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Veroordeling
oorlogsmisdaden in
Congo essentieel voor
traumaverwerking

Ahmed moet na 10 jaar
toch vluchten uit Syrië

‘Klimaatcrisis
probleem van ons allen’

Redactioneel

Inhoud

Citroenbomen
en roze bedden 
5

Foto: Sandra Kalsbeek

Melancholie: een zacht treurige stemming om iets
dat voorbij is. Ik ben daarmee doorspekt. Nu was
ik nooit echt op mijn plaats in het dorp waarin ik
opgroeide. In mijn klas zaten veel jongens van
tuinderijen en boerderijen. Ik had nooit hetzelfde
soort vuil onder mijn nagels als zij. Het is dan ook
weemoed naar achterop de fiets zitten bij mijn
moeder, wat ik zo lang mogelijk rekte door maar
niet zelf te leren fietsen.
Het artikel van Khatera Shaghasi (blz. 10) raakte
een melancholische snaar. PAX-partner Ahmed is
gevlucht, zonder zijn gezin, naar Oostenrijk. In
Syrië hadden ze ook al vaak hun huis moeten
ontvluchten. Er was altijd hoop dat ze weer naar
huis zouden kunnen. Naar de citroenboom in de
tuin waar Ahmeds dochter zo gehecht aan was.
In de tuin van mijn ouderlijk huis stond een berk.
Ook een buitenbeentje, met zijn witte stam,
tussen al die groenbruine stammen. Hij moest
omgezaagd van de buren, iets met teveel schaduw.
Ik heb staan huilen bij het raam. Maar ik stond
nog in mijn eigen huis, kon de tuin in wanneer ik
wilde en daar zeggen wat ik wou. Ahmed kon dat
niet. Het is makkelijk om steeds te zeggen: kijk
toch eens hoeveel slechter zij het hebben. Maar
groeien er citroenbomen in Oostenrijk? Ik weet
het niet.
De moeder van Ahmed stond erop dat hij zou
vertrekken, Syrië was niet meer veilig voor hem,
buitenbeentje in de mangel tussen regime en
islamisten. Op de dag dat hij vluchtte, loog hij
tegen zijn dochters dat hij een nieuw huis ging
kopen en dat ze elkaar snel weer zouden zien.
‘Kinderen zijn zo onschuldig’, vertelt hij. ‘Mijn
oudste dochter vroeg of ik een roze bed voor haar
wilde kopen.’
Ik hoop van ganser harte dat zijn gezin mag
overkomen en dat er een roze bed op Layan staat
te wachten, en in de keuken, waar ze samen eten,
een schaal vol citroenen. !
Hein Bosman
Reageren? Mail naar achterban@paxvoorvrede.nl
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In actie tegen klimaatverandering
“De klimaatcrisis is een gigantisch probleem, voor ons allemaal.
Er moet nú iets gebeuren en dat motiveert mij om me hier zo
actief voor in te zetten.” Lisanne Boersma en Hennie Sohl over
waarom zij in actie komen voor het klimaat.

6

Ook geweld in Congo verdient
uitspraak strafhof
Een kopman van rebellenbeweging Lord’s Resistance Army is
veroordeeld door het Haagse Strafhof. Wat betekent dat voor zijn
slachtoffers in Oeganda en Congo en wat doet PAX daar precies?

9

Excuses voor Srebrenica
hard nodig
PAX’er Dion van den Berg over waarom excuses voor de
nabestaanden en slachtoffers van de genocide in Srebrenica zo
broodnodig zijn.

Column

10

Ook al duurt de oorlog
voort, we mogen niet
wegkijken

Gevlucht uit Syrië
Ahmed, vriend en partner van PAX, is gevlucht, van Syrië
naar Oostenrijk. Hij had gehoopt dat het nooit zo ver zou
komen. Hij kijkt terug op de revolutie en oorlog in zijn
moederland.

14

Inclusiviteit vereist hard werk
Sarita Bajnath geeft tips over hoe het gesprek aan te gaan
over lastige thema’s als racisme en inclusiviteit. “Als je
wordt gediscrimineerd, gebeurt dat niet één keer. In het
systeem zit discriminatie ingebakken.”
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Twintig jaar geleden was ik voor het laatst in Syrië, als
reisleider die Nederlandse toeristen begeleidde tijdens hun
vakantie in Syrië en Jordanië. We bezochten de prachtige
hoofdstad Damascus, de kustplaats Latakia, de steden
Hama en Homs en natuurlijk Aleppo. Ik kan zo de geuren
oproepen van de kruiden op de markt, van de badhuizen,
van de waterpijp en van het heerlijke eten. Ik kende
Jordanië, Egypte, de Palestijnse Westbank en Jemen. Syrië
was anders, luchtiger en zwaarder tegelijk. Vrolijk en
bourgondisch, maar ook ongrijpbaar. Sluit ik mijn ogen, dan
zie ik de mix van stijlen en levensovertuigingen weer voor
me, vrouwen gekleed in nikaab en minirok en alles er tussen
in. De onderdrukking vanuit het regime was er ook toen al.
Dat wist ik, maar ik zag het nauwelijks.
De afgelopen tien jaar kwamen al de steden die ik had
bezocht langs op het nieuws en in documentaires als ‘For
Sama’. We zagen hoe de opstand verwerd tot een uiterst
complexe oorlog. Ik werkte in die jaren voor Human Rights
Watch. Als ik daaraan terugdenk dan zie ik de rapporten
van toen weer voor me: over aanvallen op burgers in de rij
bij de bakker; over aanvallen met vatbommen op
woonwijken en ziekenhuizen; over het netwerk van
geheime gevangenissen en de gifgasaanval in Ghouta.
Als een conflict zo lang duurt en zo uitzichtloos lijkt, dan
kan het moeilijk zijn om betrokken te blijven. Maar met uw
hulp blijft PAX partners in Syrië steunen, blijven we
actievoeren tegen de wreedheden en wijzen we politici in
Nederland, bij de EU en VN op wat zij kunnen doen om de
strijd te stoppen. Dat deden met onze Siege Watchrapporten over aanvallen op burgers, en we ondersteunen
vredesactivisten zoals Ahmed (zie interview op pagina 10).
In mei organiseert PAX een evenement waarin we samen
met Syriërs terugkijken op de afgelopen tien jaar, en ook
vooruit. Samen met activisten uit andere landen, want deze
opstand staat niet op zichzelf. Ik nodig u er van harte voor
uit, meer informatie volgt via onze nieuwsbrief, website en
social media. Laten we onze ogen niet sluiten en blijven
kijken wat we kunnen doen voor vrede. !
Anna Timmerman, algemeen directeur PAX

Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden
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Oud-directeur Amnesty
nieuwe voorzitter
Raad van Toezicht PAX
Eduard Nazarski is sinds 1 maart de voorzitter
van onze Raad van Toezicht. Nazarski was bijna
14 jaar directeur van Amnesty Nederland
voordat hij begin 2020 met pensioen ging. Zijn
jarenlange ervaring wendt hij nu aan voor PAX:
“De kracht van PAX zit ‘m in de enorme
betrokkenheid en deskundigheid van de
medewerkers, in de partnerschappen met
lokale organisaties, en in de steun in de
Nederlandse samenleving.” Anna Timmerman,
algemeen directeur van PAX, is enthousiast
over de komst van Eduard Nazarski. “Hij kent
PAX goed en bij Amnesty heeft hij bewezen
Foto: Karen Veldkamp
steeds de juiste vragen te stellen. Dat is een
belangrijke eigenschap voor een voorzitter van de Raad van Toezicht. We zijn
blij met zijn toetreden. Zeker ook omdat hij uit zijn vorige werk weet wat er
nodig is voor een goede band én samenwerking met achterban en vrijwilligers.”
Nazarski volgt Peter van der Veer op die aan het einde van zijn termijn is
gekomen, PAX dankt hem hartelijk voor zijn inzet.

Podcast:
De dag na de revolutie
“Het is nooit: op een dag heb je een dictator en
de volgende dag heb je vrede. Wat te doen, de
dag na de revolutie?". Tien jaar geleden begon in
het Midden-Oosten en Noord-Afrika wat we in
het Westen al snel de Arabische lente zijn gaan
noemen. Een betiteling vol hoop. Vanuit Tunesië
waaide er een revolutionaire wind vele landen
door. De protesten baanden zich een weg door
repressieve regimes, corruptie en machtsmisbruik.
Luister in deze podcast naar drie verhalen van
Peshmerge, Lubna en Abdulazez die met gevaar
voor eigen leven de straten opgingen in Syrië.
Hoor jij hun roep naar vrijheid? Galmen deze
kreten tien jaar later nog door?
'De dag na de revolutie' is een productie gemaakt
door AudioCollectief Anomalie, ism PAX en
Het Grote Midden-Oosten
Platform.
Scan met je mobiele
telefoon of tablet deze
QR code en je wordt naar
de podcast geleid.
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Webinar over baan
brekende Lundin-zaak
In Zuid-Soedan zijn duizenden mensen
vermoord en tienduizenden mensen van hun
land verjaagd als gevolg van oliewinning door
het Zweedse bedrijf Lundin. De top van het
bedrijf staat binnenkort terecht voor mede
plichtigheid aan oorlogsmisdaden. De
rechtszaak is een mijlpaal in het ter verant
woording roepen van grote ondernemingen
die misbruik maken van wetteloosheid in
conflictgebieden. PAX organiseert maandag
29 maart a.s. de webinar ‘Lundin’s unpaid debt’.
In de webinar vertellen Zuid-Soedanezen over
de gevolgen van oliewinning voor hun land en
wat deze rechtszaak voor hen betekent.
Sprekers zijn o.a.: Prof. Dr. Leben Nelson Moro
(Juba University), James Ninrew (predikant) en
Egbert Wesselink (Lundin-deskundige PAX).
De voertaal is Engels. Maandag 29 maart.
15.00 - 16.30 uur – online.
Voor meer informatie en aanmelden die
www.paxvoorvrede.nl/webinars

PAX in de media
Het Internationaal Strafhof heeft Dominic Ongwen schuldig bevonden
aan moord, marteling, seksuele slavernij en huwelijksdwang (zie pagina
6). Marianne Moor was te gast in Nieuwsweekend van NPO Radio 1 en
sprak over de berechting van Dominic Ongwen en het werk van PAX met
slachtoffers en teruggekeerde voormalige kindsoldaten van de Lord's
Resistance Army. Ook schreef ze er een opiniestuk over in de NRC.
Frank Slijper, expert wapenhandel bij PAX, sprak over het Nederlandse
wapenexportbeleid in het NPO Radio 1 programma Spraakmakers.
Het VPRO radioprogramma OVT besteedde aandacht aan de
theatervoorstelling Gevaarlijke Namen over de genocide van Srebrenica
en dat mede door PAX mogelijk wordt gemaakt.
Verzekeraars investeren miljarden in bedrijven die wapens leveren
aan strijdende partijen in conflictgebieden zoals Jemen. Dat blijkt uit
onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer naar de beleggingen van
de negen grootste verzekeraars in Nederland. Cor Oudes leg de het uit in
het NOS Radio 1 Journaal. Onder andere De Telegraaf en de Volkskrant
schreven over de foute investeringen.
Algemeen directeur van PAX Anna Timmerman was bij Nieuwsweekend
en sprak over het internationale verbod op kernwapens dat op 22 januari
in werking trad. Dit is het eerste verdrag dat nucleaire wapens – het
gebruik, het ontwikkelen, het bezit, de overdracht – absoluut en volledig
verbiedt.
Joris van de Sandt schreef een opinieartikel in de Volkskrant
over energiebedrijf RWE dat 1,4 miljard eist van de Nederlandse
belastingbetalers, terwijl het geen cent gaf aan de slachtoffers van de
kolenwinning waar zij van profiteren.

Klimaatcrisis probleem
van ons allemaal
Veel Nederlanders maken zich zorgen over de klimaatverandering. Dat
bleek wederom in aanloop naar de recente verkiezingen. De geplande grote
klimaatmars waarin zij hun stem zouden laten horen, werd vanwege de
coronamaatregelen omgevormd tot een klimaatalarm. Wij vroegen
activisten van twee generaties – Lisanne Boersma en Hennie Sohl –
waarom zij zich betrokken voelen bij de klimaatcrisis en bij PAX.
Door: Esther Meyer

‘Last van
klimaatproblemen
niet eerlijk
verdeeld’

‘Gaat het
niet goed
met het
milieu,
dan ook
niet met
mensen’

L

H

“De klimaatcrisis is een gigantisch probleem, voor ons
allemaal. Er moet nú iets gebeuren en dat motiveert mij om
me hier zo actief voor in te zetten. Klimaatverandering is
voor mij sterk verbonden met gelijkheid en rechtvaardigheid
en met thema’s als onderdrukking en uitbuiting van groepen
mensen. Ik zet me daarom niet alleen in voor het klimaat,
maar ook voor klimaatrechtvaardigheid. We zien dat sommige
groepen, zoals klimaatvluchtelingen, een veel hogere prijs
betalen dan anderen, en veel meer te maken hebben met
de consequenties van klimaatverandering. De last is niet
eerlijk verdeeld. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ moet
nog veel beter worden doorgevoerd. Ik hoop op een betere
toekomst waarin we meer naar elkaar en de natuur omkijken
en niet alleen de macht van de sterkste geldt.”

“Op een poster uit 1970 in mijn werkkamer stond: ‘Dag vogels.
Dag bloemen. Dag vlinders. Dag Mensen.’ Zo is het. Als het niet
goed gaat met het milieu, gaat het niet goed met mensen. De
opwarming van de aarde is een desastreuse ontwikkeling die
zorgt voor klimaatvluchtelingen. Want door bosbranden, droogte
of overstromingen komen mensen en al wat leeft onder grote
druk te staan. Klimaat en vrede zijn dus rechtstreeks met elkaar
verbonden. Ik heb twee keer meegelopen in klimaatmarsen. Het
is een manier om mijn stem te laten horen aan de regering. Maar
ik vind het nog belangrijker om op lokaal niveau anderen te
inspireren zich in te zetten. Door bijvoorbeeld de school en de
kerk te verduurzamen. Dit zijn concrete positieve stappen én ze
dienen als voorbeeld voor anderen.” !

isanne Boersma, oud-stagiaire bij PAX, zet
zich op vele manieren in voor een betere
wereld. Ze is sterk betrokken bij thema’s als
vluchtelingenproblematiek, democratisering in het
Midden-Oosten en vredeswerk. Bovendien strijdt Lisanne
voor ons klimaat. Vanuit haar functie als campaigner bij WISE
voor duurzame energievoorziening, neemt ze deel aan de
klimaatcoalitie en organiseert ze dit jaar de Klimaatmars in
Utrecht.

ennie Sohl, al jaren donateur van PAX, zet
zich al sinds 1973 in voor het klimaat. Hij
richtte milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht/
Wilnis op, werkte bij IKVOS/OIKOS en later als
docent aardrijkskunde op het Christelijk Lyceum in Zeist. Hij
richtte daar een werkgroep op die het thema duurzaamheid
behartigde en er onder andere voor zorgde dat de school
werd voorzien van zonnepanelen. Samen met anderen van de
oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort
bewerkstelligde hij dat dit een Groene Kerk werd.
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Op zoek naar erkenning
voor Congolese slachtoffers
van Kony’s troepen

Oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid.
Daaraan is Dominic Ongwen
schuldig bevonden. De
voormalig commandant van de
Oegandese rebellenbeweging
Lord’s Resistance Army (LRA)
terroriseerde Oeganda en
omringende landen. PAX staat
in Congo slachtoffers van het
geweld van LRA bij en stelt dat
deze slachtoffers erkenning
van hun leed verdienen.
Hiervoor is niet alleen de
berechting van Ongwen
belangrijk, maar ook van zijn
baas Joseph Kony.
Door: Anne Leenen en Marianne Moor
Foto’s: Cédric Gerbehaye
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Congo

H

et Internationaal Strafhof heeft op 4 februari
Dominic Ongwen schuldig bevonden. Ongwen
gaf volgens het Strafhof leiding aan gewapende
aanvallen op burgers in Oeganda tussen 2002
en 2005. Hij is de eerste en voorlopig enige LRA-leider
die veroordeeld is. De rebellenbeweging terroriseert sinds
1987 Oeganda en buurlanden. De wreedheden leiden al
decennialang wereldwijd tot afschuw en een roep om
gerechtigheid. Maar echte gerechtigheid voor de slachtoffers
blijft uit zolang het niet lukt om de leider van de LRA, Joseph
Kony, te arresteren.

gegeven aan de LRA om zich te vestigen in Congo,
en daarna aan de Oegandese regering om de LRA te
bombarderen. Dat de misdaden die begaan zijn in
Congo onbestraft zullen blijven in het strafproces tegen
Ongwen is een hard gelag voor de slachtoffers in Congo
en de Centraal Afrikaanse Republiek. Zeker omdat Kony
nog steeds op vrije voeten is. Als dit proces in april
afgerond is (de strafmaat wordt dan bepaald), is de
kans op gerechtigheid voor slachtoffers buiten Oeganda
minimaal.”

Ontvoerde kinderen keren terug
PAX is actief in Congo om daar slachtoffers van de LRA bij te
staan in hun zoektocht naar waarheidsvinding, gerechtigheid
en traumaverwerking. Marianne Moor, programmaleider van
het Afrika-team: “Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat
Ongwen nu is berecht. Maar zijn veroordeling en berechting
gingen alleen over de misdaden die zijn begaan in Oeganda.
Terwijl de LRA, juist onder Ongwen, vanaf 2005 vreselijk heeft
huisgehouden in Congo en de Centraal Afrikaanse Republiek.”

Van Oeganda naar Congo
Na de oprichting van de LRA in 1987 voerde rebellenleider
Joseph Kony meer dan vijftien jaar strijd in noordelijk Oeganda
tegen de regeringstroepen van president Museveni. De LRA
werd berucht om het gebruik van bruut geweld dat ontaardde
in bloedbaden en de grootschalige ontvoering van kinderen
die zij veelal inzetten als soldaten. In 2005, na een aantal
nederlagen tegen het Oegandese leger, zocht de LRA onder
andere haar heenkomen in buurland Congo. Kony, en een groot
deel van zijn manschappen, vestigden zich in een noordelijk
natuurpark, naar verluid met toestemming van de toenmalige
Congolese overheid. Tot grote schrik van de bevolking
verschenen er plotseling LRA-rebellen in hun leefgebied, maar
hun vrees en vraag om hulp werden door hoofdstad Kinshasa
genegeerd.

Kerstbloedbaden

De slachtoffers worden nog dagelijks geconfronteerd
met de gevolgen van het brute geweld. De woede, het
verdriet en de geleden materiële schade hebben veel
psychisch leed veroorzaakt en de sociale structuur
van de dorpsgemeenschappen sterk ontwricht. Soms
komen ontvoerde kinderen terug, wat de verhoudingen
in het dorp vaak nog verder onder druk zet. Zoals ook
het proces tegen Ongwen in extreme vorm laat zien
– de verdediging van Ongwen voerde aan dat hij zelf
als kind ontvoerd is door de LRA – kunnen deserteurs
van de LRA zowel slachtoffer zijn van ontvoering, als
zelf misdaden op hun geweten hebben. Dat is een
realiteit die voor de slachtoffers moeilijk te bevatten is.
De jongvolwassenen die vaak jaren na hun ontvoering
getraumatiseerd terugkeren in de Congolese dorpen
krijgen na de eerste emotionele hereniging te maken
met uitsluiting en stigmatisering door angstige familie
en dorpelingen.

‘Uiteindelijk gaat het om
waarheid, gerechtigheid
en traumaverwerking’

Toen drie jaar later het vredesproces tussen Oeganda en de
LRA strandde, gaf diezelfde Congolese regering de Oegandese
machtshebbers toestemming om de LRA op haar grondgebied
te bombarderen. En hoewel Kony zelf vluchtte, liet hij
een deel van de manschappen onder leiding van Dominic
Ongwen in Congo achter om wraakacties uit te voeren. Een
nietsvermoedende bevolking werd tijdens de kerstvieringen
in 2008 overvallen door de LRA die plunderend, moordend en
verkrachtend door de dorpen trok. Deze golf van geweld, die
later bekend werd als de Kerstbloedbaden, liep na een jaar af
maar de aanwezigheid van kleinere LRA-groepen is tot op de
dag van vandaag voelbaar in Congo en de Centraal Afrikaanse
Republiek. Volgens internationale schattingen heeft de LRA
in deze twee landen sinds 2008 ruim 2400 moorden en 3400
ontvoeringen gepleegd en bijna 400.000 burgers van huis en
haard verjaagd.
Moor: “Door jarenlang onderzoek hebben we steeds meer bewijs
verzameld dat de Congolese regering eerst toestemming heeft
PAX Magazine #1 Lente 2021
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Congo
PAX helpt de dorpelingen met
slachtofferbegeleiding. “In Congo
worden deserteurs als slachtoffer
gezien. Vaak zijn ze als kind ontvoerd
en besluiten ze als (jong)volwassene
te ontsnappen,” zegt Moor. “Iets dat
levensgevaarlijk is, want wie betrapt
wordt bij een poging te ontsnappen
wordt onmiddellijk geëxecuteerd. Toch
proberen wij desertie te stimuleren.
Daarvoor werken we samen met
lokale chiefs en jagers die vaak weten
waar groepjes LRA zich in de jungle
schuilhouden. We laten dan expres
mobieltjes achter waarop boodschappen
staan van andere deserteurs. In die
boodschappen wordt ze verteld dat ze
terug mogen gaan naar hun familie als
ze ontsnappen.”

Maar terugkeren in de gemeenschap
waar uit ze zo bruut zijn weggerukt,
is ingewikkeld. Dus helpen Moor
en haar team de mensen door
verzoeningsceremonies te organiseren
waarin de bloedbaden worden herdacht
en waar de deserteurs spreken.
“Uiteindelijk gaat het om waarheid,
gerechtigheid en traumaverwerking
zodat deze gemeenschappen verder
kunnen.”

Helen van sociale cultuur
De slachtoffers in Congo en de Centraal
Afrikaanse Republiek willen erkenning
van het leed dat hen is aangedaan en
erover getuigenissen kunnen afleggen.
Moor: “De LRA bestaat tegenwoordig uit
relatief kleine groepjes die rondzwerven

‘De spiraal van
terugkerend geweld
definitief doorbreken’

Onderdeel van de verwerking is het naspelen van het geweld.
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in de jungle en steeds meer los staan
van Joseph Kony. Zij gaan nu vaak
allianties aan met gewapende groepen
en milities. In de Centraal Afrikaanse
Republiek sluiten ze zich bijvoorbeeld
aan bij milities die betrokken zijn
bij de burgeroorlog. Deze groepen
voeren geen bloedbaden meer uit,
maar ze ontvoeren nog wél kinderen
en plunderen en roven nog steeds.”
Serieus onderzoek van het Strafhof naar
de schendingen van de LRA in Congo
en de Centraal Afrikaanse Republiek is
cruciaal, evenals de internationale steun
aan slachtoffers en deserteurs voor het
helen van de sociale structuur van hun
dorpsgemeenschappen om de spiraal
van terugkerend geweld definitief te
doorbreken. !

Interview

Aantoonbare onjuistheden
Ik zit in de Tweede Kamer op de publieke
tribune en zie het voor mijn ogen
gebeuren. Het is 2003 en de Kamer
debatteert over het rapport van de
enquêtecommissie over Srebrenica.
In weerwil van vele verklaringen van
overlevenden betoogt defensieminister
Kamp tot driemaal toe dat tijdens de
val van Srebrenica niemand tegen zijn
wil van de compound in Potočari is
weggestuurd. De Hoge Raad oordeelt
in 2013 en 2019 echter anders, in
twee spraakmakende zaken. Nederland
handelde onrechtmatig door de
mannen die op de compound waren,
zo’n 350, daar weg te sturen. De Staat
der Nederlanden is ook aansprakelijk
voor de dood van Dutchbat-elektricien
Rizo Mustafic en de vader en broer van
VN-tolk Hasan Nuhanovic. De regering
accepteert de uitspraken, zij kan niet
anders. Herstelbetaling volgt voor Hasan
en de familie Mustafic. Dit voorjaar
start de compensatieprocedure voor de
nabestaanden van de 350 mannen.
De Nederlandse regering erkent daarmee
fouten uit het verleden, maar van excuses
in de publieke arena is het helaas nog
niet gekomen. Het is er tijd voor.
De regering kondigde in februari een
‘gebaar van erkenning en waardering’

aan – jegens de Dutchbatters.
Dutchbatters hebben last van ‘negatieve
beeldvorming’ en verlangen van de
regering dat aantoonbare onjuistheden
weersproken worden. Terecht natuurlijk.
Minister Bijleveld schrijft daarover aan
de Tweede Kamer: “Defensie streeft
naar maximale transparantie rond
missies en inzet. Ook als er iets misgaat.
Aantoonbare onjuistheden moeten

worden tegengesproken en meldingen
van incidenten moeten zo snel mogelijk
worden onderzocht.” Ik ben nieuwsgierig
of de minister in de aangekondigde
nieuwe verklaring over Srebrenica
eindelijk afstand zal nemen van de
woorden van haar voorganger Kamp.
Die waren namelijk aantoonbaar onjuist.
Door: Dion van den Berg

Jongerenambassadeur van de vrede
In Zoetermeer is een jongerenambassadeur aangesteld om meer jongeren
te betrekken bij het werk van het Interlevensbeschouwelijk Overleg
Zoetermeer (ILOZ). Dit is één van de Ambassades van Vrede. Wij spraken
voorzitter Shamir Madhar en jongerenambassadeur Jurgen van der Hel
over hun doelen en dromen voor het komende jaar.
Shamir Madhar: “Het ILOZ
vertegenwoordigt en verbindt diverse
geloofsgemeenschappen. Die verbinding is
sterk. Het zit in de mens om te willen leren
van anderen en om samen te werken. Dat
kunnen wij in Zoetermeer als geen ander.
We zien echter dat in deze samenkomst
en samenwerking de jongeren missen. Wij
willen jongeren betrekken bij al die mooie
uitingen van geloof, ondersteuning en hoop.
We willen laten zien wat voor prachtige

dingen die verschillende mensen met elkaar
neer kunnen zetten, zoals onze vredesweek.
Om dat zaadje te planten bij jongeren,
is er nu een jongerenambassadeur.
Jurgen: “Het is een eer dat ik dit jaar
jongerenambassadeur mag zijn. Ik hang
zelf niet één geloofsovertuiging aan.
Ik vind het juist mooi om te zien hoe
veel mensen eigenlijk gemeen hebben,
terwijl ze op het eerste gezicht iets heel
anders lijken te geloven. Het vinden

en zien van overeenkomsten is een
onderwerp waarover ik graag met
andere jongeren in gesprek ga. Vooral
nu er steeds minder jongeren betrokken
zijn in geloofsgemeenschappen, is het
belangrijk elkaar op te zoeken. Daarnaast
hoop ik iets voor de kansarme jongeren
in Zoetermeer te betekenen. Jongeren
worden hard geraakt door de huidige
crisis, maar dit betekent niet dat zij bij de
pakken neer gaan zitten. Jongeren willen
en kúnnen meedenken en meedoen,
en dat hoop ik dit jaar te kunnen
stimuleren.”
Het volledige interview is te lezen op
www.vredesweek.nl
PAX Magazine #1 Lente 2021
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‘Haat maakt alles kapot,
houd van elkaar’
PAX-partner Ahmed ontvluchtte Syrië en doet zijn verhaal
Ahmed, een goede vriend
en partner van PAX,
heeft zijn moederland
Syrië moeten
ontvluchten. Tien jaar
hield hij het vol, nu
woont hij in Oostenrijk,
na een barre vlucht.
Khatera Shaghasi, die als
oorlogsvluchtelinge uit
Afghanistan naar
Nederland is gekomen en
nu stagiaire is bij PAX,
sprak met Ahmed. Over
zijn gezin dat hij achter
moest laten, over hoe
haat alles verwoest en de
lessen van oorlog. “Houd
van iedereen, zelfs als ze
anders zijn dan jij.”
Door: Khatera Shaghasi

O

uders willen hun
kinderen een toekomst
bieden waarin zij
kunnen bloeien. Het
is dé reden dat mijn ouders meer
dan twintig jaar geleden vanuit
Afghanistan vluchtten naar Europa.
Ik ben ze er nog altijd dankbaar
voor. Ook Ahmed is een van die
ouders. “Ik wil zo graag dat mijn

‘Houd van
iedereen, zelfs
als ze anders zijn
dan jij’
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Ahmed, een goede vriend en partner van PAX, heeft zijn moederland Syrië moeten ontvluchten. Hier is
hij in betere tijden met de kinderen voor wie hij theater maakte.

kinderen hier opgroeien. Hier in Oostenrijk
kan ik ze laten zien dat mensen elkaar
helpen, ongeacht achtergrond of religie.
En mijn dochters kunnen hier opgroeien in
vrijheid.”
De oorlog heeft een grote impact op het
Syrische volk. “Vroeger was het een hele
fijne gemeenschap waarin mensen elkaar
hielpen. Nu is alles anders. Iedereen heeft
wel iemand verloren in de oorlog en
sommigen zijn alles kwijt. Mensen leven
in armoede. Dit zorgt voor een toename
van criminaliteit en ontvoeringen.” Ook
de scheidslijnen tussen de bevolking zijn
verhard. Huwelijken tussen verschillende
religies of stromingen vinden niet meer
plaats. In dat opzicht is het effect van

oorlog niet anders dan in Afghanistan. Toen
mijn ouders Kabul voor het eerst weer
bezochten na de val van de Taliban, voor wie
ze gevlucht waren, kenden ze hun geliefde
stad, waar ze waren opgegroeid, niet meer
terug. “Het Afghanistan van nu is niet het
Afghanistan van onze herinneringen.”
Ook voor de oorlog was Syrië niet de ideale
plek om je kinderen groot te brengen.
Daarom gingen tien jaar geleden burgers
de straat op om te protesteren tegen de
dictatuur van president Assad. Een hoopvol
moment dat had moeten leiden tot een
democratisch Syrië. De protesten sloegen
echter om in een ingewikkelde oorlog. Het
land werd het toneel van bombarderende
grootmachten, oprukkende islamisten

Interview

‘Ouders willen
hun kinderen een
toekomst bieden
waarin zij kunnen
bloeien’

Ahmeds land is verwikkeld in een
ingewikkelde oorlog waarbij het
geweld en de wapens geen onderscheid
maken tussen militairen, islamisten of
onschuldige burgers. Ahmed zag hoe
islamisten kinderen in Idlib leerden om
mensen te haten die niet dezelfde religie
aanhangen. “De kinderen zagen er zo
vermoeid uit door de oorlog. Ik wilde
ze hun kindheid teruggeven.” En dus
begon de theatergroep met het geven
van poppenkastvoorstellingen. “Het
belangrijkste voor ons was om een glimlach
op hun gezichten te krijgen. We wilden ze
ook leren dat er nog goedheid en liefde
op de wereld is. Hoe liefde ons kan helpen
samen te leven en sterker te zijn als we
van iedereen houden ongeacht religie of
achtergrond.”

Levensbedreigende situaties

en vredesactivisten in de verdrukking.
De strijd leidde tot een van de grootste
vluchtelingenstromen die de wereld ooit
heeft gekend.
Ondanks de uitzichtloze oorlog steunt
PAX in Syrië mensen in hun voortdurende
strijd voor meer vrijheid en vrede. Ahmed
is een van onze partners, een theatermaker
en leraar uit Saraqeb, een plaats in de
noordelijke provincie Idlib. Hij organiseerde
theatervoorstellingen om mensen, midden
in de ellende, weer aan het lachen te
krijgen. Misschien kent u hem wel van de
blogs op de site van PAX waarin hij ons op
de hoogte hield van de situatie in Syrië. Die
blogs bleven lang hoopvol, maar werden
steeds grimmiger.

Terwijl miljoenen van zijn landgenoten
Syrië verlieten, bleef Ahmed. “Ik was een
idealistische docent met een boodschap
voor kinderen. Als ik weg zou gaan, zou
ik falen en de kinderen achterlaten met
niets. Vooral toen de islamisten naar Syrië
kwamen, bleek het krachtigste wapen
het hebben van een idee en een vrije
geest.” Zowel het regime, dat continu
Idlib bombardeerde, als de islamisten,
die het grotendeels voor het zeggen
hadden in Idlib, konden Ahmeds idealen
niet waarderen. Tijdens de oorlog heeft
hij daarom geregeld te maken gehad met
levensbedreigende situaties. Hij heeft vaak
zijn eigen huis moeten verlaten. Zo vaak
dat hij zich het exacte aantal niet meer
kan herinneren. “Het was moeilijk. Ik loog
tegen mijn kinderen. Zei dat we naar een
andere plek gingen omdat daar een goed
restaurant was.” Er was altijd hoop dat ze
weer naar huis zouden kunnen. Naar de
limoenboom in de tuin waar zijn dochter zo
gehecht aan was. Die hoop is nu weg.

Een pijnlijke realiteit
De stap zetten om je land te verlaten, is
vaak het gevolg van een lang en pijnlijk
proces. Toen hij samen met het gezin van
zijn broer neerstreek in Bannish, een dorp
dichtbij Saraqeb, had hij al een lange tocht
gemaakt die begon in 2020 toen Saraqeb
werd ingenomen door het regime en
Ahmed zijn huis en herinneringen moest
achterlaten. Het verlies van zijn huis,
de voortdurende bedreigingen van de

Ahmed met zijn dochters.

‘Mijn dochter
vroeg of ik een
roze bed voor haar
wilde kopen’
islamisten drogen hem de onvermijdelijke
conclusie op: “Ik wist toen ook dat er
geen toekomst meer was voor mij en mijn
familie in Syrië. Het was te gevaarlijk om te
leven op een plek die werd bestuurd door
islamisten en waar ik de mensen niet kende.
De islamisten waren het niet eens met
mijn manier van leven. Ik had bijvoorbeeld
muziek gestudeerd en zij geloofden dat
muziek tegen de principes van het geloof
ingingen.” Hij zag een pijnlijke realiteit: na
de revolutie, die bedoeld was om een einde
te maken de dictatuur van Assad, is er een
nieuwe vorm van dictatuur gekomen, op een
kleinere schaal. Het was tijd om nog een
vluchtpoging te doen. Tegen zijn dochters
zei hij dat hij een nieuw huis ging kopen
en dat ze elkaar snel weer zouden zien.
“Kinderen zijn zo onschuldig. Mijn oudste
dochter vroeg of ik een roze bed voor haar
wilde kopen.”
PAX Magazine #1 Lente 2021
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maken met de erbarmelijke omstandigheden waaronder
vluchtelingen in de regio moeten leven. Onlangs
rapporteerde PAX nog over de schrijnende situatie van
Syrische vluchtelingen in Libanon. Daar komt bij dat het
overgrote deel van de ondervraagde Syrische vluchtelingen
daar voelt dat ze onder druk staan om terug te keren naar
Syrië. Ahmed ziet dat absoluut niet zitten. “Niet zo lang
Assad of de islamisten aan de macht zijn.” Hij hoopt dat er
ooit verandering komt en is blij met landen als Nederland
die zich uitspreken over de misdaden van Assad. Het geeft
het Syrisch volk het gevoel dat ze niet vergeten zijn. “De
waarheid over Assad en de islamisten moet verspreid
blijven worden. De wereld moet weten hoe en wie het echte
Syrische volk is.”

‘Ik droomde van een groot feest…’

‘De waarheid over Assad
en de islamisten moet
verspreid blijven worden.
De wereld moet weten hoe
en wie het echte Syrische
volk is’

Tien jaar oorlog heeft Ahmed veranderd van een idealist,
optimistisch over verandering in zijn land, naar iemand die
geen toekomst meer ziet voor zichzelf en zijn gezin in Syrië.
“Ieder beetje hoop dat ik had voor een nieuw en beter Syrië
is weg. Ik droomde vroeger dat ik een groot feest zou geven
na de revolutie, met al mijn vrienden, maar de meeste van
mijn vrienden heb ik verloren aan de oorlog. Ik heb zo veel
verloren aan deze oorlog.” Toch kan hij uit de achterliggende
periode belangrijke lessen trekken. “Houd van iedereen,
zelfs als ze anders zijn dan jij. Haat is een gif dat alles kapot
maakt. Het heeft mijn hele land verwoest. Geef deze les door
aan kinderen. Dat is zo belangrijk. Houd van elkaar.” !

En zo verlieten Ahmed en zijn broer Syrië, november vorig
jaar. Via Turkije, Griekenland, Macedonië, Servië en Hongarije
kwamen de broers na twee maanden en vier dagen aan
in Oostenrijk. Veel vluchtelingen komen vast te zitten in
Turkije of Griekenland, Ahmed spreekt van geluk dat dat
bij hem niet is gebeurd. Niettemin was het een zware reis
die ze grotendeels te voet hebben afgelegd. En als het te
heftig werd, dacht hij aan zijn dochters. “Ik zal de blik op hun
gezichten nooit vergeten. Hoe ze me aankeken bij het geluid
van een straaljager of exploderende bom. Ieder kind denkt
altijd dat hun vader Superman is. Terwijl ik me zo machteloos
voelde. Ik wil dat gevoel nooit meer hoeven ervaren.”

‘Ze zeggen dat het goed gaat…’
Ahmed is blij dat hij in Oostenrijk is. Hij en zijn broer delen
een kamer en telefoon. “Dit land geeft me het gevoel van
waardigheid terug dat ik verloren was in Syrië. Ik voel me hier
weer een gerespecteerd mens. Ik kan het moeilijk in woorden
uitdrukken. Het is hier veel beter. Alles is beter dan daar.” En
toch voelt Oostenrijk nog niet helemaal thuis. Zijn vrouw,
twee dochters van 6 en 4 jaar, Layan en Lara, en zoontje
van 9 maanden, Sa’Ad, werden niet direct bedreigd en zijn
achtergebleven. “Ik voel me pas echt thuis als mijn gezin hier
is. Wanneer ik ze spreek, zeggen ze dat het goed gaat. Maar ik
geloof er niets van. Ik volg het nieuws en ik maak me grote
zorgen om de islamisten, het regime en de rol van Rusland.
Het is er allesbehalve veilig.”
Hij had ook dichter bij huis kunnen blijven, opvang kunnen
zoeken in de regio. Dat deed hij niet en dat heeft alles te
12 PAX Magazine #1 Lente 2021

Ahmed in de Oostenrijkse sneeuw.

Ik steun

Ik steun PAX
100 Bijzondere gevers voor onze strijd tegen kernwapens
PAX strijdt al jaren om kernwapens de wereld uit te helpen. En met succes: in januari 2021 is het
Internationaal Verdrag tegen Kernwapens in werking getreden en zijn kernwapens verboden.
Om ons belangrijke werk voort te zetten, zoeken wij 100 bijzondere gevers die ieder € 1.000
schenken om onze strijd tegen kernwapens te kunnen vervolgen. Al 50 bijzondere gevers hebben
hun schenking gedaan: nu nog 50 te gaan!

“Reken d'r op, reken d'r op.
Europa zal kernwapenvrij
zijn'. Dat zei mijn vader,
Mient-Jan Faber op 21
november 1981 op een
stampvol Museumplein in
Amsterdam. Ik was 12.
Bijna 40 jaar later zijn we er nog niet: er liggen
nog steeds Amerikaanse kernwapens in Volkel.
Maar mijn vader zei die dag ook: 'Die Hollandse
ziekte is een chronische ziekte...morgen staan
wij hier weer!'
Daarom vind ik het zo mooi dat Anna
Timmerman en haar team bij PAX het gevecht
tegen kernwapens doorzetten. En dat heeft
effect: uit een recent onderzoek van ICAN blijkt
dat een meerderheid van de Nederlanders vindt
dat Nederland leiderschap moet tonen door als
eerste NAVO land toe te treden tot het nieuwe
VN anti-kernwapenverdrag. Een verdrag dat
kernwapens officieel verbiedt. Ga zo door PAX!
Ik ben blij dat ik met deze actie een steentje bij
mag dragen.”
Hanneke Faber, Amstelveen !

"Graag draag ik bij
aan deze actie voor
– hopelijk – de
laatste loodjes in
Nederland. Succes
met de verdere
kernwapenlobby.
(Kern)wapens zijn als zeepkruid dat
voortwoekert als je er niet op tijd bij
bent. Ik ben nog van 'de oud-strijders
generatie'. PAX blijft mijn leefmilieu, zoals
het dat was voor veel anderen. We
hebben samen een lange geschiedenis,
en ik hoop dat jullie volhouden.
Het idee van de zeefdruk van Len Munnik
is voortreffelijk, bedankt voor de
gedachte alleen al. Ik geef mijn zeefdruk
graag door aan iemand anders – mag dat
Lineke Schakenbos in Amersfoort zijn?
Ze is een van de eerste en meest
consequente Vrouwen voor Vrede, die dat
echt verdient.”
In verbondenheid met jullie allemaal,
Maria ter Steeg, theologe, Utrecht !

Wilt u ook meedoen in onze strijd tegen kernwapens? Meld u dan aan als
bijzondere gever van € 1.000,= op www.paxvoorvrede.nl/kernwapensweg
Bij een gift van € 1.000 krijgt u:
•	De zekerheid dat u direct
bijdraagt aan onze strijd
tegen kernwapens;
•	Een bijzondere tekening
(40 x 50 cm) van Len Munnik
mét persoonlijke boodschap;
•	Twee keer per jaar een
(online) bijeenkomst over
het werk van PAX.

Len Munnik, al meer dan veertig
jaar tekenaar voor PAX. “PAX is hard
nodig want de oorlog is nooit ver
weg. Mijn tekeningen worden door
actiegroepen gebruikt. Daar word ik hartstikke blij van,
dat is mijn praktische nalatenschap voor de vrede.”
Len Munnik,
Tekenaar voor PAX
Winnaar Inktspotprijs 2020

Even voorstellen:
Marlou van Campen,
“Sinds oktober
werk ik bij PAX als
fondsenwerver
major donors en
nalatenschappen. Het
is heel bijzonder om te
merken dat de mensen
die PAX steunen zo’n
rijke geschiedenis en
doorzettingskracht
hebben. Voor de actie
”100 bijzondere gevers
tegen kernwapens”
melden zich in 50 dagen
tijd al 50 mensen aan.
Het is geweldig om
ook de verhalen van
deze PAX-donateurs te
horen. In de jaren ‘70
liep ik zelf mee met de
Pax-Christivoettochten.
Dat was voor mij een
vormende ervaring.
Vandaag de dag zijn
het ook actuele thema’s
als het klimaat,
vluchtelingen en
het verdwijnen van
biodiversiteit die mij
bezighouden. Dat alles
heeft te maken met
vrede. Mogelijk wilt u
ook meedoen met de
actie ”100 bijzondere
gevers”? Samen kunnen
we ervoor zorgen dat het
werken aan wereldvrede
doorgaat. Ik kijk er naar
uit u te mogen spreken.
Dat kan via mail
vancampen@
paxvoorvrede.nl
of via de telefoon
06-48981491.
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“Sta open voor verhalen
en luister echt naar wat
iemand zegt”

Op 21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en
Discriminatie. De dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij alle
vormen van racisme. Iets waar Sarita Bajnath, lid van de Pax
Christi-ledenraad en oprichter van de Ambassade van Vrede
Amsterdam Zuid-Oost, zich dagelijks mee bezig houdt. “In
Nederland wordt racisme nog veel gebagatelliseerd. Maar wie geen
oog heeft voor verschillen, kan ook niet zien wat er mis gaat.”
Door: Anne Leenen
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S

arita: “Ik heb ooit geneeskunde gestudeerd aan
de VU omdat ik graag arts wilde worden. Tijdens
mijn studie werd ik als vrijwilliger gevraagd voor
een zogenaamde summerschool van de VU. Die
summerschool was gericht op ‘eerste generatie’ studenten,
mensen die als eerste van hun familie naar de universiteit
gingen. Juist deze studenten vallen vaker uit omdat ze
weinig steun krijgen uit hun omgeving. In die groep is
een oververtegenwoordiging van mensen van kleur en uit
een bepaalde klasse. Die eerste summerschool was echt
een broedplaats voor activisme. Uiteindelijk ging het zo
goed dat ik het jaar daarop de trainers mocht trainen, en
daar is uiteindelijk
een heel bedrijf
uitgerold.”

‘Spreek je uit als je
racisme ziet’

Sarita Bajnath is
trainer, spreker en
motivator op het gebied van inclusie, diversiteit en dialoog.
Ze geeft trainingen aan grote organisaties, waaronder nog
steeds de VU, politici en overheidsinstanties. Daar probeert
ze vooral bewustzijn te creëren over uitsluiting. Sarita: “Ik
merkte al snel dat vrouwen van kleur tegen hele andere
problemen aanlopen dan witte vrouwen. Zo was er een
Hogeschool waar ik zag dat vrouwen van kleur vaker lagere
cijfers en lagere waarderingen kregen dan witte scholieren.
Als donkere vrouw ben ik in mijn leven ook tegen
problemen aangelopen. Mijn vader werd bijvoorbeeld heel
vaak aangehouden door de politie en op Schiphol werd hij
altijd uit de rij gepikt. Je groeit ermee op en denkt dat het
normaal is. Maar als je je er meer in gaat verdiepen gaan je
ogen open, en zie je dat het probleem systemisch is. Zoals
de toeslagenaffaire ook geen toeval is, en zeker niet iets dat
op zichzelf staat.”

Machtsverhoudingen
“Mijn trainingen gaan over diversiteit in de breedte, ook
over bijvoorbeeld gehandicapten en gender. Het gaat
daarbij om de machtsverhoudingen, die zijn ontzettend
belangrijk. Iedereen wordt weleens uitgesloten of
achtergesteld. Ik zeg altijd, het begint met bewustwording.
Als je je niet bewust bent van hoe machtsverhoudingen
zijn, hoe die precies lopen, kun je dat ook niet veranderen.”
“Als je wordt gediscrimineerd, gebeurt dat niet één
keer. In het systeem zit discriminatie ingebakken. Daar
lopen mensen tegenaan als ze stage willen lopen, als ze
solliciteren, als ze een woning willen huren of kopen. En op
grotere schaal, zoals in de toeslagenaffaire, maar ook in de
verhalen die naar buiten zijn gekomen over racisme binnen
de brandweer.”

verschuilen zich hier nog vaak achter beweringen als ‘ik
zie geen kleur.’ Ik vind het ook belangrijk om uit te gaan
van wat ons samenbrengt. Maar als je geen oog hebt voor
verschillen, kun je ook niet zien wat er wel misgaat, omdat
dat gebagatelliseerd wordt. Het is goed om je bewust te
zijn van hoe je met verschillen omgaat. Ik zeg altijd, zonder
wrijving geen glans.”
Iedereen kan zich inzetten voor een inclusievere
samenleving, door in ieder geval goed te luisteren.
“Sta open voor verhalen, luister echt naar wat iemand
zegt en begin niet meteen met bagatelliseren. Dus niet
interrumperen, maar echt luisteren. Wees je bewust van de
machtsverhoudingen die het vaak zo moeilijk maken om
eerlijk te vertellen waar je last van hebt. Bijvoorbeeld bij
de Amsterdamse brandweer durfden mensen zich niet uit
te spreken over keihard racisme op de werkvloer omdat zij
hun baan niet wilden verliezen.”

Spreek je uit
“Om verder te komen moeten mensen zich uitspreken tegen
onrecht en racisme, ook als het niet jezelf betreft. Zoals
Martin Luther King zei: ‘Degenen die zich niet uitspreken
tegen onrecht, zijn het grootste gevaar.’ Kies dus niet
voor matigheid maar voor gerechtigheid. Ik zou tegen een
PVV-stemmende buurman zeggen: ‘Ik doe dat niet, omdat
ze racistische politiek voorstaan. Als je stemt op een partij
die mij het land
uit wil zetten is
dat geen verschil
van mening, maar
is dat een stem
voor racisme’.
Spreek je uit als
je racisme ziet.
Sinan Can noemde
dat zo mooi; microrevoluties. Ik denk niet dat we het in
Nederland snel veel beter gaan doen. Ook nu nog worden
witte jongeren veel meer gestimuleerd in het onderwijs
dan jongeren met een kleur. Maar de jongere generatie
heeft wel meer oog voor diversiteit. Een samenleving met
mensen van alle kleuren, seksuele voorkeuren en religies is
voor hen veel vanzelfsprekender, dus dat stemt me voor de
toekomst toch hoopvol.” !

‘De jongere
generatie heeft
meer oog voor
diversiteit’

Nog een lange weg te gaan
We hebben nog een lange weg te gaan, denkt Sarita.
“Nederland loopt achter, als je het vergelijkt met andere
landen. Heel vaak zeggen Engelsen of Amerikanen,
Nederland loopt wel 50 jaar achter qua bewustzijn over
racisme en uitsluiting. Ik denk dat dat wel klopt. Mensen
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Op reis
met…
Eva van
Iwaarden

Paspoort
Naam: Eva van Iwaarden
Leeftijd: 33 jaar
Nationaliteit: Nederlandse
Geboorteplaats: Woerden
Woonplaats: Putten
Heeft gewoond in: Alkmaar, Leeuwarden, Apeldoorn,
Wageningen, Nairobi, Mosul, Erbil
Reist met: zo weinig mogelijk spullen
Neemt altijd mee: mobiele telefoon met een breed scala
aan muziek
Onafscheidelijke reisgenoot: de offline landkaarten van
maps.me, zodat de weg nooit kwijtraakt op reis

PAX werkt in conflictgebieden in vier werelddelen.
Door dit internationale karakter van ons werk, reizen
sommige PAX-medewerkers geregeld. Zo ook Eva van
Iwaarden. Als projectleider Soedan reisde zij in september
naar Khartoem, de hoofdstad van Soedan.
“Sinds juli 2020 werk ik bij PAX. Ik had veel geluk dat ik preciés
tussen de twee lockdowns in het voor- en najaar een dienstreis
kon maken. Ik keek er erg naar uit mijn collega’s in Soedan te
ontmoeten, die ik tot dan alleen digitaal had gezien en gesproken.
Dit was mijn eerste reis naar Soedan. Ik ben eerder in Oeganda
geweest en heb jaren in het Midden-Oosten gewoond en gereisd. In
Soedan zag ik hoe deze twee werelden elkaar ontmoeten. Ik reisde
naar Khartoem, waar ik met partners en lokale PAX-medewerkers
in gesprek ging over een project dat draait om vredeswerk en
‘non-violent action’. Dit project moest lange tijd geheim blijven
onder het bewind van president al-Bashir. Nu zijn dictatuur officieel
verleden tijd is, kunnen we het project meer naar buiten brengen
en publiek maken - een positieve en hoopvolle omslag.
Op een middag ging ik op pad om de plekken in Khartoem te
bezoeken waar de revolutie in 2019 heeft plaatsgevonden. Er zijn
veel prachtige muurschilderingen gemaakt tijdens de revolutie, die
nog steeds te zien zijn. Een aantal muurschilderingen had ik eerder
in de krant of op sociale media voorbij zien komen. Heel bijzonder
om die nu met eigen ogen te zien en op een plek te zijn waar
mensen voor hun vrijheid opkwamen.
De muurschilderingen, beelden van vrijheid, opstand en
revolutie, zijn inmiddels een alledaags,
normaal onderdeel van de stad en het
straatbeeld geworden. Toch is het voor
veel Soedanezen lastig hun angst en
herinnering aan de dictatuur achter zich
te laten. De omstandigheden in Soedan
zijn nog steeds grillig, er is veel aan de
hand. Ik hoorde zowel pessimistische
als optimistische geluiden over de
omstandigheden en toekomst van het land, vooral met het zicht op
de aankomende verkiezingen. Soedan zit in een ontdekkende fase,
waarin vredeswerk hard nodig is. Ik kijk er dan ook naar uit weer op
reis naar Soedan te mogen.” !

