Titel: Onze weg naar duurzame vrede

Introductie
We leven in een wereld waarin onverminderd sprake is van tegenstellingen tussen culturen
en geloofsgroepen. Dit leidt tot spanningen, onvrede en conflicten. Deze spanningen
worden versterkt door klimaatverandering en economische ongelijkheid. Er zijn gelukkig
ook positieve tendensen, namelijk de maatschappelijke belangstelling voor duurzaamheid,
vraagstukken op het gebied van vrede en solidariteit in de wereld en in eigen land.

In deze beleidsnota zoekt Doopsgezind Wereldwerk (DWW) naar wegen om met een
positieve instelling mee te werken aan een wereld met meer rechtvaardigheid en
duurzaamheid. Deze beleidsnota moet ook worden gezien in de context van wat er speelt
in de doopsgezinde broederschap, zoals met name de volgende feiten:
1. Een afnemende geldstroom naar DWW, dus de noodzaak om bestaande geldstromen aan
te passen, uitgaven te verminderen en/of nieuwe geldstromen aan te boren
2. Een afname van het aantal leden en een samengaan van doopsgezinde gemeenten met
andere vrijzinnige groeperingen tot nieuwe levensvatbare geloofsgemeenschappen
3. Een aantal van deze geloofsgemeenschappen die actief zijn als ‘Fairtrade’ en/of
‘Groene Kerk’, en/of zich hebben gebonden aan vredesprojecten
4. Een onverminderd actieve jongerengroep (JDVG), Menno’s Global Village en verjonging
van de Conferentie Commissie.

Deze beleidsnota wil een visie geven die concreet aansluit op de genoemde ontwikkelingen
in de wereld en in de doopgezinde broederschap in Nederland en wereldwijd. Tevens is het
doel om vrijwilligers actiever bij het werk van de DWW te betrekken.

1. Visie en waarden

“Van de Heer is de aarde en alles, wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.” Deze
woorden van Psalm 24 vormen het uitgangspunt voor de visie van het werk van
Doopsgezind WereldWerk (DWW). Zij roepen ons op om gezamenlijk ons geloof in Gods
vrede en liefde in de wereld gestalte te geven middels de daden die we verrichten.
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Er zijn een drietal waarden, voorkomend uit ons doperse gedachtegoed, die het denken en
handelen van DWW karakteriseren: geweldloosheid, wederkerigheid en duurzaamheid. Met
deze waarden als grondhouding wil DWW in haar activiteiten bijdragen tot het leggen van
verbindingen met de aarde, mensen en sociale structuren. Zo willen wij bijdragen tot
duurzaamheid nabij, in Nederland en in de wereld. Onderstaande figuur geeft dit
schematisch weer. Graag leggen wij dit schema en de bijbehorende begrippen nader uit.

Geweldloosheid als grondhouding. Wij trekken ons het lot aan van onderdrukten en
machtelozen en willen recht doen aan de medemens die Geweldloosheid is een kwaliteit
en intentie die er op gericht is om schade of kwetsuur te voorkomen en welzijn te
bevorderen. Dat betekent ook dat onderliggende oorzaken van ongelijkheid en geweld niet
worden ontzien. Geweldloosheid gaat uit van een open houding om te luisteren met
respect en met doorwerking in het handelen.
Wederkerigheid als grondhouding. We gaan een verbinding met elkaar aan op basis van
gelijkwaardigheid en christelijke waarden (compassie, gerechtigheid). Wederkerigheid is
het denken en handelen in een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit resulteert in het
werken in partnerschappen. Wederkerige afhankelijkheid kan niet los worden gezien van
vroegere en huidige machtsstructuren. Het betekent ook dat wij moeten leren beseffen
hoezeer wij van elkaar afhankelijk zijn, zowel lokaal als in de wereld. Het gaat daarbij
met name om onze diepere drijfveren, verwondering en spiritualiteit ten aanzien van de
wereld en elkaar. Dat kan ons eigen leven en dat van anderen verrijken.
Duurzaamheid betekent het rekening houden in denken en handelen met drie
kerngebieden en de manier waarop deze met elkaar in verband staan:
• De aarde en rentmeesterschap. Het rentmeesterschap zoals verwoord in
bovenstaande Psalm 24 staat centraal in het beheer van de aarde. Wij voelen ons
verbonden met het leven op aarde dat voorkomt uit de schepping. Wij willen een
bijdrage leveren om de aarde leefbaar te houden voor de toekomst, onze kinderen en
al het andere leven. Daarom ondersteunen wij bevolkings-groepen in het duurzame
beheer van hun bestaansbronnen.
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•

Mensen en rechtvaardige vrede. Vrede is een recht van ieder lid van de maatschappij
om te leven in een omgeving waarin geen geweld aanwezig is. Duurzame vrede vereist
tevens een leefbare aarde.

•

Sociale structuren en solidariteit. Wij zijn ons bewust van een wereld waarin de
economische verhoudingen fundamenteel scheef zijn gegroeid. Wij geloven in
‘empowerment’ (ofwel zelfstandigheid) van alle mensen ter wereld door het ontdekken
en versteken van eigen kracht. Solidariteit is hulp gericht op het veranderen van
bestaande machtsstructuren om op een duurzame wijze zelfredzaamheid te
bevorderen.

2. Doelen en kernactiviteiten
In deze beleidsnota stellen wij onszelf twee doelen die direct voorkomen uit
bovengenoemde visie:
1. Het vergroten van bewustwording en het stimuleren van bezinning rond thema’s als
vrede en duurzaamheid.
Dit zal gebeuren middels voorlichting, vredesconferenties en overige activiteiten, bij
voorkeur in samenwerking met gemeenten, doopsgezind of samenwerkend,
belangstellende leden en jongerengroepen.
2. Het bijdragen aan duurzaamheid en zelfredzaamheid in de wereld, met name onder
zwakkere bevolkingsgroepen, in eigen land en in de wereld
Dit zal gebeuren middels projecten in lijn met onze visie. Initiatieven en projecten
vinden plaats in Nederland of elders in de wereld. Projecten kunnen financiering
bieden voor (een combinatie van): tijdelijke inzet van menskracht, kennisoverdracht of
financiële hulp. De hulp zal waar mogelijk bevorderen dat organisaties en mensen
daarna op eigen kracht hun leven vorm kunnen geven (zelfredzaamheid). Dat betekent
dat onderliggende economische ongelijkheid of machtsverhoudingen op z’n minst ter
discussie worden gesteld.
Het versturen van goederen zal alleen plaats vinden als er lokaal geen goed alternatief
te vinden is. Ook geven wij in principe geen noodhulp, omdat wij daarvoor niet
toegerust zijn, maar wij ondersteunen mogelijk wel initiatieven van doopsgezinde
partners zoals MCC.

3. De uitvoering
Samenwerking met gemeenten
Wereldwerk doet haar werk uit naam van en in samenwerking met de Nederlandse
doopsgezinde broederschap. Wereldwerk wil haar doelen bereiken in samenwerking met
doopsgezinde (samenwerkings-) gemeenten in Nederland. Dat betekent enerzijds dat DWW
voor haar projecten ondersteuning vraagt aan (leden van) deze gemeenten. Anderzijds
staat DWW open voor het ondersteunen van initiatieven en projecten die vanuit deze
gemeenten worden aangedragen, met name als het gaat om het leggen van verbindingen
tussen de gemeente en maatschappelijke groepen in Nederland en daarbuiten. Deze
ondersteuning kan bestaan uit financiële steun ( bij voorbeeld door verdubbelingsacties),
kennisoverdracht, verbindingen leggen, communicatie, of gebed. Dit vraagt om
regelmatige uitwisseling tussen DWW en deze gemeenten om zo op de hoogte te blijven
van de voortgang van projecten en overige activiteiten.
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Samenwerking met andere groepen en doopsgezinde partners
De te ondersteunen projecten lopen vaak via doopsgezinde partners in binnen- en
buitenland en via organisaties die wij als betrouwbaar kennen. Echter, ook buiten die
‘kring’ kunnen er projecten zijn die goed aansluiten bij onze visie en gestelde doelen.
Samenwerking met jongeren
Daarnaast zal er meer samenwerking zijn met jongerengroepen, zowel in het
bewustwordingswerk als het projectenwerk. Zo is het een idee om jongeren die actief zijn
bij de JDVG mee te laten denken en beslissen over bepaalde projecten en kijken hoe
jongeren daaraan kunnen bijdragen. Ook kunnen jongeren die reizen, gestimuleerd worden
om projecten te bezoeken, en met creatieve ideeën meer jongeren (in Nederland en in de
wereld) bij projecten te betrekken.
Relevante landelijke netwerken waarin jongeren actief zijn, zijn onder andere AKC, JDVG,
Mennonights, Menno’s Global Village of de vrijwilligerspoule van Dopersduin.
Werken via internetgroepen (‘communities of practice’)
Wereldwerk zoekt ook naar wegen om sneller en intensiever contact te hebben met de
leden in het land en denkt daarbij aan de mogelijkheden van sociale media. Een goede
website en het opzetten van een database van eigen projecten is een goed begin.
Uitwisseling van kennis en inzichten kan dan sneller en effectiever. De moderne media
kunnen zorgen dat we steun kunnen vragen en krijgen bij die mensen die betrokken zijn
bij het werk van DWW, maar door hun werk geen tijd hebben om te vergaderen. De oude
manier van groepsvorming via gemeenten kan omgevormd worden tot internetgroepen.
Vanzelfsprekend blijft de actieve inzet van elke gemeente van groot belang.
Wereldwerk als lerende organisatie
Wereldwerk is meer dan een projectorganisatie. Het is een lerende organisatie. Juist de
kritische reflectie op de invloed van projecten op sociale en ecologische omgeving zal
helpen om steeds beter te reageren op de nood van mensen.
Transparantie
Wereldwerk is transparant in de keuzes die worden gemaakt in het gebruik van gelden. Wij
leggen openbaar verantwoording af door het maken van een jaarlijkse financiële
rapportage die wij aan externe controle onderwerpen. Beleggen van gelden doen wij
zodanig dat de rendementen daaruit op een maatschappelijk verantwoorde wijze behaald
worden.
Eerste stappen
•

Meer inschakelen van de moderne media.

•

Oproep doen om mee te denken via email, facebook of andere sociale media.

•

Minder vergaderstructuren waarin lijflijke aanwezigheid noodzakelijk is.

•

Projecten proberen onder te brengen bij groepen die elkaar vinden op internet.

Criteria voor projecten
Wat betreft de te financieren projecten is het een realiteit dat hierbij keuzes worden
gemaakt. Dat kan het best op basis van heldere criteria, als volgt:
A. Het project heeft een duidelijk omschreven doel, doelgroep en beoogd resultaat, en is
gebaseerd op een duidelijke vraag of behoefte van een lokale organisatie of
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gemeenschap.
B. Het doel en de werkwijze zijn in lijn met de visie van DWW door het respecteren van
onze grondhouding en het integreren van de drie kerngebieden, in Nederland en elders
in de wereld.
C. Het project draagt waar mogelijk bij aan zelfredzaamheid (‘empowerment’) en maakt
daarbij optimaal gebruik van lokale kennis met aandacht voor kennisoverdracht en
capaciteitsopbouw.
D. Doopsgezinde gemeenten of internetgroepen kunnen medeverantwoordelijkheid nemen
in het beheren en indien mogelijk het financieren van het project.
E. Financiering vindt bij voorkeur plaats op basis van lokale cofinanciering; waar mogelijk
wordt gekeken naar gedeeltelijke terugbetaling.
F. Bij de selectie van projecten wordt gekeken naar de DWW visie en doopsgezinde
waarden.
G. Er is een voorkeur voor projecten die in samenwerking plaats vinden met jongeren en
die jongeren aanspreken
H. DWW neemt geen verantwoordelijkheden over van lokale overheden, zoals in de zorg
of
onderwijssectoren. In dergelijke projecten wordt gestreefd naar verantwoorde
samenwerking
door het financieren van aanvullende taken op terreinen, die bij lokale overheden
ontbreken.
I.
Het project dient aandacht te hebben voor duurzaam gebruik van natuurlijke
hulpbronnen (zoals
hout, papier, water, land) en stimuleert het gebruik van hernieuwde energie.
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