwam het onderwerp 

noord-Korea via deze omweg vaker naar vo-

ren. Zou het dan toch nog goedkomen tussen 

deze twee landen? Zou een nucleair conflict 

kunnen worden ontweken? Hoewel elke 

verbetering van de politieke situatie in noord-

Korea een stap in de goede richting is, is het 

wel opmerkelijk dat Korea bijna uitsluitend 

in het nieuws is door de nucleaire dreiging. 

natuurlijk is dit uiterst belangrijk, omdat 

wij als hele wereld hier de gevolgen van 

zouden ondervinden, maar er wordt te weinig 

aandacht besteed aan de andere misdaad 

van noord-Korea; het onderdrukken van de 

rechten van haar burgers. Want ondanks dat 

de politieke situatie van noord-Korea abso-

luut niet onbelangrijk is, wordt vaak vergeten 

dat dit land ook nog vol zit met onschuldige 

burgers, die elke dag weer in hun vrijheid 

worden beperkt. maar helaas wordt dit aspect 

te vaak verwaarloosd.

Toch was er nog wel enige aandacht voor dit 

onderwerp tijdens de presentaties van de 

‘Hoe schrijf je over 
mensenrechten in een land 
waarvan je al weet dat het 
geen mensenrechten heeft?’
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Ihab, hoe was je leven in Homs?
“Op mijn 16de had ik meegedaan met een 
poëziewedstrijd en toen vroeg iemand me, 
omdat die kennelijk vond dat ik een goede 
stem had, of ik niet acteur wilde worden. Er 
ging een wereld voor mij open, die van acte-
ren. Ik ben cursussen gaan volgen. Ik heb ver-
volgens Taal en Cultuur gestudeerd en daar-
binnen theater en Engels. Ik ben tijdens mijn 
studie doorgegaan met acteren en ik begon 
ook met regisseren. Ik werd docent Engelse 
taal en kon acteren in de lessen goed gebrui-
ken, bijvoorbeeld bij lessen over Shakespeare.
Toen de oorlog uitbrak kon ik niet meer wer-

met een groep van 10 mensen. Eerst deden 
we allerlei activiteiten in het AZC, zoals 
filmavonden, dialoogtafels. Nu vormen we met 
Eritreërs en Syriërs ‘More than refugees’. We 
coachen jongeren binnen en buiten een AZC.
Vanuit onze eigen ervaring in Nederland 
en met onze kennis van de samenleving 
proberen we jonge mensen te helpen hun plek 
te vinden in de maatschappij. Ze hebben te 
maken met eenzaamheid, weinig contacten, 
alcohol en drugs. Wij hebben al wat meer 
ervaring en zijn wat ouder. We herkennen de 
problemen en de jongeren vertrouwen ons. 
Migratie is zo’n grote verandering, je hele 
leven wordt opgeschud.” 
We hebben het ook nog over vrijheid in 
Nederland. Het is hier heel veilig en in veel 
opzichten vrij. Maar Nederland heeft ook 
zijn eigen onvrijheden. Alles is gericht op 
het verdienen van geld. Snel aan het werk. 
Zo gaan veel Syriërs meteen aan het werk, 
soms in banen ver onder hun mogelijkheden. 
Dat is korte termijn denken. Als je op lange 
termijn kijkt, zou je talenten van ieder mens 
meer moeten benutten. 

Annette Bool

*Sandra verkuilen werkt bij vluchtelingen werk, 
ze is op persoonlijke titel bij het gesprek. 

Meer dan vluchteling... 
Op een zonnige ochtend praat ik in Den Bosch met ihab Bakir en Sandra 
verkuijlen*. ihab vluchtte ruim twee jaar geleden als enige van zijn familie 
uit Syrië. Hij werkte tot aan dat moment in een vluchtelingenkamp bij Homs. 
Sandra en ihab kennen elkaar vanuit een gezamenlijke theaterproductie. 
ihab vertelt zijn verhaal en Sandra spreekt over de kracht van theater en van 
verhalen. en we spreken met elkaar over vrijheid in nederland. 

ken en studeren. Ik ging werken voor een 
NGO die in opdracht van UNICEF werkte 
in een vluchtelingenkamp. Mijn taak was het 
beschermen van jonge mensen (10-17 jaar) 
en opkomen voor hun rechten, zoals infor-
meel onderwijs, eten en veiligheid. Het werk 
voor de VN gaf me het gevoel bij te dragen 
aan een oplossing, een toekomst. Ik kreeg 
training in coaching en dramatherapie. Maar 
het leven werd gevaarlijker en op een gege-
ven moment werd duidelijk dat ik niet kon 
blijven. Binnen een week verliet ik het land.”

Na de reis via Turkije, Griekenland, 
en Frankrijk kwam Ihab naar Nederland. 
Hoe verging het je hier?  
“Ik ben meteen begonnen met Nederlands 
leren. In de noodopvang in Rosmalen (bed, 
bad, brood) kwam ik iemand tegen die me 
vroeg mee te doen aan een casting voor een 
film. Een documentaire over de asielproce-
dure in Nederland. En zo hing ik ineens op 
een affiche op de tram in Amsterdam. Ik heb 
geleerd dat in Nederland voor nieuwkomers 
alles draait om connecties. Ik heb het geluk 
dat ik goed Engels spreek en daardoor kon 
ik snel met Nederlanders in contact komen. 
Door mijn vriendschap met een Nederlandse 
vrouw, konden een Syrische vriend en ik 6 
maanden bij haar wonen en vervolgens kreeg 
ik een woning in de Den Bosch.”

Vertel eens wat over je andere 
theaterprojecten.
“In Den Bosch hebben we een project gedaan 
samen met kunstenaar Erik Vink.We bouw-
den een vogel van hout op een boot en deden 
mee op het festival de Bossche Parade. Het 
thema was vrede, we deden een performance 
op de boot. Tien Nederlanders waren roeiers 
en 10 Syriërs bewogen de vleugels van de vo-
gel. En we telden hardop het ritme in het Ara-
bisch. Erik was in staat de diepere betekenis 
van vrijheid uit te drukken. Het was een heel 
intense en goede samenwerking”.
“Daarna werkte ik in  Den Bosch samen 
met Monica Kowalewska (theatermaakster) 
en Mazen Eltess (hij organiseerde in Syrië 
events). We werkten aan de’ Gelukszoekers’, 
een groep bestaande uit Nederlanders  en Sy-
rische nieuwkomers.

Sandra, werkzaam bij VluchtelingenWerk, 
was een van de deelnemers. 
Ze kon zo een droom waar maken. “Ik ben 
er heilig van overtuigd dat theater werkt als 
verbindingsmiddel en hier kwam alles bij 
elkaar. Ik had al veel met theater en dans 
gedaan, maar dit was anders. Ik had nooit 
eerder deelgenomen aan een multiculturele 
groep. Alle mensen in de wereld hebben een 
verhaal. Vaak is de focus alleen op mensen 
in andere landen. Maar je kunt ook eens in 
gesprek gaan met je buurman of weten dat 
er ook kinderen zijn in Nederland die het 
ontzettend moeilijk hebben. Het is belangrijk 
om te luisteren naar ieders verhaal, dus niet 
alleen naar dat van een vluchteling of van 
een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. 
Vanuit kwetsbaarheid kun je ook je kracht 
ontwikkelen. Als we deze kennis en wijsheid 
met elkaar delen kunnen we tot hele mooie 
inzichten komen, tot samenleven en delen.”
Ihab vervolgt: “Ik ben een jaar geleden gestart 
met het project ‘More than refugees’ samen 

ihab Bakir                                                   Sandra verkuijlen

More than refugees
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Sigrun, hoe ben je op het idee gekomen een 
project te beginnen in het dorpje Parako?
“Ik had van 1988 tot 1992 in een waterpro-
ject in de buurt van Parako gewerkt en bracht 
al mijn vrije tijd in dat dorp door. Venance 
woonde daar, mijn chauffeur op het water-
project, en door hem leerde ik meer men-
sen in het dorp kennen. In de loop der tijd 
heb ik geholpen daar een olieperserij en een 
zeepmakerij op te zetten waarmee de vrou-
wen geld konden verdienen. Aan het eind van 
mijn contract deden de dorpsoudsten mij 
een stuk land cadeau, waar ik vervolgens een 
huis op heb gebouwd. Zodoende werd Pa-
rako mijn tweede thuis.
Toen ik in 2002 terug kwam voor een va-
kantie vertelde Venance, met wie ik goed 
bevriend was geraakt, hoe slecht het gesteld 
was met zijn werk. We keken of we niet geza-
menlijk wat op konden zetten. Zo gezegd, zo 
gedaan – ik ben terug naar NL gegaan en heb 
samen met een vriend gebrainstormd over 
wat we zouden kunnen doen. Zo is Stichting 
Háparako (‘Vrouw van Parako’) ontstaan. We 
zijn begonnen met het inzamelen van twee-
dehands goederen in NL, zoals fietsen en an-
dere kleine apparaten, en die naar Burkina te 
transporteren, ze te repareren en vervolgens 
te verkopen. We gebruikten het reparatiepro-
ces als een opleidingstraject waar ongeletter-
de plattelandsjongeren een vak leerden. Na 

onze spullen, maar ook als instructiemiddel 
en daarnaast ook nog commercieel. Mensen 
konden de wagen huren om spullen te ver-
voeren en dat bracht ons een mooi bedrag 
per maand binnen waarmee we de verlieslij-
dende activiteiten konden blijven financie-
ren. Maar een tijdje na Venance’s degradatie 
begonnen de inkomsten van de vrachtwagen 
af te nemen. Ik ontdekte dat Venance een 
zaakje op naam van Háparako geregeld had, 
zonder dat wij daar vanaf wisten. Hij had de 
vrachtwagen verhuurd in onze naam. Door 
een naheffing van de belasting kwam ik daar-
achter. Ik heb aangifte gedaan bij de politie. 
De hele affaire heeft  bij Venance veel kwaad 
bloed gezet. Ik voelde me door hem bedreigd 
en dat had tot gevolg dat het project  zelfs een 
paar dagen is gesloten. 

Laten we een sprongetje in de tijd maken en 
kijken naar de officieel erkende technische 
school die in de loop der jaren uit dit 
opleidingscentrum is voortgekomen. 
Hoe kwam je op het idee daartoe?
“Zoals in veel ontwikkelingslanden is ook 
in Burkina Faso de bevolkingspiramide heel 
breed van onderen en zeer smal van boven – 
met andere woorden een oververtegenwoor-
diging van de jeugd. In Burkina Faso is 57% 
van de bevolking jonger dan 20 jaar. Veel 
jongeren hebben onderwijs genoten en heel 
veel hebben zelfs een universitaire opleiding 
afgemaakt. Zoals in heel Afrika ligt de focus 
erg op algemeen onderwijs.Van het gehele 
middelbare onderwijs doet slechts 4,3% van 
de leerlingen een technische opleiding. Wat 
je dus ziet is dat een heleboel afgestudeerde 
jongeren zonder baan rondlopen, veel alfa-
studenten: rechten, geschiedenis of moderne 
talen. Die zitten allemaal op een overheids-
baan te wachten en dat is natuurlijk zinloos, 
de staat kan al die jongeren nooit absorberen. 
Het gevolg is een groeiende ontevredenheid 

Burkina Faso: van dorpsprojectje 
naar technische school
wat er al niet bij komt kijken om in een afgelegen dorpje op het west-Afrikaanse 
platteland een technische school van de grond te krijgen. we vroegen Sigrun Spaans, 
oprichtster van de Stichting Háparako, hoe ze dit voor elkaar heeft gekregen. en ook: 
wat deze school betekent voor het levensperspectief van jongeren in de streek.

voltooiing van hun opleiding kregen ze een 
gereedschapskist mee, zodat ze zich als zelf-
standig ondernemer konden vestigen in hun 
dorpen. Zo is ook de slogan van Háparako 
ontstaan: ‘Onderwijs en Ondernemerschap’. 
In het begin waren er twee opleidingstrajec-
ten, fietsenreparatie en elektronica, en door 
de jaren heen is dat uitgebouwd naar zes, met 
lassen, metaalbewerking, metselen en vracht-
wagenchauffeur.” 

Je klinkt alsof dat allemaal zomaar vanzelf 
ging. Liep het altijd van een leien dakje?
“Nou nee, het zat niet altijd mee. Het project 
werd al maar groter en groter en daarmee 
ging er natuurlijk ook steeds meer geld in om. 
Ik verdeelde mijn tijd tussen Burkina Faso 
en Nederland. Venance was ondertussen een 
werknemer van het project geworden en als 
ik niet in BF was nam hij mijn taken waar als 
zaakwaarnemer. Ik belde hem eens per week 
op om de taken te verdelen en opdrachten te 
geven en dat ging eigenlijk prima. Totdat ik in 
2004 ontdekte dat hij zijn hele familie in het 
project tewerkstelde, naar eigen zeggen om 
zijn supervisie te vergemakkelijken. Dat was 
nooit mijn bedoeling; het was een ontwik-
kelingsproject voor de hele regio, niet alleen 
voor zijn familie. Daarom heb ik op een gege-
ven moment een aantal van zijn familieleden 
ontslagen en vervangen door mensen uit de 
omliggende dorpen. Dat had wel enige wre-
vel tot gevolg. Na enige tijd bleek dat er veel 
meer malversaties, leugens en bedrog in het 
spel waren en uiteindelijk werd Venance uit 
de directie gezet en werd hij weer chauffeur. 
Hij was heel boos en bleef doorgaan om het 
project te ondermijnen.”

Fraude en doodsbedreigingen
“Vanaf het begin hadden we een vrachtwa-
gen, die werd gebruikt voor het vervoer van 

Sigrun Spaans



48

i n t e r v i e w

onder deze jongeren, die allerlei baantjes 
aannemen om in godsnaam maar wat geld te 
kunnen verdienen, maar dus beduidend on-
der hun niveau werken. Deze ontevredenheid 
ontlaadt zich vaak in relletjes met omvang-
rijke materiële schade aan restaurants, win-
kels en overheidsgebouwen. Ook werkt het 
migratie en radicalisering in de hand.
Als je echter een beroepsopleiding hebt ge-
volgd, kun je meteen na het behalen van je 
diploma aan de slag. Je hoeft niet op de over-
heid te wachten voor een baan – je verhuurt 
jezelf als metselaar, lasser etc. of je richt je 
eigen bedrijfje op. Gelukkig is de centrale 
overheid zich eindelijk bewust van het belang 
van technisch onderwijs en begint zo lang-
zamerhand daar ook campagne voor te voe-
ren. Zo’n mentaliteitsverandering gaat maar 
langzaam, want ook bij de bevolking wordt 
de techniek nog steeds gezien als iets dat je 
doet als je niets anders kunt. 
Burkina Faso is in rap tempo aan het ontwik-
kelen en moderniseren. Er worden enorme 
hoeveelheden mooie grote villa’s gebouwd 
door de elite van het land en daar heb je tech-
nisch geschoolde werklui voor nodig. Nu is 
het nog heel vaak zo dat die werklui uit Togo, 
Ghana of Ivoorkust worden gehaald, omdat 
de gevraagde expertise hier niet voor handen 
is. Door technisch onderwijs te promoten help 
je dus de onvrede bij de jeugd weg te nemen, je 
helpt de jeugd zijn eigen broek op te houden 
en je creëert banen. Een tevreden bevolking 
die goed te eten heeft, een dak boven z’n hoofd 
heeft en zich geen zorgen hoeft te maken over 
morgen is misschien minder geneigd tot radi-
calisering en migratie. Ziedaar het belang van 
technisch onderwijs voor de vrede.”

De school
Hoe functioneert de school nu? 
“De school heet Lycée Technique Privé Hapa-
rako (LTPH) en is de eerste technische school 

in de regio Boucle du Mouhoun, een gebied 
zo groot als heel Nederland. Het is veruit de 
goedkoopste school in het land met als doel-
groep de plattelandsjongeren. Stichting Hápa-
rako heeft de school geopend in oktober 2010 
en is toen begonnen met het eerste jaar van 
een vierjarige MBO opleiding. LTPH biedt vier 
opleidingsrichtingen aan: autotechniek, civiele 
techniek/bouwen, elektrotechniek en metaal-
constructie. De beroepsopleidingen zijn erop 
gericht ondernemers op te leiden die zelfstan-
dig en zelfbewust kunnen functioneren en op 
creatieve wijze een eigen bedrijf kunnen lei-
den. Uiteindelijk komt dit niet alleen de indi-
viduele ondernemers ten goede, maar ook hun 
gemeenschappen en zelfs het hele land.
Aangezien de leerlingen in Burkina Faso 
vaak met een onvoldoende de lagere school 
afsluiten, is het eerste schooljaar bij ons een 
voorbereidend jaar. De leerlingen worden 
bijgespijkerd in de algemene vakken, zoals 
Frans, wiskunde, natuurkunde, scheikunde 
en Engels. Daarnaast krijgen ze ook 8 uur 
technisch onderwijs (4 keer twee uur in de 
week), waarbij alle leerlingen langs de vier 
opleidingsrichtingen rouleren. Op die ma-
nier kunnen ze van alles ‘proeven’ en aan het 
eind van het eerste jaar een gefundeerde keu-
ze maken voor hun opleidingsrichting. Ver-
volgens beginnen ze aan hun driejarige MBO 
opleiding, waarbij het aantal uren algemeen 
onderwijs geleidelijk afneemt ten gunste van 
het aantal uren technisch onderwijs.
In 2014 zijn we begonnen met de tweejarige 
vervolgstudie die opleidt tot HBO niveau. We 
zijn met civiele techniek/bouwen begonnen 
omdat daar de grootste vraag naar is, maar 
in de toekomst wordt dit uitgebreid naar alle 
vier de disciplines. 
Daarnaast hebben we in oktober 2015 het Ly-
cée Privé Háparako (LPH), een school voor 
algemeen onderwijs, toegevoegd aan het on-
derwijsaanbod. De middelbare scholen in 

Dédougou kunnen het aanbod niet aan, met 
als gevolg klassen van wel 150-200 leerlingen. 
Met zulke aantallen kunnen de docenten de 
leerlingen natuurlijk nooit goed begeleiden, 
hetgeen wel blijkt uit de uiterst lage slagings-
percentages van jaarlijks rond de 25%.”

Kun je iets zeggen over de resultaten?
“We hebben in 2015/16 maar liefst een sla-
gingspercentage van 75% gehaald bij de tech-
niek en 35% bij het algemene onderwijs. Het 
landelijke gemiddelde bij het technisch on-
derwijs lag onder de 30% en bij het algemene 
onderwijs op 28%, dus daar zaten we ruim 
boven. Vanaf de opening van de school tot nu 
toe hebben we 55 meisjes gehad die zich aan-
meldden en 236 jongens. Van de meisjes heeft 
31% een diploma gehaald en 55% is uitgeval-
len. De rest studeert nog. Van de jongens heeft 
26% een MBO of HBO diploma gehaald, 
53% is uitgevallen en de rest is nog bezig. 

Zowel bij de meisjes als de jongens is de 
hoofdoorzaak van opgeven dat ze blijven zit-
ten en dan hebben de ouders geen zin meer 
om te betalen en moeten ze op het land mee 
gaan helpen of trouwen en huisvrouw wor-
den. Er zijn in acht jaar slechts 3 meisjes van 
school gegaan omdat ze zwanger waren en 
moesten trouwen. Ieder jaar bevallen er 1 of 
2 meisjes en die gaan gewoon door met hun 
studie. Van de meisjes die na hun MBO ge-
stopt zijn heeft er eentje een lasbedrijf, een 
ander meisje dat haar lasdiploma heeft ge-
haald is bij de politie gegaan en een derde 
meisje dat haar elektronicadiploma gehaald 
heeft zit thuis. Van de jongens die na hun 
MBO niet doorstuderen werken de meesten 
in hun vakgebied. Je kunt dus rustig stellen 
dat deze school een verschil maakt voor de 
perspectieven van jongeren in deze streek.”

Elma Doeleman
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er een doel achter de activiteiten zit, is hen 
natuurlijk onbekend. Als het loopt, kun je 
heel verschillende reacties merken. Naast ple-
zier valt bijvoorbeeld ook op dat er kinderen 
zijn die veel aandacht vragen. Er zijn verlegen 
kinderen, anderen kunnen hangerig, aanhan-
kelijk of afhankelijk zijn. Sommigen hebben 
een ‘hoog energieniveau’ als gevolg van wat 
ze hebben meegemaakt.”  

Ernst zelf is geschokt dat kinderen, wanneer 
ze veilig in Nederland zijn, hier ook veel 
meemaken.
“Daarom is TeamUp opgezet. Ze leven in 
vrede, maar dat zit nog niet in hun hoofd en 
lijf. En mogen ze wel blijven?” Ernst vertelt 
dat hij juist deze week hoorde dat elf asiel-
zoekerscentra, waaronder het centrum waar 
Renée werkt, gaan sluiten. Dit heeft ook op de 
kinderen een enorme impact. TeamUp geeft 
kinderen nu zorg in de hoop dat ze later een 
minder zware dobber aan het leven hebben. 

Renée Eigenbrood, ben je een sportieve 
vrouw?
“Als twaalfjarige wilde ik gymdocent worden, 
maar als studie koos ik culturele en maat-
schappelijke vorming. De eerste jaren was ik 
vooral gericht op culturele, duurzame festi-
vals, maar daarbij miste ik maatschappelijke 
diepgang. Nu is sport en samenleving mijn 
afstudeerrichting. Ik loop stage bij iemand 
die promotieonderzoek doet naar de impact 
van extreme sporten op migrantenmeisjes 

teamUp: haal de oorlog uit het kind 
De organisatie war Child heeft een programma ‘teamUp’ om 
vluchtelingenkinderen door middel van sport en spel positieve ervaringen 
te geven, om ze sterker te maken voor de toekomst. Onze verslaggeefster 
sprak met de programmadirecteur en een vrijwilligster.

 in de gymzaal van War Child maak ik kort 
kennis met Ernst Suur, de programmadi-
recteur van TeamUp, met vele jaren erva-

ring als sport- en spelcoördinator voor War 
Child in verschillende conflictgebieden. Ernst 
stuurt honderden vrijwilligers aan binnen 
TeamUp. Ze doen sport en spel met kinderen 
in Nederlandse opvanglocaties. War Child, 
Save the Children en UNICEF Nederland 
werken hierin samen. Voordat ik vrijwilliger 
Renée Eigenbrood ga vragen hoe je als jonge 
vrouw voor dit vrijwilligerswerk kiest, stel ik 
nog een vraag aan Ernst. 

Wat zie je aan de kinderen als je met hen 
sport-, spel- en bewegingsactiviteiten gaat 
doen?
“Kinderen vinden aandacht fijn en het bewe-
gen sluit goed aan bij wat ze leuk vinden. Dat 

f i l m

 Ze spelen situaties na, met witte maskers 

op of wit geschminkt. De situaties worden 

opnieuw beleefd en de impact van deze 

ervaringen wordt pijnlijk duidelijk. wat doet het 

met je wanneer je op allerlei momenten in je le-

ven racisme ervaart? Bijvoorbeeld wanneer je als 

meisje een hoge score haalt bij de Cito-toets en 

toch een vmbo-advies krijgt. Of wanneer je zoge-

naamde grapjes van klasgenoten over zwarten 

aan  moet horen als jij de enige zwarte leerling in 

een klas bent. Of een waarschuwing van je beste 

vriend krijgt wanneer je een wit meisje erg leuk 

vindt. er is herkenning onderling en ook gesprek, 

want niet iedereen reageert op dezelfde manier.  

De film werd vertoond bij het movies that matter 

festival in 2018. De film liet me achter met een 

ongemakkelijk gevoel. Het is confronterend om 

te zien dat de gespeelde situaties deel uitmaken 

van de dagelijkse werkelijkheid van gekleurde 

jongeren.

in de toelichting na afloop vertelde Karin Junger 

over de impact van de film. De film is een onder-

deel in een scholingstraject en wordt gebruikt 

in scholen en gemeenten. Zwarte jongeren 

herkennen zich in de voorbeelden uit de film: 

‘Dit is wat we meemaken’,  ‘Het wordt nu hardop 

gezegd’.  witte jongeren, waar de film eigenlijk 

voor gemaakt is, reageren aarzelend. Sommigen 

herkennen de gespeelde situaties en erkennen 

het bestaan van racisme; veel anderen voelen 

sterke weerstand. Ze bagatelliseren de situaties 

uit de film. Karin is ervan overtuigd dat racisme 

op scholen bespreekbaar gemaakt moet wor-

ik alleen in de klas   
Subtiel en minder subtiel racisme staat centraal in deze film van regisseur Karin Junger. 
Het idee voor de film kwam voort uit de negatieve ervaringen van de drie zwarte 
kinderen van Karin en hun gekleurde vrienden. De jongeren vertellen elkaar de pijnlijke 
situaties die ze meemaakten en hoe dat voelde.

den. want racisme is taai, het kost veel tijd om 

het te veranderen. De film kan het proces van 

bewustwording en dialoog versterken.

De kracht en eigenheid van de films van Karin 

Junger is dat ze de (veer)kracht van mensen laat 

zien. in ‘ik alleen in de klas’ en ook in andere films 

als ‘Sexy money’ (2014) en ‘A better life’ (2008) 

legt zij het ongemak van situaties waarin men-

sen leven op tafel, zonder oplossingen te bieden. 

Ze gebruikt speciaal voor de films gemaakte 

teksten en muziek. De complexiteit van racisme 

en migratie wordt schijnbaar eenvoudig verteld 

door middel van verhalen en de levensloop van 

de personages, en nodigt de kijker uit om keuzes 

te maken.

Ik alleen in de klas: http://www.defamilie.net/nl/
documentaires/zwartnl/  2017
Sexy Money, 2014, Over jonge vrouwen uit west-Afrika 
die als illegale prostituees o.a. in nederland terecht 
kwamen en terug in nigeria hun leven weer op willen 
bouwen. 
A better life, 2008, Over de ervaringen van de eerste 
marokkaanse immigranten en hun zoons.  
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van twaalf tot achttien jaar. Dat zijn sporten 
waar veel gevaar aan is verbonden, zoals base-
jumpen. Mensen beoefenen dit soort sporten 
om er een kick van te krijgen. Bij deze meiden 
is het de bedoeling dat ze plezier hebben, dat 
hun welzijn omhoog gaat, dat ze in mentale 
en fysieke kracht groeien en dat dit in hun 
dagelijks leven tot uitdrukking komt.”

Hoe heb je War Child ontdekt?
“Via televisie, collectebus en de muziek van 
ambassadeur Marco Borsato kwam War 
Child in beeld. En door de verhalen van een 
vriend, die woonbegeleider was in een asiel-
zoekerscentrum, hoorde ik over vluchtelin-
gen. Vorig najaar bezocht ik een oudtante van 
93 jaar, die als verpleegster in Canada had ge-
werkt. Ze deed heel veel voor mensen en dat 
zette me aan het denken. En omdat voor mij 
‘thuis’ het belangrijkste is, wil ik dat andere 
kinderen ook bieden. TeamUp stond begin 
dit jaar op het Centraal Station van Utrecht 
met De SpeelGOEDwinkel, een pop-upstore 
waar iedereen aan den lijve kon ondervinden 
wat de TeamUp-activiteiten met je doen. Het 
gaf je de mogelijkheid kennis te maken met 
een onderdeel van het werk. Dit was het mo-
ment om mij op te geven als vrijwilliger. Ik 

heet nu Facilitator TeamUp: je bent meer dan 
een sportinstructeur. Je maakt het  verschil.”

Hoe heb je de training ervaren?
“Tien jongelui en een team van vijf TeamUp-
trainers trokken twee dagen heel intensief 
met elkaar op in de nieuwe noodopvang in 
Zutphen, waar direct na de training met de 
activiteiten zou worden begonnen. Na wat 
onwennigheid had ik bij de lunch van de eer-
ste dag al het gevoel de anderen te kennen. Ik 
leerde over de geschiedenis van de vluchte-
lingenstromen, en hoe sport en spel en ach-
terliggende thema’s gebruikt konden worden. 
Hoe schat je de situatie van een kind in? Wat 
doe je als een kind agressief wordt? Ook leer 
je dat je niet de nadruk moet leggen op de 
zwaarte van hun leven, maar dat je hen helpt 
bij wat goed gaat, dat ze plezier hebben en 
zich ‘warm welkom’ voelen. Door deze trai-
ning geeft TeamUp mij de mogelijkheid om 
mezelf te ontwikkelen.”

Heb je al gewerkt in een 
asielzoekerscentrum?
“Ik heb de afgelopen weken al twee keer 
gewerkt in Zeist. Wat ik in de training had 
geleerd, kon ik daar meteen ‘zien’ en toepas-

sen. Het Centraal Orgaan Asielzoekerscentra 
(COA) heeft TeamUp gevraagd of ze willen 
blijven nu het centrum gaat sluiten. TeamUp, 
mijn collega’s en ik hebben ja gezegd. Zo zet-
ten wij de activiteiten tot de sluiting voort 
met hetzelfde team op hetzelfde tijdstip. Dat 
is de kracht van TeamUp. Zo dragen we bij 
aan stabiliteit en structuur voor kinderen.”

Hoe ziet een sessie eruit?
“Bij TeamUp staan de activiteiten centraal. 
Zo kunnen alle kinderen meedoen, ook als 
ze een andere taal spreken. De activiteiten 
worden bepaald aan de hand van een beslis-
boom. Je kiest een thema zoals vriendschap, 
angst of vertrouwen en aan de hand daarvan 
de activiteiten. Vervolgens ga je de kinderen 
ophalen, begeleid je een uur de activiteiten en 
na afloop evalueer je deze met je team.
Ieder kind moet zich welkom voelen. Aan 
het begin geven ze met duimen aan hoe het 
met hen gaat. Daarna komt het vaste ritueel 
waarbij ze klappend en bewegend de zwaarte 
van de dag van zich af laten vallen. De groep 
kan daarmee op eenzelfde energielevel ko-
men. Intussen proef je als begeleider de sfeer 
en dan kan het zijn dat je je activiteitenplan 
helemaal omgooit.” 

Wie zijn je collega’s?
“Mensen met een relevante opleiding of 
aantoonbare ervaring op het gebied van pe-
dagogiek,  onderwijs, sport, spel en/of dans, 
gericht op kinderen. Het zijn allemaal echte 
aanpakkers. TeamUp heeft een selectiepro-
cedure, niet iedereen kan zomaar vrijwilliger 
worden. Je moet aan een bepaald profiel vol-
doen. Natuurlijk wordt er ook een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Als 
team hebben we een vrijwilligerscoördinator 
met wie we wekelijks contact hebben. Deze 
coördinator stuurt een paar teams aan. Ook 
krijgen we supervisie, waarbij we leren van 

opgedane ervaringen. In de teams hebben 
we geheimhouding, maar er wordt natuurlijk 
wel bij de coördinator en bij het COA gemeld 
als er opvallende dingen zijn bij een van de 
kinderen. TeamUp heeft ook een vertrou-
wenspersoon aangesteld.�

Aan het eind van dit interview wil ik je 
graag een paar vragen stellen over de jeugd 
van tegenwoordig en de generaties boven 
jou. Hoe kijk jij naar je leeftijdgenoten?
“Het valt me op hoeveel jongelui zich inzet-
ten voor maatschappelijke thema’s en zich 
bijvoorbeeld voor negen maanden verbinden 
aan TeamUp. Zelf trek ik het meeste op met 
jongelui van half twintig en ouder. Ik zie hoe 
actief die zijn, de fase van zoeken achter zich 
hebben gelaten en zich enthousiast inzetten. 
Ze willen iets bijdragen aan de maatschappij. 
Tussen de 21 en 25 beginnen de puzzelstukjes 
op hun plek te vallen. 
Bij de generatie van vijftig- tot vijfenzestig-
jarigen zie ik ook veel mensen die actief mee 
blijven doen in de maatschappij en ook nog 
revolutionair kunnen denken. Ik zie dat ze 
zonnepanelen installeren en meedoen ter 
verbetering van het klimaat. In mijn familie 
is men zich bewust van de tijd waarin we le-
ven; die betrokkenheid stimuleert me enorm.
Ik ben blij dat ik mijn zeer oude grootouders 
heb mogen meemaken en hoe deze mij voor-
beelden gaven zoals zuinig leven en stilstaan 
bij wat een oorlog met mensen doet. Naast 
mijn inspirerende oudtante in Canada, ben ik 
vooral geïnspireerd door mijn grootmoeder 
die al jong alleen kwam te staan met haar ge-
zin en toch maatschappelijk zeer actief was.”

Lineke Schakenbos

wil je vrijwilliger worden bij teamUp? 
Kijk op: www.warchild.nl/vacature-teamup
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 Dit zegt Anita Bos, die samen met haar 
man Raoel, dochter Eva Linn (15) en 
zoon Sem (17) in het kleine dorpje 

Visvliet woont, op de grens van Groningen 
en Drenthe.
Anita, lichaamsgericht therapeute en tot voor 
kort werkzaam in het Hospice in Groningen, 
kon niet langer wegkijken bij de afschuwelijke 
beelden van de vluchtelingen in Griekenland.
De bekende foto van het verdronken jongetje 
op het strand van de Middellandse zee gaf de 
laatste duw. Op Facebook had ze al diverse 
malen de organisatie Because We Carry, langs 
zien komen. Een aantal meiden uit Amster-
dam had die stichting opgezet om praktische 
hulp te bieden aan de vele vluchtelingen die 
op de stranden van het Griekse eiland Lesbos 
aankwamen – of aanspoelden. 
Anita plaatste in 2015 een oproep op Face-
book om met een aantal vrijwilligers naar 
Lesbos te gaan en eten uit te delen aan de 
vluchtelingen die toen aankwamen vanuit 
Turkije. Ze kreeg veel reacties en richtte de 
groep BeTheChange@Lesbos op.
In Januari 2016 ging het eerste team en sinds-
dien zijn er regelmatig teams naar Idomeni 
en Lesbos vertrokken om te helpen, op al-
lerlei manieren en meestal in samenwerking 
met bestaande initiatieven. 
Ze gingen ontbijtjes uitdelen en aandacht ge-
ven, veel aandacht, spelen met de kinderen en 

Eva Linn
Anita’s dochter Eva Linn is vier keer mee 
geweest naar het eiland. Dat had vooral een 
grote meerwaarde voor de jonge meiden in 
het kamp die hun verhaal kwijt konden bij 
een leeftijdsgenootje.  
Eva Linn: ”Het zijn vriendinnen van me ge-
worden. Ik heb nog steeds regelmatig contact 
met hen via Facebook en WhatsApp. Het is 
wel heftig om al die vreselijke verhalen aan te 
horen maar tegelijkertijd ook heel mooi. We 
delen zoveel”.

Thea Vermeiren

Documentaire over Shower Power: https://
www.facebook.com/events/136014213883837??ti=ia 

Shower Power voorziet in douches 
voor vrouwen op Lesbos
“Het belangrijkste is dat we positiviteit, een glimlach en een knuffel 
meebrengen. Praktische hulp, persoonlijke aandacht. Meer kunnen we niet 
doen, het probleem is zo groot, we zijn de druppel op de gloeiende plaat, 
maar veel druppels helpen toch wel wat.”

waar mogelijk helpen met praktische zaken.
Toen werden de twee officiële vluchtelin-
genkampen, Moria en Cara Teppe, gebouwd 
door de Griekse regering en die zijn voor veel 
vrijwilligers ontoegankelijk.
Pieter en Liesbeth Wittenberg uit Gees 
(Drenthe), die daar al langer actief waren, 
zagen dat de vrouwen en kinderen grote 
problemen hadden met het sanitair in deze 
kampen. In het kamp Moria is één sanitairge-
bouw voor mannen en vrouwen samen, be-
rekend op 2000 mensen, terwijl er zo’n 7000 
in het kamp zitten en in kamp Cara Teppe 
zitten nog eens 1500 mensen. Niet alleen zijn 
de douches en de wc’s verre van schoon, er is 
maar een paar uur per dag water. 

Het plannetje werd geboren om buiten het 
kamp de vrouwen en kinderen de moge-
lijkheid te geven schoon te douchen en van 
schone wc’s gebruik te maken. Drie koppels 
waaronder het gezin van Anita hebben in de 
buurt van het grote kamp een huis gehuurd 
en daarin zitten drie douches. Ze richtten de 
stichting “Shower Power” op. Nu halen de 
vrijwilligers met de auto driemaal per dag 
een aantal vrouwen en kinderen op, die dan 
twee uur lang kunnen genieten van schoon 
en warm water in de douches, waar ze niet 
alleen zelf heerlijk schoon worden maar ook 
nog even hun was doen. Ondertussen wor-
den de kinderen vertroeteld en krijgen ze 
net dat beetje aandacht dat ze zo broodnodig 
hebben.

Anita Bos

eva Linn



Geuzenpenning
Sinds 1987 is de Geuzenpenning aan verschil-

lende organisaties en personen toegekend. De 

Geuzenpenning is een initiatief van de Stichting 

Geuzenpenning. Deze organisatie is opgericht 

door voormalige Nederlandse verzetsstrijders 

die actief waren in de Tweede Wereldoorlog. De 

Geuzenpenning is bedoeld om hedendaagse 

vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten 

eer te bewijzen en te steunen. 

Prinses Mabel van Oranje (links) en Lakshmi Sundaram 
(midden) nemen de onderscheiding in ontvangst.
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Trouwen uit liefde is in de 21ste eeuw 
nog altijd niet de normaalste zaak van 
de wereld. Meer dan 700 miljoen vrou-

wen zijn getrouwd voordat ze 18 jaar werden. 
Dat zijn 15 miljoen meisjes elk jaar. Hun 
jeugd komt daarmee tot een abrupt einde. 
Onacceptabel, vindt Girls Not Brides, een or-
ganisatie die zich sinds 2011 inspant om een 
einde te maken aan het kindhuwelijk.
Girls Not Brides is een wereldwijd samen-
werkingsverband. Ongeveer duizend organi-
saties in meer dan 95 landen werken samen 
met één gemeenschappelijk doel: het stoppen 
van het kindhuwelijk binnen één generatie. 
De organisaties die verbonden zijn aan Girls 
Not Brides werken in allerlei sectoren zoals 
volksgezondheid, onderwijs, mensenrechten 

Geuzenpenning voor Girls Not Brides
De Geuzenpenning  2018 is toegekend aan Girls Not Brides: The Global Partnership to 
End Child Marriage. Prinses Mabel van Oranje, voorzitter van Girls Not Brides, en directeur 
Lakshmi Sundaram namen op dinsdag 13 maart 2018 de onderscheiding in ontvangst. 
De Geuzenpenning wordt toegekend  aan mensen en organisaties die zich inzetten voor  
mensenrechten en die zich verzetten tegen dictatuur, discriminatie en racisme.

en humanitaire hulp en variëren van groepen 
die op lokaal niveau opereren tot grote inter-
nationale organisaties.
Want het kindhuwelijk heeft een verwoes-
tend effect op het leven van miljoenen meis-
jes. Zo zorgt het huwelijk er meestal voor dat 
deze meisjes van school af moeten, velen ra-
ken snel zwanger. Een kindhuwelijk kan dan 
levensgevaarlijke gevolgen hebben: compli-
caties tijdens zwangerschap en bevalling zijn 
de hoofdoorzaak van sterfte bij meisjes van 
15 tot 19 jaar.
 
Prinses Mabel van Oranje
Girls Not Brides is gestart in 2011 en is op-
gericht door Prinses Mabel van Oranje sa-
men met The Elders. The  Elders is een on-

afhankelijke groep van wereldleiders die zich 
inspannen voor vrede en mensenrechten, in 
het leven geroepen door Nelson Mandela. 
Mabel van Oranje was de eerste directeur van 
2008 tot 2012. The Elders bevat eminente le-
den zoals aartsbisschop Desmond Tutu, Kofi 
Annan, Ban Ki-Moon, Jimmy Carter en Gro 
Harlem Brundtland, de eerste vrouwelijke 
premier van Noorwegen. Ook Martti Ahti-
saari, die in 2008 de Geuzenpenning kreeg, is 
lid van The Elders.
Als voorzitter van Girls Not Brides werkt Ma-
bel van Oranje onvermoeibaar aan een van de 
grootste problemen van deze tijd. Of, zoals ze 
in een van haar speeches zei: ,,Wat herinnert 
u zich van uw eigen trouwdag? Wat dat het 
geluk van die dag? De liefde? Het dansen met 
vrienden en familie? Of was uw trouwdag de 
dag dat u van school moest? Was het de dag 
dat u uw familie moest verlaten om met een 
man te moeten samenleven die u nog nooit 
had ontmoet, twee keer zo oud als u? Was het 
de dag dat u zwanger werd, hoewel u zelf nog 
maar een kind was?”
De directeur van Girls Not Brides is Lakshmi 
Sundaram. Sinds 2012 heeft ze Girls Not Bri-
des veranderd van een speciaal project van 
The Elders in een onafhankelijke organisatie 
met leden over de hele wereld.
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Girls Not Brides Nederland
In 2016 zijn dertien Nederlandse deelnemers 
van Girls Not Brides bijeengekomen om 
Girls Not Brides Nederland op te richten, zo-
als Kinderpostzegels, de Universiteit van Am-
sterdam, Save the Children Nederland, Sima-
vi, Plan Nederland en Amref Flying Doctors. 
Girls Not Brides Nederland wil kennis over 
kindhuwelijken delen en op de Nederlandse 
politieke agenda houden. In Nederland wor-
den naar schatting jaarlijks zo’n 250 kindhu-
welijken gesloten.
 
Werken aan wereldwijd commitment
Sinds haar oprichting hebben het wereldwij-
de samenwerkingsverband van Girls Not Bri-
des en haar leden onvermoeibaar gewerkt om 
ervoor te zorgen dat het kindhuwelijk wereld-
wijd op de agenda komt én blijft. Veel natio-
nale, regionale en lokale regeringen zijn zich 
nu veel meer bewust van de schadelijke im-
pact van het kindhuwelijk; ook geven zij hulp 
aan meisjes om hen een andere toekomst te 
geven. Bovendien hebben veel landen stappen 
gezet om hun wetgeving tegen kindhuwelij-
ken aan te scherpen; sommige zijn ook gestart 
met campagnes tegen deze praktijk. 

Het doel is nu om het kindhuwelijk te stop-
pen tegen 2030, zoals opgenomen in de UN 
Sustainable Development Goals. Toch is er 
nog veel werk te doen. Totdat elk meisje het 
recht heeft om zelf te kiezen wanneer, of en 
met wie ze gaat trouwen, zal het werk om het 
kindhuwelijk te stoppen nooit voorbij zijn.

‘Totdat elk meisje het recht heeft 
om zelf te kiezen wanneer, 
of en met wie ze gaat trouwen, 
zal het werk om het kindhuwelijk 
te stoppen nooit voorbij zijn’

Girls Not Brides
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 De dag was georganiseerd in het Vre-
desmuseum, dat gevestigd is in het 
Verzetsmuseum in Gouda. Oude be-

kenden waren opgeroepen om te komen, 
maar ook een jongere mee te nemen. Dat luk-
te: er waren evenveel ouderen als jongeren.
Op het menu stond een filmpje over de be-
sluitvorming in de occupy-beweging, als 
opwarmer. Vervolgens werd speciaal aan de 
jongeren gevraagd om te zeggen wat ze wis-
ten van de vredesbeweging in Nederland en 
wat ze ervan vonden. Aan de ouderen werd 
gevraagd wat ze wisten van de vredesbewe-
ging in Oost-Europa. Onder leiding van 
Sigrid Hutter ontstond een  geanimeerd ge-
sprek over de betekenis van vredesbewegin-
gen. Vervolgens inventariseerden jong en oud 
de mogelijkheden om in de huidige tijd aan 
vrede te werken.
Daarna konden de bezoekers het materiaal 
bekijken dat ter inzage lag in de tentoonstel-
ling, die nog tot eind oktober te bezoeken is. 
Tenslotte werd een film vertoond over acties: 
twee grote demonstraties tegen de kruisra-
ketten en de acties tegen de atoomwapens die 
opgeslagen liggen in Volkel .
 
Wat vonden de jongeren ervan? 
Danique: Leuk om op deze interactieve ma-
nier met verschillende generaties verder ken-
nis te maken met het onderwerp. 
Myrne: Hele leuke en creatieve manier om 

En de Vredesbeweging? 
Ook de traditionele vredesbeweging in Nederland vond het belangrijk om een 
speciale jongerendag te organiseren op 14 april jongstleden. Het zijn vaak ouderen 
die op de bres staan voor vrede. Door in gesprek te gaan met jongeren ontdekten 
ze dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in vredeswerk - maar het moet wel 
concreet zijn.  

meer te weten te komen over vrede. 
Nona: Heel interessant om te zien wat jullie 
vroeger deden en hebben bereikt. Ook heel 
leuk dat ze zoveel van onze input vroegen. 
Roos: Inspirerende mensen ontmoet van-
daag! Mooi om te horen hoe mensen vroeger 
met maatschappelijke problemen omgingen. 
Daar kunnen wij jongeren veel van leren. 
Daan: Erg interessante en leuke praatjes. Heb 
een goed beeld gekregen van de vredesbewe-
gingen die er waren en die er nu zijn.

Sommige jongeren zijn zelf al nauw betrok-
ken bij vredeswerk. Feray bijvoorbeeld, die 
als vrijwilliger bij vredesbeweging Pais werkt: 
terwijl ze Pais ondersteunt krijgt ze ook nut-
tige informatie voor haar studie rechten. Of 
Rinske van Christian Peacemakers Team, die 
activiteiten voor kinderen in conflictengebie-
den organiseren. En Eric, die actief is bij de 
Stichting Vrijwillige Internationale Aktie: die 
organiseren kampen voor jongeren op lokaal 
niveau samen met de lokale bevolking. In Ne-
derland richten ze zich op vluchtelingenkin-
deren in asielzoekerscentra.  
Al met al een goed initiatief, dat zeker hoop 
biedt voor de toekomst. 

Han Deggeller en Anjo Kerkhofs

c O l O f O N

Gender en Duurzame Vrede 

is een uitgave van het Platform Vrouwen 

& Duurzame Vrede.  

REDactiE: Elma Doeleman (hoofdredacteur), 

Joke Oranje, annette Bool, anjo Kerkhofs, 

thea Vermeiren

MEt MEDEwERKiNg VaN: 

Yasmin Haider, Jelke Scholte, Marlies tjallingii 

en Mees, corrie Oudhoff en Joris, lineke 

Schakenbos, Martha ten Bokkel Huinink, 

Han Deggeller

VORMgEViNg: Bianca Emanuel

DRuKKERiJ: Bergdrukkerij amersfoort

REDactiEaDRES: 

Binnenkadijk 276, 1018ZJ amsterdam

EMail: vredactie@gmail.com

aBONNEMENt: Een abonnement 2018 

voor 4 nummers kost  € 25,-

losse nummers  € 7,-

u kunt kiezen voor een digitaal of een papieren 

abonnement, dit geeft u aan door of uw 

e-mailadres of uw postadres te vermelden 

bij het storten van het bedrag voor uw 

abonnement op Nl60tRiO0338471049 t.n.v. 

Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, o.v.v. 

abonnement  gender en Duurzame Vrede.

Neem contact op met gender & Duurzame 

Vrede als u meerdere nummers wilt om te 

gebruiken voor trainingsdoelen, 06-42298996

De redactie behoudt zich het recht voor om 

stukken in te korten of niet te plaatsen.

cOPYRigHt: met bronvermelding mogen 

artikelen uit gender en Duurzame Vrede 

worden over genomen, graag met toezending 

bewijsexemplaar aan de redactie

Het tijdschrift gender en Duurzame Vrede is een 
uitgave van de Vereniging Platform Vrouwen & 
Duurzame Vrede. Dat is een lobby-netwerk van 12 
organisaties en circa 280 leden. Dit zijn vrouwen- 
en vredesorganisaties, waaronder organisaties 
van vrouwen uit landen in gewapend conflict. Ze 
zetten zich in voor een integrale uitvoering van de 
Veiligheids raadsresolutie 1325, voor de rechten van 
vrouwen en minderheden en voor een duurzaam 
veilige wereld. Het Platform is ondertekenaar van het 
Nationaal actieplan 1325. Zie voor meer informatie  
www.vrouwenenduurzamevrede.nl. 



g e n d e r  e n  d u u r z a m e  v r e d e

Vraag 
 
Lieve opi, 
Ik heb een vraag 
 
Hoe was die dag 
dat je van straat werd geplukt 
 
Hoe was die dag 
Toen je in dat kamp kwam 
 
Hoe was die dag 
Toen je samen met je vrienden 
een plan bedacht 
 
een plan waarmee je 
jouw vrijheid terug pakte 
een plan dat veel mensen 
hoop gaf 
 
Hoe was die dag  
Toen het plan lukte 
 
Hoe was die dag 
Toen je je voor het eerst 
weer vrij voelde

Maaike Ouderkerken
15 jaar 
 


