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In beweging voor
vrede
IKV Pax Christi opereerde het afgelo-

pen jaar in 25 landen in Azië, de

Hoorn van Afrika, het Grote Merenge-

bied, Latijns-Amerika, het Midden-Oos-

ten, Zuidoost-Europa en de Kaukasus. We

initieerden en ondersteunden een keur

aan vredesinitiatieven en mobiliseerden

daarvoor morele, politieke en financiële

steun in eigen samenleving. Zo werkten

we in Colombia aan vredesopbouw door

de re-integratie van voormalige guerrilla-

strijders te bevorderen. In Soedan onder-

zochten we economische dimensies van

conflicten, zoals landverdeling en verde-

ling van water, hout, olie en mineralen.

In Kasjmir en Pakistan steunden we vre-

desactivisten maar ook academici, juris-

ten, journalisten en diplomaten die

onafhankelijke rechtspraak nastreven als

noodzakelijke stap naar verdergaande

democratisering. En in Georgië en de be-

twiste gebieden Nagorno-Karabach en

Zuid-Ossetië werkten we samen met or-

ganisaties die in moeilijke omstandighe-

den zich sterk maken voor de rechten

van ieder individu.

In 2009 was IKV Pax Christi volop in be-

weging: als een groeiende vredesorgani-

satie speelden we in op veranderingen

en ontwikkelingen om ons heen. In

het kort een overzicht geven van al het

vredeswerk, is haast niet te doen.

Daarom een greep uit de resultaten

van afgelopen jaar. Vanaf mei is ons

volledige jaarverslag te downloaden op

www.ikvpaxchristi.nl.

Samen werken aan vrede
In 2009 steunden zo’n 20.000 mensen, parochies, kerken en gemeenten het werk van IKV Pax Christi. Samen met hen en

mensen in conflictgebieden werken we aan een vreedzame en democratische samenleving. Steun ook IKV Pax Christi. Word

donateur en ontvang vier maal per jaar ons magazine Vrede.Nu. Kijk op www.ikvpaxchristi.nl.
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Ook in 2009 werkte IKV Pax Christi

in diverse conflictgebieden aan

waarheidsvinding tussen groepen,

interetnische dialoog en actief burger-

schap.

In Servië en Kosovo ondersteunden we

interetnische samenwerking tussen de

Albanese en Servische bevolking, met

aandacht voor de positie van de minder-

heden en waarheidsvinding over de oor-

log. Op 9 mei 2009, Europadag, startten

vijftien Servische, Albanese en Neder-

landse jongeren met hun deelname aan

het uitwisselingsprogramma Our Future

Network. Hun eerste uitdaging werd een

straatactie in KKoossoovvoo. Daar deelden zij

zelfbedachte Loesje slogans uit, als prik-

kel voor meer maatschappijkritische re-

flectie: ‘We are both different, then we

have something in common’.

Ook in 2009 organiseerde IKV Pax

Christi met betrokken organisaties de

jjaaaarrlliijjkkssee  SSrreebbrreenniiccaa  hheerrddeennkkiinngg in Den

Haag, met zo’n 450 aanwezigen onder

wie enkele Tweede Kamerleden. Een

maand eerder kwamen elf vrouwen en

mannen uit Srebrenica naar Nederland

voor gesprekken met Dutchbatters, de

Nederlandse vredestroepen in Srebre-

nica. In een beladen ontmoeting hiel-

pen foto’s die de Dutchbatters destijds

maakten beide groepen bij het verwer-

ken van het verleden. 
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Dialoog 

Linda Schevers, programmaleider Zuidoost-Eu-

ropa, vertelt over het belang van dialoog in Zuid-

oost-Europa: “Misverstanden en onbegrip zijn

gauw geboren. Helemaal tussen bevolkingsgroe-

pen die voorheen met elkaar in oorlog verwikkeld

waren. Alleen door met elkaar open in gesprek te

gaan, kan het zwart-wit denken stukje bij beetje

worden doorbroken. Het biedt mensen een vveerraann--

ddeerriinngg  vvaann  ppeerrssppeeccttiieeff en leert hen kritisch te kij-

ken naar hun eigen rol.”

Digitaal nieuws
In 2009 werd de website

www.ikvpaxchristi.nl zo’n 110.000

keer bezocht. Zo’n 3.700 mensen

ontvingen onze e-mailnieuwsbrief

Frontline. Wilt u ook eenvoudig 

op de hoogte blijven van ons 

werk? Meld u aan voor de gratis

maandelijkse e-mailnieuwsbrief op

www.ikvpaxchristi.nl.
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Ontwapening
Het grote succes van een cclluusstteerrmmuu--

nniittiiee campagne in 2008 kreeg een

vervolg. In 2009 lanceerde IKV Pax Christi

een rapport over investeringen in cluster-

bommen door financiële instellingen. Er

kwam er na jarenlang campagnevoeren

een verbod op financiële investeringen in

clustermunitie na een  baanbrekende

motie van Krista van Velzen van de SP. 

Afgelopen jaar zette IKV Pax Christi zich

in voor een kernwapenvrije wereld met

de campagne NNoo  NNuukkeess. Met het appel

voor een kernwapenvrije wereld - dat

door 4375 mensen werd ondertekend –

riepen we onze regering op om de op-

roep tot een kernwapenvrije wereld in

2020 te steunen, zich uit te spreken voor

een kernwapenvrij Europa in uiterlijk

2015 en de kernwapentaak van de Ne-

derlandse luchtmacht te beëindigen.

Roos Boer is programmamedewerker Clustermunitie:

“Het is geweldig om wweerreellddwwiijjdd met zoveel mensen

samen te werken aan een gezamenlijk doel. Door de in-

ternationale samenwerking binnen de Clustermunitie

Coalitie ben je in staat om wereldwijd iets aan te kaar-

ten. Na de lancering van ons rapport over investeringen

in clustermunitie werd er in meer dan 15 landen actie

gevoerd. Zo stuurden in het Verenigd Koninkrijk be-

zorgde klanten 6000 e-mails naar banken die investeren

in producenten van clusterbommen. In de Verenigde

Staten namen twee universiteiten actie om op geen enkele wijze meer bij inves-

teringen in producenten van clustermunitie betrokken te zijn.”

Rapporten
In 2009 publiceerde IKV Pax Christi

15 rapporten, waaronder ‘In gesprek

met Hamas’, ‘Een kernwapenvrije

wereld’, ‘Worldwide Investments in

Cluster Munitions; a Shared Respon-

sibility’, ‘Sudan 2012 Scenarios for

the Future’ en ‘Verarmd Uranium:

Tijd voor duidelijkheid’. Deze en an-

dere publicaties zijn te downloaden

van onze website.

Menselijke 
veiligheid
IKV Pax Christi vroeg aandacht voor men-

senrechtensituaties, menselijke veilig-

heid en situaties van vluchtelingen, zoals

van de Palestijnen in het Midden-Oosten.

Gaza werd eind 2008 aangevallen door

het Israëlische leger. Burgers konden

door de gesloten grenzen zelfs niet

vluchten voor dit geweld. Begin januari

organiseerde IKV Pax Christi namens het

samenwerkingsverband United Civilians

for Peace een WWaakkee  vvoooorr  GGaazzaa. Tijdens de

bijeenkomst in de Utrechtse Domkerk,

die zo’n vijfhonderd mensen trok, gaven

diverse prominente Nederlanders blijk

van hun frustratie en riepen de regering

op meer te doen. Twee weken later werd

het resultaat van de petitie Stop Geweld

in Gaza aangeboden aan de Tweede

Kamer. In  totaal tekenden meer dan

5000 mensen de petitie.
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Bevordering van de democratie

dient de vrede. Ook afgelopen jaar

heeft IKV Pax Christi haar ervaring met

democratiseringsprojecten kunnen in-

zetten in nieuwe processen van demo-

cratisering in conflictgebieden.

In SSooeeddaann gaf IKV Pax Christi onder -

steuning aan het verbeteren van lokaal

bestuur en het herstellen van het ver -

trouwen van burgers hierin. IKV Pax

Christi publiceerde twee rapporten over

Soedan, die door beleidsmakers veelvul-

dig werd gebruikt en waardoor er lokaal

en internationaal meer aandacht kwam

voor het belang van de verkiezingen in

2010 en het referendum voor het zuiden

in 2011. 

IKV Pax Christi deed in CCoonnggoo een 

uitgebreid onderzoek naar landcon -

flicten waaruit bleek dat de huidige

wet op land onvolledig is en veel

ruimte biedt voor misinterpretaties.

IKV Pax Christi besprak de uitkomsten

van het rapport met burgers, beleids-

makers en politici. Gezamenlijk formu-

leerden zij mogelijke vervolgstappen

zoals een nieuwe, aanvullende wetge-

ving en het ondersteunen van de lokale

overheid in haar taak gronden te behe-

ren.
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Democratisering

Jongeren
Tijdens het jongerenevenement Nacht

van de Vrede in de Vredesweek 2009

lanceerde IKV Pax Christi haar nieuw

jongerenprogramma PPaaxx--iitt. Jongeren-

coördinator Eline Veninga: “Pax-it is

het brutale broertje van IKV Pax

Christi: eigenzinnig, ondernemend

en bevlogen. Onder het motto rebel

with a cause laten jonge mensen hun

stem horen en vechten ze voor een

veiligere wereld.”Meer weten over IKV Pax Christi? Kijk op www.ikvpaxchristi.nl.


