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VredeSSYMPOSiUM
“inVeSteer in Vrede: jOng en OntwaPenend”
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Foto: Burgemeester Jan Van Zanen Vredessymposium 2017 in Utrecht

INITIATIEF
Het vredessymposium is het initiatief van een coalitie Nederlandse vredesorganisaties die 
bewustwording over nut en noodzaak van vredesmissies zonder wapens wil vergroten. De 
geweldloze inzet van burgers als alternatief voor militair ingrijpen verdient meer erkenning 
en middelen, óók van de Nederlandse overheid. Overal waar conflicten zijn, zijn immers 
ook mensen die zich zonder (te dreigen met) geweld inzetten voor de oplossing van con-
flict en het voorkomen van geweld. Zo dragen zij bij aan een vreedzame samenleving. Op 
deze dag worden zij in het zonnetje gezet. 

INLEIDING
Anno 2018 is vrede nog steeds een actueel thema. Oorlog en conflict treffen nog steeds 
miljoenen mensen per jaar, overal ter wereld. Gelukkig zijn er ook velen die zich actief en 
geweldloos inzetten voor een betere wereld. De kracht ligt daarbij in het bijzonder bij jon-
geren. De vierde editie van het Vredessymposium staat daarom ook in het teken van deze 
groep. Het thema is dit jaar ‘‘Investeer in Vrede: Jong en Ontwapenend’ en dit past goed bij 
de in 2015 aangenomen VN-resolutie 2250. Deze resolutie onderstreept het belang van het 
betrekken van jongeren bij het bemiddelen in – en oplossen van – conflict. In veel conflict-
gebieden vormen jongeren een aanzienlijk deel van de bevolking. Zij kunnen een belangrijke 
bijdrage leveren aan duurzame vrede en verzoening, als zij daarvoor de kans krijgen.
Drie jonge vredeshelden vertellen op dit symposium over hun werk. Tayfun Balcik is al jaren 
actief voor The Hague Peace Projects, en maakt zich sterk tegen polarisatie en racisme. Hij 
doet dit door onder andere dialoog te faciliteren tussen Armeense, Koerdische en Turkse 
mensen. De jonge theoloog Daan Savert, geïnspireerd door Jezus’ woorden over geweld-
loosheid, ging naar Iraaks-Koerdistan als onderdeel van Christian Peacemaker Teams Ned-
erland. Tot slot vertelt Nina Koevoets over de trainingen die zij organiseert vanuit Towards 
a Nonviolent World. De drie vredeshelden staan, net als eerdere jaren, symbool voor een 
veel grotere groep (inter)nationale vredeswerkers die geweldloos werken aan een betere 
samenleving.
Tijdens het symposium wordt via een livestream connectie met New York een boodschap 
van bemoediging voor vrede gegeven door de kleinzoon van de wereldberoemde Mahatma 
Gandhi; Arun Gandhi. Ruurd Huisman zal spreken over zijn vader Evert Huisman, die een 
van de grondleggers was van de vredesuitzendingen vanuit Nederland. Er zal tevens een ten-
toonstelling te zien zijn over Mahatma Gandhi zelf, samen met de foto-expositie ‘A Picture 
for Peace’. Hiernaast zijn verschillende Nederlandse vredesorganisaties aanwezig met een 
stand, om u meer te vertellen over het werk dat zij doen.



P
R

O
G

R
A

M
M

A
12:30 - 13:15

13:15 - 13:20

13:20 - 13:40

13:40 - 13:50

13:50 - 14:00

14:00 - 15:00

15:05 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 15:55

15:55 - 16:00

16:00 - 16:05

16:05 - 16:20

15:00 - 15:05

16:20 - 17:30

Ontvangst met koffie en thee, mogenlijkheid om de vredesexpositie te bekijken 

Welkom door dagvoorzitter

Keynote speaker: Sjeik Ibrahim Abu El Hawa uit Jeruzalem

Vragen uit het publiek 

Toespraak door de Burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer

Interview, huldiging en decoratie van drie jonge vredeshelden door de Burgemeester

Muzikaal intermezzo door violisten Iberius Quartet

Pauze

Livestreamconnectie met Arun Gandhi, de kleinzoon van Mahatma Gandhi

Toespraak Ruurd Huisman, zoon van Evert Huisman - grondlegger van de Nederlandse 
vredesuitzendingen, o.a. geïnspireerd door Gandhi

Postume huldiging Evert Huisman Postume huldiging Stella Ismael 

Muzikaal intermezzo door violisten Iberius Quartet

Laatste vragenronde en afsluiting programma

Ontmoeting met borrel en hapjes in de nieuwe bovenzaal en bekijken 
presentatiesVredesexpositie   

DAGVOORZITTER: 
LINDA DE VEEN 
VOORZITTER EIRENE NEDERLAND

Eirene NL is al jaren actief supporter van Vredesmis-
sies zonder Wapens en het is één van haar speerpunten 
burgers te steunen die zich actief en geweldloos inzet-
ten voor vrede. Zij die werken aan het oplossen van 
conflicten, voorkomen van geweld en het (her)opbouw-
en van een inclusieve samenleving verdienen meer erk-
enning voor hun werk. 

‘‘Zij kunnen écht het verschil maken, dat heb ik zelf 
ondervonden als vrijwilliger in o.a. Albanië en op de 
Westelijke Jordaanoever. Dat Vredesmissies zonder 
Wapens een serieus alternatief kunnen zijn voor mili-
tair ingrijpen wordt ook in buurland Duitsland en door 
de EU en VN steeds meer erkent. Het is hoog tijd dat 
Nederland volgt. 
Heel graag ben ik dan ook, samen met Jade Gulay Fitoz, 
uw dagvoorzitter vandaag.’’
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ARUN GANDHI
KLEINZOON VAN MAHATMA GANDHI
Het is niet niets om de kleinzoon te zijn van een groot man als Mahatma Gandhi. Gandhi 
stond bekend om zijn actieve geweldloosheid en is nog steeds één van de meest prominente 
symbolen van de vredesbeweging. Arun, één van zijn kleinzonen, zet zijn nalatenschap voort 
en vertelt over het werk van zijn grootvader en wat wij daar nu nog van mee kunnen nemen. 

KEYNOTE SPEAKER
SHEIK IBRAHIM ABU EL HAWA 
Sheik Ibrahim Abu El Hawa is een vredesstich-
ter die principieel geweldloos is. Waar hij kan 
bevordert hij vrede en broederschap, met name 
in Israël en Palestina maar ook daarbuiten. In 
zijn ‘Peace House’ op de Olijfberg in Jeruzalem 
ontving hij de afgelopen jaren verschillende reli-
gieuze leiders en vredesactivisten. Maar ook op 
straat probeert hij onenigheid te sussen, zowel bij 
jongeren als ouderen. Sheik Ibrahim Abu El Hawa 
reist de hele wereld over om zijn boodschap over 
liefde en vrede te verspreiden en op te roepen 
tot verbinding en saamhorigheid.

MODERATOR 
JADE-GULAY FITOZ
PLATFORM VROUWEN EN DUURZAME VREDE  (PVDV)
Oorlogen zijn niet alleen een zaak van regeringen en 
legers. Groepen burgers bevechten elkaar, de tech-
nologie maakt wapens bereikbaar voor iedereen, zelfs 
voor kinderen. Legers worden ingezet om de ‘vrede’ 
af te dwingen of te handhaven. Werken aan vrede en 
veiligheid is een zaak voor iedere burger – mannen en 
vrouwen. Het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede 
(PVDV) wil dat steeds meer vrouwen geweldloos gaan 
werken aan vrede en veiligheid op voet van gelijkwaar-
digheid met mannen. Waar mannen en vrouwen ongelijk 
worden behandeld, daar zijn meer conflicten. In die zin 
is de strijd voor gendergelijkheid een vredesmissie op 
zich. Het Nationaal Actie Plan 1325 is een van de tools 
voor het PVDV om haar doel te bereiken. Op basis van 
dit plan maar ook op eigenzinnige wijze zetten leden 
van het platform zich in diverse conflictgebieden in om 
de participatie van vrouwen in vrede en veiligheid te 
vergroten.
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RUURD HUISMAN
Evert Huisman was een van de oprichters van PBI Neder-
land en auteur van onder andere ‘Van Geweld Bevrijd’ – een 
klassieker binnen de Nederlandse vredesbeweging. Tevens 
was hij een van de grondleggers van de vredesuitzending-
en vanuit Nederland. Hij werd voor zijn werk geïnspireerd 
door Gandhi. Zijn zoon Ruurd vertelt over het bijzondere 
werk van zijn vader. 

STELLA ISMAIL AFRICAN SKY
Stella Ismail was de oprichter van African Sky en bestuurslid van het Multicultural Women 
Peacemakers Network. Zij was een betrokken vrouwenrechtenactiviste en in de hoedanig-
heid van African Sky ook onderdeel van de coalitie Vredesmissies Zonder Wapens. Wij staan 
stil bij haar onverwachte overlijden, eerder dit jaar.  

TAYFUN BALCIK 
THE HAGUE PEACEPROJECTS
Toen in 2015 het geweld weer oplaaide tussen 
Turkije en de Koerdische PKK, en het wankele 
vredesproces (vanaf eind 2012) mislukte, was de 
teleurstelling groot bij mij. De reacties en posts 
die ik vervolgens zag op Facebook waren te vaak 
een voorspelbare herhaling van zetten, met ver-
schillende kampen die de andere kant beschul-
digen. ‘Nee’, dacht ik, ‘het moet anders’. Met de 
vinger wijzen naar de ander, hoe terecht dat ook soms kan zijn, is ook een afschuiving van 
de eigen verantwoordelijkheid. ‘We moeten uit de etnische en gesegregeerde comfortzones’, 
dacht ik. Dat denk ik nog steeds. Na dat gesprek is de bal gaan rollen. Ik liep naar Stichting 
Argan bij mij in de buurt in Amsterdam Nieuw-West. We prikten een datum, en ik nodigde 
bijna iedereen van mijn Facebook-contacten uit. Daar kwamen ongeveer dertig personen op 
af. Onder het dak van The Hague Peace Projects is daaruit een maandelijkse werkgroep met 
verschillende projecten ontstaan. Sindsdien pleiten we in Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, 
maar ook in Zwitserland (Caux) voor een structurele dialoog, met regelmatig en zo breed 
mogelijk overleg.  Armeense Nederlanders bijvoorbeeld, die tijdens de Eerste Wereldoorlog 
ten prooi zijn gevallen aan een genocide, zijn mijns inziens fundamenteel onderdeel van de 
dialoog tussen Turkse en Koerdische Nederlanders. Maar ookbreed in de zin dat we in de 
Nederlandse context islamofobie behandelen, in bijeenkomsten als Muslims Represent! Er is 
veel behoefte aan dialoog en samenwerking, maar als puntje bij paaltje komt, blijven mensen 
vaak weg. Niet alleen door angst, maar ook door het feit dat onze doelgroepen vaak wordt 
gezien als ‘het probleem’ dat opgelost moet worden en veel minder als onderdeel van de 
oplossing. We roeien met de riemen die we hebben, en vechten ook voor een gelijkwaardige 
maatschappelijke positie. Deze prijs is een belangrijke motivator om door te pakken. Dank! 
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NINA KOEVOETS 
TOWARDS A NONVIOLENT WORLD & SVAG
In 2014 ben ik begonnen aan het opzetten van ‘Towards a Non-
violent World’, in het kort ‘ToNoWo’, wat begon als een variant 
van een training die ik zelf had gedaan in Californië in 2009. In 
die training van tien weken liep ik vier dagen in de week stage en 
volgde iedere vrijdag workshops bij het Metta Center for Nonvi-
olence. ToNoWo kreeg echter al snel een iets andere vorm toen 
ik subsidie kon krijgen van het Europese fonds Erasmus+, dat 
mobiliteit en educatie van jongeren steunt. De eerste training 
vond plaats in 2015 en duurde veertien dagen. Het jaar daarop 
verkortte we dat naar acht en organiseerde ik en mijn collega een 
training in Nederland en Engeland. In 2017 was de vierde training 
en momenteel vindt de vijfde plaats. Het afgelopen anderhalf jaar 
ben ik ook bezig geweest met een workshophandleiding, samen 
met Veronica Pelicaric van de Amerikaanse NGO ‘Pace e Bene’. 
Voordat ik met ToNoWo begon heb ik masterstudies afgerond 
in Conflict Resolution and Governance (2006-7, UvA) en Global 
Studies (2011-13, Göteborg Universi 
versitet). (2011-13, Göteborg Universitet). Ook heb ik twee keer 
voor langere tijd (drie en negen maanden) in de bezette West-
elijke Jordaanoever (Palestina) gewoond en gewerkt, en in Delhi, 
India. In Nederland ben ik bij verschillende NGOs actief geweest. 
Sinds een jaar woon ik in Griekenland.

DAAN SAVERT
CHRISTIAN PEACEMAKER TEAM NEDERLAND
Tijdens mijn studie theologie ontdekte ik dat Jezus politieker 
en radicaler was dan ik dacht en dat zijn boodschap over het 
rauwe aardse hier en nu gaat, niet over een verheven hemels ver 
en ooit. Ik raakte eindeloos geboeid door Jezus’ woorden over 
geweldloosheid en hoe hij dat zelf voorleefde. Na mijn bachelor 
begon ik aan de masteropleiding Peace, Trauma & Religion en 
raakte betrokken bij Christian Peacemaker Teams. CPT is een 
multireligieuze organisatie, die bestaat uit teams die op ver-
schillende plekken ter wereld bouwen aan partnerschappen om 
geweld en onderdrukking te transformeren. CPT is op dit mo-
ment aanwezig in Colombia, Palestina, Iraaks-Koerdistan, Lesbos 
en Canada. Vorig jaar bezocht ik met een delegatie Iraaks-Ko-
erdistan. CPT werkt daar onder andere samen met gemeen-
schappen in het noorden, die regelmatig slachtoffer worden van 
bombardementen door de Turkse overheid. Op dit moment is 
CPT de enige NGO die met deze gemeenschappen in contact is. 
Na deelname was ik ‘om’ en wist ik dat ik meer met CPT wilde 
doen. Dit jaar volgde ik hun training, waarin je - wat natuurlijk 
eigenlijk niet kan! - in een maand klaargestoomd wordt voor het 
werk. Vanaf nu hoop ik een deel van mijn tijd te kunnen wijden 
aan dit mooie werk. Het perspectief dat ik heb als gelovige en als 
theoloog is voor mij een steun. Het betekent voor mij dat zelfs 
waar niet direct positief effect en verandering zichtbaar is, het 
nog steeds goed is hoopvol aanwezig te zijn. Werken voor vrede 
betekent, behalve strategisch zijn, ook dat je soms vertrouwt en 
bouwt op iets dat (nog) niet zichtbaar is.
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GANDHI, GEWELDLOZE ACTIE VREDE IS DE 
WEG
Deze chronologisch opgebouwde tentoonstelling toont de 
strijd van Mahatma Gandhi (1869 1948) om met geweldloze 
middelen een rechtvaardiger wereld dichterbij te brengen. 
De nadruk ligt op wie en wat Gandhi hebben geïnspireerd 
én op de vele actievormen die hij propageerde: altijd geweld-
loos, niet altijd zonder gevaar. Gandhi’s denken en zijn leef-
wijze zijn nog steeds voorbeeld voor mensen die zoeken 
naar een vreedzame oplossing van conflicten.

A PICTURE FOR PEACE
De beste foto’s uit de internationale fotocompetitie geor-
ganiseerd door het United Network of Young Peacebuilders 
(UNOY) ter gelegenheid van de Internationale Dag van de 
Vrede in 2012. 

RONDOM HET SYMPOSIUM
Op het symposium zijn er ook twee tentoonstellingen over vrede te zien, ter beschikking 
gesteld door het Vredesmuseum. Deze exposities, ‘A Picture for Peace’ en ‘Gandhi, Geweld-
loze Actie – Vrede is de Weg’, zijn zeker de moeite waard om eens langs te lopen. Neem ook 
een kijkje bij de stands van een aantal Nederlandse vredesorganisaties die actief werken aan 
vrede.  



AANMELDING:
Wij kijken uit naar uw komst! Aanmelden kan door te mailen naar 

vredesmissieszonderwapens@gmail.com

LOCATIE:
Stadhuis Binnenstad Zwolle

Grote Kerkplein 15 |8011 PK | Zwolle

Het stadhuis ligt in de binnenstad van Zwolle. Wij raden u aan gebruik te maken van het OV. 
Het is ongeveer 10 minuten lopen vanaf het station.

Vredesmissies zonder Wapens 
De coalitie Vredesmissies zonder Wapens bestaat uit: 

Burundian Women for Peace and Development, Christian Peacemaker Teams NL, 
Eirene Nederland, Peace Brigades International - The Netherlands, Platform Vrouwen en 

Duurzame Vrede, Vredesbeweging Pais

 :  Vredesmissies zonder Wapens
facebook.com/vredesmissieszonderwapens


