Wat kan ik doen als ik hoor dat mensen
in crisisgebieden zwaar lijden onder
geweld?
Onze visie
CPT heeft als visie dat het evangelie het
mandaat geeft om in situaties van geweld met
geweldloze aanwezigheid en actie de kracht
van liefde te stellen tegenover de kracht van
angst, intimidatie en haat.
CPT-ers zijn overtuigd van de transformerende
kracht van geweldloosheid. Ze zijn onbewapend
en slechts herkenbaar door hun rode petje.
CPT wordt uitgenodigd door mensen van lokale
geweldloze vredesinitiatieven.
Geweldloze aanwezigheid in crisissituaties is
niet zonder risico. Ook de kracht van liefde en
waarheid kan gewelddadige reacties oproepen.
CPT-ers zijn zich daarvan bewust en daarop
voorbereid.
CPT heeft thans permanente teams in
Palestina, Colombia, de VS, Canada, Irak en
Oost Congo.

Wat zou er gebeuren als Christenen zich
met dezelfde discipline en zelfopoffering
inzetten voor geweldloosheid als
militairen voor oorlogsvoering?
CPT delegaties – oriëntatiereizen
Een delegatie is een reis van 7 tot 14 dagen
onder leiding van CPT naar een crisisgebied
waar CPT actief is.
In een delegatie maak je kennis met de verhalen van mensen, met de gevolgen van
geweld en met de praktijk van actieve
geweldloosheid.
In een delegatie ervaar je uit de eerste hand
hoe CPT zich temidden van geweld inzet op
grond van haar geloof in geweldloosheid.
Gedurende de reis doe je ook mee aan enkele
geweldloze CPT interventies.
Iedereen die geïnteresseerd is kan deelnemen.
Leeftijden varieerden van 22 tot 78 jaar oud. Er
is vooraf geen speciale training in geweldloosheid nodig. De steungroep CPT-NL organiseert
vooraf en achteraf bijeenkomsten om de erva-

De bijbel vormt de basis voor de vredesinzet van CPT, samen met gezamenlijk gebed en reflectie op ervaringen. Het gaat CPT om creatief publiek getuigenis,
geweldloze directe actie en bescherming van mensenrechten.
Het werk van CPT baseert zich op de kracht van verandering en transformatie van geweldloosheid zoals die naar voren komt uit het evangelie.

ring optimaal te kunnen benutten.
Van deelnemers wordt verwacht:
• Zich voor de reis te verdiepen in de situatie
in de regio die wordt bezocht.
• Sponsors te zoeken voor hun reis.
• Na de reis hun ervaringen te delen met
lokale kerkelijke gemeenten, groepen en via
de pers en media.

CPT Teamlid worden
Zij die overwegen om lid te worden van een
permanent team moeten eerst deelnemen aan
een delegatie. Wie dan graag meer wil doen
kan zich opgeven voor een training van een
maand. Daarna worden uit die groep nieuwe
leden van teams geselecteerd. Dit is een proces
waarin zowel de stem van CPT als van de
deelnemer (-neemster) telt.
De lange CPT training wordt uitgevoerd door
CPT uit Noord Amerika.
CPT zoekt mensen die:
• Geïnteresseerd zijn in internationaal werk
voor mensenrechten.
• Zich willen verdiepen in culturen.
• Indien nodig een nieuwe taal willen leren.
• Kiezen voor een geweldloze benadering van
conflict.
• Bereid zijn mee te doen aan publiek
optreden en demonstratieve wakes.
• Bereid zijn om deel te nemen aan dagelijkse
vieringen en reflectie op ervaringen.

Vrede voor Iedereen

CPT-NL trainingen.
CPT-NL wil mensen kennis laten maken met de
kracht van geweldloosheid en de vaardigheden
die er voor nodig zijn.
Geweldloosheid is niet alleen een bijzondere
vaardigheid om in te zetten in crisisgebieden met
militair geweld. Geweldloosheid is een
levenshouding en omvat vaardigheden die ook
dicht bij huis van groot belang zijn.
Kennismakingen (2 uur presentaties)
• Korte inleiding: geweldloosheid en
transformatie
• Inleidingen over CPT en werk in IsraëlPalestina.
Training:
• Dagelijkse Geweldloosheid (1 dag)
• Praktische Geweldloosheid voor Christian
Peacemakers. (2x2 dagen)
Wie ondersteunt CPT
CPT is opgericht in 1986 in de VS en Canada door
Mennonieten en Quakers. Thans zijn er meer
dragende kerkelijke organisaties. De fondsen
komen in Noord Amerika van particulieren en
kerkelijke gemeenten. Slechts enkele
sponsororganisaties zijn er bij betrokken. CPT
neemt geen fondsen aan van regeringen of
organisaties die daar direct verbindingen mee
hebben.
CPT-ers die met een delegatie meegaan werven
daarvoor zelf fondsen. Daarmee creëren ze
tegelijk een eigen steunnetwerk waarin CPT en
geweldloosheid te sprake komen.

Steungroep CPT-NL
In Nederland wordt de CPT activiteit
gecoördineerd door de steungroep CPT-NL die als
project valt onder Doopsgezind WereldWerk.
www.dgwereldwerk.nl

www.cpt.org CPT internationaal
www.cpt-nl.org steungroep Nederland
Contact:
Via de websites van CPT en CPT-NL
Voor presentaties, trainingen en deelname aan
delegaties : CPT-NL: info@cpt-nl.org
Donaties o.v.v. CPT-NL aan:
Doopsgezind Wereldwerk
Bankrekening 78.688.0333 te Deventer
o.v.v. donatie CPT-NL

geweldloze
inzet
in
conflicten
en
conflictgebieden

