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Lokaal vredesbeleid:
ook in mijn stad/gemeente?
Vrede is niet alleen iets voor de regering of voor
wereldleiders. Ook ons eigen gemeentebestuur
kan aan vrede werken. Op wel honderd manieren, alleen moet je er de moed en de inspiratie
voor hebben, als burgemeester of als schepencollege. Aan ons, de jeugd, om hen daarbij een
handje toe te steken!

Tweede editie: opnieuw 50 mooie voorbeelden

Moed? Die kunnen wij opkrikken, we kunnen hen ‘aan-moedigen’:
we geven onze politici een duwtje in de goede richting, we zitten ze
achter de veren. Als we dat niet doen komt er misschien niks van. En
als ze al goed bezig zijn, dan laten we hen dat ook weten: méér van
dat, dames en heren!
Inspiratie? Daarvoor zijn wij van Jeugd & Vrede voor de tweede
keer gaan rondkijken en we hebben opnieuw vijftig goede ideeën
genoteerd. Weer een karrenvracht geslaagde voorbeelden uit de
praktijk. Want als ze dat elders hebben gekund, waarom dan niet
proberen in onze eigen gemeente?
Oktober 2012: gemeenteraadsverkiezingen, een politiek scharniermoment. Of we nu al mogen gaan kiezen doet er niet toe: om de
zes jaar is dat voor ons dé grote kans om politici - of zij die dat willen
worden - eens aan de tand te voelen over gemeentelijk vredesbeleid.
Hebben ze nog niets gepland? Dan leveren wij de bouwstenen.
En daarna? Ook ná de verkiezingen blijven we ons gemeentebestuur op de vingers kijken, zitten we ze achterna met onze dringende vredeswensen. Hoe zit dat met hun beloftes? En/of wordt het
in 2013, 2014… 2017, 2018 niet dringend tijd om aan iets nieuws te
denken? Want ál de komende jaren blijven wij het belangrijk vinden
dat ze in onze school, onze wijk, onze gemeente iets doen voor de
vrede. Grote en kleine vrede, daar gaat het om.
Grote vrede? Ja, soms is het oorlog. Met moordende wapens –
waar halen ze die en kan je daar als gemeente iets tegen beginnen?
Oorlog - of Vrede: dat beslissen de ‘grote’ politici, ergens daarboven.
Maar hun besluit is niets waard als de mensen hier onderaan, het
ánders willen: verzoening - of haat? Kunnen we dáár iets aan doen,
hier, met onze eigen gemeente of stad?
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Kleine vrede? Ja soms vechten we, pesten we, zitten we vol vooroordelen. Kleine
oorlog, maar soms met grote gevolgen. Ook daar kan de gemeente de vrede
vooruithelpen.
Deze inventaris vol voorbeelden is vanaf nu jouw geweldloos wapenarsenaal,
kies maar uit met welke goede vredesvoorstellen je de politici en de gemeentelijke diensten zal gaan bestoken. Niet op je eentje natuurlijk: je zoekt best bondgenoten; jeugdverenigingen, jeugdraad, jeugdconsulent en jeugddienst, andere
verenigingen...
Ten slotte nog dit: deze nieuwe lijst is samengesteld einde februari 20121, maar
hij had gerust nog veel langer kunnen worden. Als jij een goed gemeentelijk
vredesidee opmerkt dat er nog niet in staat, dan zijn wij benieuwd om het ook te
leren kennen.
Peter Jochems
Samensteller
p.jochems@telenet.be

1 Die eerste vijftig goede voorbeelden vind je hier. Neem daar zeker ook een kijkje als je nog meer inspiratie
zoekt, want er kan echt héél veel gebeuren. Veel meer dan je vermoedt, en zeker dan onze lokale politici
denken…
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Vrede in onze
eigen kleine wereld

1.1 Pesten is oorlog –
Leuven, Mechelen
Pesten kan heel veel schade toebrengen – soms
zonder dat de pesters dat zelf beseffen. Misschien heb jij het zelf al ervaren, of gezien in je
klas, sportclub of vriendengroep. Maar er kan
iets aan gedaan worden. Door leerkrachten,
ouders en jeugdbegeleiders, maar ook door een
gemeentebestuur.

Preventiedienst Leuven:
vormingen, website, positief schoolklimaat
Veel steden hebben een aparte ‘preventiedienst’, om geweld te helpen voorkomen en de veiligheid te verhogen – zie ook 5.3. Onder
meer in de stad Leuven vinden ze pesten een belangrijk probleem.
Elk jaar organiseert de preventiedienst daarom studiedagen voor
leerkrachten over omgaan met agressie, cyberpesten, het belang
van een positief schoolklimaat enz.
Ook de website van de stad hebben ze daarvoor ingeschakeld.
Daarop staat uitleg over het verschil tussen pesten en plagen; en
tips voor ouders hoe ze het kunnen aanpakken als hun kind gepest
wordt of als het zelf een pester is; en ook hoe enkele scholen het
pestprobleem met succes hebben aangepakt. Leuven heeft daarenboven een schitterende website in onze jongerentaal, over pesten
en geweld bij jongeren, het onderscheid plagen-pesten, discriminatie, cyberpesten, wat doe je als je slachtoffer of getuige bent van
geweld, …
In de werkgroep ‘verbondenheid’ van basisschool De Twijg werken
de leerkrachten en ouders samen aan pestpreventie. Ze ontdekten
hoe belangrijk de speelplaats is. Die hebben ze aantrekkelijker en
kleurrijker gemaakt. De kinderen kunnen een treinspoor volgen, er
zijn hinkelparken, speciale knikkertegels, een sprintbaan, een kleurrijk reuzenganzenspel,… Gevolg: de leerlingen gaan zich minder
vervelen, en als vanzelf minder denken aan pesten. In het ‘patattenhuisje’ kunnen ze ruzies uitpraten. Steekt pesten toch de kop op,
dan werken ze in De Twijg met de ‘No Blame’-aanpak: niet straffen,
maar uitpraten en uitleggen.
In basisschool De Ark waren de speelplaats en refter te klein geworden. Daarom hebben ze de speel- en eettijden opgesplitst. Dat gaf
meer ruimte en rust voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten. Voor de speeltijd is er een spelkoffer: geen tijd meer om je te
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vervelen. Daarnaast schenkt de school aandacht aan een positief schoolklimaat,
met studiedagen rond de ‘No Blame’-aanpak, een rustbankje op de speelplaats,
gebruikt voor een soort van mini-’time out’, peter- en meterschap. Leerkrachten
leren hoe ze ruzies tussen leerlingen kunnen laten bemiddelen door leeftijdsgenoten.
En dan is er die prachtige jongerenwebsite www.slatoe.be.
Daar vinden jongeren wat ze kunnen doen en waar ze terecht kunnen als ze problemen hebben met pesten of geweld op school. Wat kan je doen als je slachtoffer bent? Welke aanspreekpunten zijn er in Leuven? Welke verschillende vormen
van geweld bestaan er? Jongeren kunnen ook hun verhaal doormailen of recente
nieuwsberichten rond pesten en geweld lezen.
Soms krijgen jongeren te maken met pestgedrag, belanden ze in moeilijke situaties met anderen, of kunnen ze moeilijk weerstaan aan groepsdruk. Sommige
jongeren kunnen dan een duwtje in de rug gebruiken. De groepssessie ‘Hier Sta
Ik’ leert jongeren hoe ze beter hun mannetje kunnen staan tussen hun leeftijdsgenoten.




Preventiedienst Leuven, 016 21 07 00, preventie@leuven.be,
www.leuven.be/preventie
http://www.leuven.be/binaries/pesten_tcm16-35132.pdf
website van de stad over pesten
www.slatoe.be
website in jongerentaal

‘Moordende’ rapper Pita bedoelde het goed! - Mechelen
Saïd Aghassaiy, beter bekend als de Mechelse rapper Pita, had het destijds in 2010
allemaal heel goed bedoeld, want pesten kan heel erge gevolgen hebben. En
daar wou hij met de videoclip bij zijn nummer ‘Alles komt goe’ iets tegen doen.
De clip toonde een jongen die gepest wordt op school. Niemand helpt. Op een
gegeven moment slaan de stoppen bij hem door. Hij komt vermomd als de
Batman-figuur Joker de klas binnen. Wanneer hij weer uitgelachen wordt, schiet
hij de leerkracht neer. Daarna moeten ook zijn klasgenoten er aan geloven. Uiteindelijk beneemt hij ook zichzelf van het leven. “Hiermee laten we zien aan pesters
hoe ver ze iemand kunnen drijven”, zegt Pita, zelf een jeugdwerker.
De clip was het resultaat van een project dat hij deed met leerlingen van Spoor
5 uit Mechelen. Ze wilden pesten meer onder de aandacht brengen. Wanneer
er een tragedie gebeurt als gevolg van pesten dan komt dit even in de media,
daarna verdwijnt het weer. Dat vonden ze niet juist. Vanuit die invalshoek hadden
ze samen het scenario geschreven.
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Maar dat de jongen zich van het leven berooft, is erg gevaarlijk. Voor wie al met
die gedachte speelt, kan dit een slechte aanmoediging zijn. Ook het Mechelse
stadsbestuur mengde zich in de discussie. Mechelen heeft een zeer goed werkende preventiedienst tegen geweld en agressie en geweld (zie 5.3). De schepenen
van Preventie en van Jeugd en Onderwijs vonden het goed dat de clip de problematiek van pesten en geweld op school onder de aandacht bracht en ze staan
achter de boodschap, “… maar in onze campagnes kiezen wij voor een andere
aanpak. We willen in de eerste plaats preventief optreden door tijdig in te grijpen.
Daarnaast willen we ook alle Mechelse jongeren sensibiliseren met onze acties
tegen zinloos geweld en pesten.”
“Als het filmpje te choquerend is, zal ik het ook van YouTube halen”, beloofde Pita.
En dat is intussen gebeurd.

Theater tegen cyberpesten
Zelf al eens meegemaakt? Cyberpesten… het kan op allerlei manieren: via e-mail,
sms, facebook of foto’s op het internet… Met de theatervoorstelling ‘Bad_Girlz_
rule’ bracht de stad Mechelen het probleem onder de aandacht bij leerkrachten,
hulpverleners en leerlingen uit het tweede en derde jaar middelbaar onderwijs.
Het project bracht tien toneelvoorstellingen van ‘Bad_Girlz_Rule’ voor leerlingen
en leerkrachten en een infomoment voor de deelnemende scholen bij het JAC
Mechelen (Jongeren Advies Centrum). Leerkrachten kregen een educatieve lesmap. 1.771 leerlingen van 13 Mechelse scholen konden hiervan genieten.

Tip: Schrijf met je jeugdvereniging of een paar vrienden naar de schepenen van
Jeugd en van Onderwijs, met de vraag wat de gemeente doet rond het pestprobleem. Voldoet het antwoord niet, bezorg ze dan een lijstje voorstellen. Meer
inspiratie vind je op:
 www.jeugdenvrede.be
 www.kieskleurtegenpesten.be
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1.2 Geweld op en rond
de school aanpakken –
Halle, Oostende, Antwerpen
Op en rond de school moet je je veilig kunnen
voelen, dat spreekt vanzelf. Niet altijd is dat zo.
Het begint soms met spijbelen, maar het kan
veel erger worden: vandalisme, medeleerlingen
afpersen (steaming), wapens meebrengen (pepperspray, messen, vuurwapens) …
Een gemeente kan haar politie vragen om met

Een aanbod voor de leerlingen
en voor de leerkrachten - Oostende

de scholen samen te werken.

en een voor het schoolpersoneel.

(Uit ‘Thuis’, de familiesoap op tv Eén) Kevin
en Tom nemen eerst de brooddoos van
Kasper af. Maar daar blijft het niet bij. Ze
willen ook zijn gsm. En het wordt nog erger.
Kevin en Tom willen geld. Kasper moet 100
euro hebben. Anders doen de jongens het
paard van Kasper pijn. Thuis is Kasper erg stil
aan tafel. Hij durft niets zeggen. Hij is bang.
(Beschrijving in een artikel over Steaming in
‘Wablieft’)

Ook Oostende zet sinds 2011 allerlei middelen in om de secundaire
scholen te ondersteunen in het omgaan met agressie. Het stadsbestuur deed dat samen met het JAC Middenkust omdat die de jongerendoelgroep goed kennen. Er was een aanbod voor de leerlingen

De leerlingen konden een aantal weken in klasverband de interactieve tentoonstelling ‘Mikpunt’ bezoeken. Die laat jongeren op een
open en eerlijke manier praten over geweld en geweldsituaties waar
ze zelf al in betrokken waren. Opdrachten en vraagstellingen doen
ze nadenken over de gevolgen van psychisch en fysiek geweld: in
het openbaar vervoer en het verkeer, seksueel geweld en seksuele
intimidaties, vandalisme, geweld op school en de schoolomgeving,
en geweld bij massamanifestaties. Daarna gaat het over andere
vormen van conflictoplossing. Naast die tentoonstelling stond ook
de film ‘Bowling For Columbine’ op de agenda, over het vreselijke
bloedbad aan een Amerikaanse school, en een vorming ‘getuige of
slachtoffer van geweld’.
Aan de scholen stelde de stad een handboek ter beschikking:
‘Pesten en geweld op school: Handreiking voor een daadkrachtig
schoolbeleid’. Daarnaast werden de leerkrachten uitgenodigd op
de vorming ‘Geweld op school – de bezorgdheid van iedereen’, met
Hilde Leonard. Zij is de auteur van ‘Agressie op school aanpakken’
en ‘Halt aan agressie!’. In deze vorming gingen de deelnemers op
zoek naar kapstokken voor leerkrachten om goed te reageren op
agressie-incidenten. Ze dachten samen na over de mogelijkheden
voor een agressiebeleid op school.
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Wapens op school: hoe Antwerpen en Halle het aanpakken
32 feiten van wapenbezit of wapengebruik kwamen in 2009 aan het licht in de
scholen in Antwerpen, waaronder twee keer bezit van een vuurwapen. De feiten
werden opgetekend in 21 secundaire scholen. 21 keer ging het om wapenbezit
en 11 keer om gebruik of dreiging met een wapen. Meestal betrof het steekwapens, soms schroevendraaiers of pepperspray. Meestal kwam de politie ter
plaatse. De jongeren werden gestraft, tijdelijk of definitief geschorst.
Op 37.000 jongeren in 140 scholen is dat eigenlijk nog vrij weinig. Maar elk geval
is er natuurlijk een te veel. Alle onderwijsnetten hebben daarom afgesproken om
dit gevaar op een en dezelfde manier aan te pakken. Het stadsbestuur en de scholen hebben de koppen bij elkaar gestoken in de onderwijsraad. Uit de bus kwam
een uniform registratieformulier om twee keer per jaar de cijfers te kunnen bekijken, om de aanpak eventueel bij te sturen. De Antwerpse scholen nemen nu ook
een punt over wapens op in hun schoolreglement. Niet onbelangrijk: dat gebeurt
over de onderwijsnetten heen, m.a.w.: álle scholen doen het, zodat bepaalde
scholen niet in een slecht daglicht komen te staan. Door hun handtekening onder
het schoolreglement moeten de ouders tonen dat zij akkoord gaan met de visie
van de school.
De stad en de politie hebben nu ook één zelfde plan van aanpak als zich problemen van wapenbezit voordoen. Dat somt een aantal richtlijnen op in vier mogelijke situaties: vermoeden van wapenbezit door één leerling; vermoeden van
wapenbezit in (klas)groepen; vertoon van een wapen zonder dreiging; en bedreiging met een wapen. Die richtlijnen zeggen hoe de leerkrachten, de directie of de
politie dan het beste reageren.
In 2010 ondertekenden ook de scholen en de politie van Halle een samenwerkingsakkoord. Spijbelen, medeleerlingen afpersen of met een wapen naar school
komen …: dat alles wordt voortaan strenger aangepakt. De secundaire scholen
zullen geweldincidenten melden aan de politie en de stad belooft overal waar
mogelijk mee te werken. De politie moet altijd een aanspreekpunt zijn voor de
scholen, en als dat gevraagd wordt, tussenkomen - zonder het normale schoolleven overhoop te gooien. De politie zal de scholen steunen bij hun preventieve
projecten tegen spijbelen en geweld. Wie zware feiten pleegt, wordt snel bestraft.

Tip: steek met een paar vredelievende vrienden de koppen bij elkaar en ga op
onderzoek. Organiseer een enquête in de scholen over agressie en geweld. Je
kunt een vijftal eenvoudige vragen stellen (schriftelijk of via een interview) aan
de oudercomités en/of aan de directies. Denk aan álle vormen van geweld: ook
pesten, afpersen, vandalisme. En doe er dan iets mee: trek naar de schepen van
Onderwijs en vraag wat het bestuur er mee van plan is.
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1.3 Vrede tussen buren:
‘eerste hulp’ bij ruzie
Nachtlawaai, hondendrollen, ruzie over de tuinmuur, een haan die al heel vroeg kraait… het is
niet altijd koek en ei tussen buren. Irritaties kunnen uitgroeien tot kleine oorlogjes. Dat gebeurt
in alle gemeenten. Dikwijls haalt men er dan de
politie bij. Of de rechter. Maar sinds 2011 is er
ook een ander middel om burenruzies te rege-

Burenbemiddelaars helpen bij burenruzie –
Mechelen, Antwerpen, Gent

len: speciaal opgeleide burenbemiddelaars.

is gewoonlijk een van de partijen de verliezer, en de mensen blijven
elkaar dan meestal vijandig gezind. Of ze nemen weerwraak door
de ander dan weer voor een andere kwestie de duivel aan te doen,
voor de rechter te slepen, enz.

Wanneer er problemen zijn, kunnen mensen bij de stad een burenbemiddeling aanvragen. Twee neutrale bemiddelaars komen dan
aan huis om samen naar een oplossing te zoeken. Burenbemiddeling is veel duurzamer. Want als je naar de politie of de rechter stapt,

Als een soort scheidsrechter helpt de burenbemiddelaar de plooien
gladstrijken wanneer bijvoorbeeld de hond van de buren te luid
blaft of overhangende takken het zicht in de tuin verpesten. Hij/zij
heeft daarvoor vijf dagen lang een speciale opleiding in technieken
en methodes om te bemiddelen gekregen, met onder meer rollenspelen.
Wat daarbij heel slim bekeken is: het feit dat de bemiddelaars dat
als vrijwilliger doen; dat is helemaal anders dan wanneer de politie
ingeroepen wordt: “Als mensen merken dat je je als vrijwilliger inzet
voor hun probleem, dan kan je vaak al op heel wat goeie wil rekenen”, zegt een bemiddelaar.

Hoe werkt het bijvoorbeeld in Gent?
Zo staat het op de website van de stad:
“Je neemt contact op met de coördinator burenbemiddeling en
licht je probleem toe. Samen met de coördinator wordt er gekeken
of het conflict in aanmerking komt voor burenbemiddeling.
Twee bemiddelaars komen op huisbezoek zodat je het probleem
uitgebreid kan toelichten. De twee bemiddelaars nemen vervolgens
contact op met je buur en gaan, indien die instemt met de bemiddeling, ook daar op huisbezoek.
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Daarna worden jullie uitgenodigd om samen rond de tafel te gaan zitten. De
bemiddelaars begeleiden het gesprek zodat iedereen zijn standpunten, wensen
en verwachtingen kan verwoorden.
De bemiddelaars kunnen geen oplossing opdringen. Het is belangrijk dat jullie
zelf een oplossing vinden voor het probleem. Hierdoor zal de oplossing haalbaar
zijn en is de kans groter dat de afspraken worden nageleefd. Zo kan het leven
opnieuw aangenaam worden voor jullie beiden.
Basisprincipes van burenbemiddeling: vrijwillig, gratis, onpartijdig, vertrouwelijk.
Iedereen neemt deel op vrijwillige basis en kan steeds beslissen om de bemiddeling te stoppen. Burenbemiddeling is een gratis dienstverlening van de Stad Gent
voor iedereen die in Gent woont of verblijft. De bemiddelaars zijn neutraal. Zij
brengen de buren samen maar nemen nooit een standpunt in. De inhoud van het
gesprek is en blijft vertrouwelijk.
Wat kan burenbemiddeling voor je betekenen? Je hoeft daarom geen beste
vrienden te worden met je buur. Burenbemiddeling kan je ondersteunen bij het
vinden van een oplossing die het samenleven aangenamer maakt voor iedereen.”


Burenbemiddeling Gent, Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, tel. 09 266 82 17,
Burenbemiddeling@gent.be

In 2011 had Gent al 25 burenbemiddelaars aangesteld. Ze kregen hun attest uit
handen van de burgemeester. Er waren tachtig kandidaten voor de opleiding.
Blijkbaar zijn er heel wat mensen die als vrijwilliger mee willen streven naar een
betere maatschappij.
Een bemiddelaar: “Het is vooral belangrijk om te luisteren. Een overhangende tak
is voor buren die een normale relatie hebben met elkaar geen enkel probleem.
Die lossen dat op door met elkaar te praten. Bij burenruzies is er sprake van een
verstoorde relatie. Je moet beide partijen opnieuw leren om begrip te hebben
voor elkaar. Dat doen we door ze samen aan de tafel te brengen. Als er opnieuw
wederzijds begrip is, kunnen de buren afspraken maken en oplossingen bedenken. Ik ben er me goed van bewust dat dat niet altijd zal lukken. We zijn geen
wonderdokters.”
Een voorbeeld. “Waar we met onze buren al vier jaar niet uit raakten, dat kon
uiteindelijk in een half uurtje worden opgelost”, zegt een buur. “En dat was zeker
de verdienste van de burenbemiddelaarster, die ons met onze buren rond de tafel
heeft gebracht.” Het conflict ging over bomen: “Die waren te hoog aan het worden
en zorgden ervoor dat er geen zon meer in onze tuin viel. We hadden onze buren
al verschillende keren gevraagd om de bomen te snoeien. Ze zegden altijd dat ze
het zouden doen, maar er kwam niks van. We hebben zelfs de wijkagent ingeschakeld.” Dat laatste deed voor de buurman net de deur dicht: “Plots wordt de

13

Lokaal vredesbeleid

Jeugd & Vrede 2012

politie erbij gehaald en staan we bijna in de rechtbank. Terwijl wij de bomen wel
wilden snoeien. Nu, achteraf is gebleken dat het allemaal een misverstand was.”
Dat conflict werd dus de wereld uit geholpen door burenbemiddeling. Een vrijwilligster trok naar beide buren en bracht hen uiteindelijk ook samen. Het kwam tot
een afspraak. “Dat is het goeie aan die burenbemiddeling. Want anders was heel
de zaak misschien geëindigd bij de vrederechter. Nu hebben wij afgesproken dat
we de bomen drie meter zouden inkorten en daarmee was de kous af.”
Beide partijen waren blij dat ze hadden kunnen bellen voor burenbemiddeling. Want buren blijven buren, je woont er misschien nog jarenlang naast. Een
rechtszaak zou de sfeer verzuren. “We hebben geen ruzie meer, maar we moeten
nu ook geen vrienden worden. Hun tuin grenst aan onze achtertuin, veel contact
hebben we dus niet en dat hoeft voor mij ook niet.” Maar de kleine oorlog is nu
toch voorbij…

Tip: op de websites van de grote kranten googelen naar berichten over burenruzies in jullie stad of gemeente. Het idee van de burenbemiddelaars voorstellen
aan het gemeentebestuur. Het resultaat van je opzoekingswerk is, samen met wat
je hierboven leest over het model van de burenbemiddelaar, een argument om
hen te overtuigen van de waarde van je voorstel.
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1.4 Vrede thuis
Niet alleen met de buren is het soms oorlog.
Ook binnen een gezin kan het gebeuren.
Huiselijk geweld kan iedereen overkomen, het
komt in alle lagen van de bevolking voor. Ook
hiervoor kan een stad of gemeente een rol spelen. Want het is zo belangrijk dat het niet louter
een privézaak is. Hoe moeilijk het ook is voor

Tegen partnergeweld:
provincies helpen de gemeenten

de slachtoffers, dikwijls vrouwen, om erover te
praten en hulp te zoeken.

sen waar ze terechtkunnen voor hulp. Er staat ook op wat ze het
beste doen als er kinderen zijn, als ze weg willen van hun partner,
als ze hun partner het huis uit willen. Of wat ze het beste doen als ze
zich bedreigd voelen, wie ze als eerste inschakelen voor hulp enz.
Het is een goed instrument, en veel gemeenten verwijzen er dan
ook naar, in folders en op hun website. De crisiskaarten kunnen gratis aangevraagd worden bij de dienst diversiteit en gelijke kansen
van de gemeente of de provincie.

Enkele provincies (in 2012: West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant)
hebben een speciale crisiskaart voor slachtoffers van partnergeweld
(= tussen man en vrouw). Op deze kaart staan tips en adviezen voor
de veiligheid van slachtoffers van partnergeweld en contactadres-



Je kunt ze ook downloaden

Ook in andere provincies werkt men aan deze problematiek. OostVlaanderen stimuleert het zeer snel aanbieden van deskundige
hulpverlening aan een gezin als geheel, dus niet enkel aan het
slachtoffer van geweld. Want enkel de daders straffen, heeft weinig
zin. Koppels blijven heel vaak toch samen, waardoor het slachtoffer en de kinderen mee gestraft worden. Dat kan niet de bedoeling
zijn! Een slachtoffer zoekt ook zelden hulp, tenzij het te laat is en
het slachtoffer het huis uitvlucht op zoek naar een veilige geheime
plaats.
Om die redenen wil de provincie Oost-Vlaanderen dat koppels - de
twee partners samen dus - heel snel in de hulpverlening terechtkomen. De politie van de gemeenten die meedoen, verwijst slachtoffer en dader dan door naar deze hulpverlening. Daar leert men hen
hoe ze kunnen doorbreken dat ze steeds opnieuw gewelddadig met
elkaar (of de ene tegen de andere) omgaan. Heel kort na het partnergeweld komen hulpverleners aan huis om hulp te bieden. Uit de
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cijfers blijkt deze begeleiding dikwijls te volstaan om het geweld voor lange tijd
te stoppen. Het parket volgt dit ook op, om desnoods gedwongen hulp op te leggen, of een straf te vragen aan de rechtbank als een koppel of een dader de hulp
weigert, of als men hervalt in geweld.
Maar het zijn dus de gemeenten en de lokale politiezones die voor deze aanpak
van de provincie moeten instaan op het terrein, en die ook mee de kosten moeten dragen. En… niet alle gemeenten vinden dat belangrijk genoeg.

Tip: dus… de oorlog in huis snel stopzetten, vrede terugbrengen: een goed idee
dat kadert in gemeentelijk vredesbeleid. Ga na of jullie gemeente gebruik maakt
van het aanbod van je provincie.


Info over hoe de provincies inzake huiselijk geweld
de gemeenten ondersteunen:
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen
Antwerpen
Limburg
West-Vlaanderen

Witte lintjes en pleisters: gemeenten doen mee aan
VN-Dag voor ‘Uitbanning geweld tegen vrouwen’ –
Tienen, Meise, Brugge, Gent, Turnhout
Verontrust door een dramatische toename van het geweld tegen vrouwen in de
hele wereld, hebben de Verenigde Naties 25 november uitgeroepen tot VN-Dag
voor ‘Uitbanning geweld tegen vrouwen’. Bedoeling is om overal ter wereld op die
dag stil te staan bij het meest verspreide geweldsprobleem in alle samenlevingen:
huiselijk geweld, het geweld dat achter de voordeur plaatsvindt en vaak verborgen blijft.
In Tienen deelden gemeenschapswachten op 23 november 2010 pleisterdoosjes
uit aan de bezoekers van de dinsdagmarkt. De actie kaderde in de provinciale
campagne ‘Stop partnergeweld’, die de problematiek van huiselijk geweld onder
de aandacht wil brengen op de VN-Dag.
De gemeente Meise deed iets gelijkaardigs in december 2011. Vrouwen voerden
in samenwerking met de Gelijke Kansenraad en met steun van de provincie actie
op de markt. De bezoekers kregen doosjes met pleisters als symbool tegen het
geweld. Op de doosjes stond de slogan: ‘Als liefde pijn doet, bel naar 106 teleonthaal’.
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In Brugge deden ze van 25 november tot 6 december 2011 mee met de provinciale Witte lintjes-campagne, die in het teken staat van geweld binnen het gezin.
Het idee voor die wereldwijde actie tegen huiselijk geweld, de Witte Lintjescampagne, ontstond in 1991 in Canada, na een zeer bloedig en gewelddadig incident.
Een man stapte toen een volle klas binnen en gaf alle mannen de opdracht zich
te verwijderen. Nadien opende hij het vuur op alle vrouwelijke studentes. Sinds
die dag worden alle mannen (en vrouwen) gevraagd om in de aanloop naar en
op 25 november een wit lintje te dragen tegen geweld op vrouwen. Als teken
van protest startte een groep mannen de Witte Lintjescampagne, die sindsdien is
uitgegroeid tot een internationale campagne tegen geweld op vrouwen.
De stad Brugge verspreidde op grote schaal witte lintjes, die tijdens de campagne
opgespeld konden worden als teken van solidariteit. Ook organiseerde de stad
samen met de provincie een thema-avond rond partnergeweld. En in een theaterzaal werd het stuk ‘Tussentijd’ opgevoerd, over de problemen van relaties waarin
geweld voorkomt. Daarna volgde een debat rond partnergeweld.
Ook Gent deelde witte lintjes uit, en deed nog veel meer. Het vrouwennetwerk
‘Oog in Oog’ organiseerde op 24 november 2010 voor de zesde keer een sensibiliseringsactie tegen huiselijk geweld op de vooravond van de Witte Lintjescampagne. ‘Oog in Oog’ werkte daarvoor samen met het Programma Diversiteit en
Gelijke Kansen, de Gentse Dienst Lokale Preventie en Veiligheid en de Politiezone
Gent. Die dag stond de Korenmarkt vol infostandjes en animatietenten. De voorbijgangers werden gelokt met tal van interactieve activiteiten zoals de babbelbox,
straatanimatie, enz. Tijdens de actie spraken de organisatoren voorbijgangers aan
en gaven ze informatie over het thema van intrafamiliaal geweld.
Turnhout hing in 2011 op de VN-Dag witte linten op aan verschillende monumenten, als boodschap om geen geweld te plegen op vrouwen en gewelddaden van
anderen nooit te dulden of stilzwijgend te laten gebeuren.

17

Lokaal vredesbeleid

Jeugd & Vrede 2012

1.5 Respect voor mensen
met andere afkomst,
godsdienst, geaardheid
Mensen die anders zijn dan de rest…: het
kan hun huidskleur zijn, hun godsdienst, hun
seksuele geaardheid, hun lage inkomen, en nog
veel meer. Misschien zitten ze in je klas, wonen
ze in je wijk. Ze zijn dikwijls het slachtoffer van
discriminatie, onbegrip, vooroordelen, racisme.
Net als een regering en een provinciebestuur

Andere seksuele geaardheid:
homo’s, lesbiennes - Mechelen

kan ook een gemeente een dienst gelijke kansen
hebben om ook op dat vlak aan vrede te werken.

grote voetbalploegen, waarvan de supporters elkaar niet bepaald
in het hart dragen. Maar die dag trokken de voetballers van zowel
KV als Racing Mechelen een roze voetbaluitrusting aan – roos is de
kleur van de homo’s - om een balletje te trappen op de Grote Markt.
Ook het stadhuis van Mechelen werd in het roze ingepakt. “Een
speciale en opvallende manier om de homofobie onder de aandacht brengen en wederzijds respect te vragen”, zei de schepen
voor Gelijke Kansen over de Mechelse stunt. Çavaria, de koepelorganisatie van homo’s en lesbiennes, reikt elk jaar een prijs uit aan een
actie tegen homofobie. De Mechelse actie werd in 2012 als winnaar
gekozen.

‘Homofobie’ is de afkeer die sommige mensen, groepen of volkeren
hebben tegenover homo’s en lesbiennes. 17 mei is de Internationale Dag Tegen Homofobie. In 2012 deed Mechelen op die dag een
heuse stunt, met ‘Homofobie? Geen bal aan!’ De stad heeft twee

Een onbevangen kijk op vluchtelingen - Zemst
Vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren, illegalen: ook
zij worden dikwijls door veel mensen met een scheef oog bekeken.
Gelukkig zijn er vaak ook actiecomités die de handen in elkaar slaan
met gemeentelijke diensten om de inwoners kennis te laten maken
met deze ‘nieuwkomers’, om zo vooroordelen uit de weg te ruimen.
In Zemst is dat de vzw AZIZ (AsielZoekers Integratie Zemst).
Zij vinden het belangrijk dat de vluchtelingen die in de gemeente
verblijven ‘een gezicht krijgen’. Met andere woorden: dat de inwoners hen leren kennen. Dat deden ze bijvoorbeeld op een
11 novemberherdenking, dag waarop het einde van Wereldoorlog
I traditioneel wordt herdacht. AZIZ legt de link van die oorlog van
lang geleden naar het heden, door vluchtelingen uit hedendaagse
oorlogsgebieden te betrekken bij de plechtigheid.
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In 2011 waren dat twee nog maar pas als vluchteling erkende Somaliërs. In de
toespraak op de herdenking vergat de voorzitter van AZIZ ook niet te vertellen over andere mensen die ook voor oorlog gevlucht waren en die nu in de
gemeente wonen. En ook wat er gebeurd is met mensen die er de vorige jaren
op 11 november al bij waren geweest: Mamadou uit Guinee, die nu ook erkend
is; en Saip uit Kirgizië, die vrijwillig is teruggekeerd. En die andere jongens uit
Afghanistan en uit Somalië: hun asielaanvraag werd verworpen, maar ze durven
echt niet terug, dat is veel te gevaarlijk, ze zitten te wachten op een oplossing…
In 2010 had AZIZ die twee jonge asielzoekers op 11 november laten uitleggen
waarom ze niet terug kunnen naar hun land.
AZIZ doet trouwens nog meer, zoals elk jaar een Wereldfeest met optredens, tentoonstellingen en infostands over verre landen. In 2010 koos AZIZ voor een stand
en een workshop in het teken van Afghanistan. Afghaanse jongeren maakten ter
plaatse een lekkere kabuli, een Afghaans feestgerecht. In 2011 ging de opbrengst
van het Wereldfeest naar noodhulp aan Somalië. Het geld kwam van Somalische
pannenkoeken, gebakken door een familie uit Zemst samen met enkele vrouwen
van de Somalische gemeenschap.


www.aziz.be; Voor een mooi overzicht van hun werking:
www.aziz.be/Aziz-jubileumboek2011def.pdf

Joden, moslims, katholieken, … - Antwerpen
Ook tussen mensen met een andere godsdienst heerst vaak onbegrip. ‘Varen voor
Vrede’ is een initiatief uit Antwerpen, dat mensen met verschillende godsdiensten
dichter bij elkaar wilde brengen, in mei 2011, met… een bootrace! Jongeren met
verschillende godsdienstige overtuigingen namen het tegen elkaar op in een
roeiboot rond het MAS, het grote museum bij de haven.
De burgemeester mocht het startschot geven voor de roeiers. De bisschop van
Antwerpen, een rabbijn, een imam en een vertegenwoordiger van de boeddhistische gemeenschap legden eerst samen het traject af in een bootje. Daarna
was het aan de jongeren, voor de echte roeikoers. Voor de winnaars was er een
prijzenpot en een medaille. Voor de supporters was er life muziek, interessante
infostands en lekker eten: muntthee, joodse falafel of traditionele pannenkoeken.
De gemeenschap van Sant’Egidio lag aan de basis van het initiatief. Zij pleiten namelijk voor ontmoetingen over de verschillen heen: “Zo bouwen we mee aan een
betere wereld. De wedstrijd moet de samenwerking en dialoog tussen jongeren
versterken: een positief signaal voor vrede, van jongeren aan de samenleving, de
stad en Europa.”
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De Roma: een volk uit Zuid-Oost-Europa – Gent, Sint-Niklaas
In hun landen van herkomst hebben de mensen van dit volk te lijden onder zware
discriminatie. Een deel is daarom uitgeweken naar andere landen. In een aantal
grote Vlaamse steden hoor je nu soms klagen over problemen met de Roma. Ze
hebben inderdaad andere ideeën over opvoeding en hygiëne, een beetje zoals
zigeuners. In 2011 leefden ze vooral in Gent met grote groepen in erbarmelijke
omstandigheden, de stad zat met de handen in het haar.
Daarom besliste de Vlaamse regering in 2012 om vijftien buurtstewards in te zetten in enkele steden, om die samenlevingsproblemen met Roma aan te pakken:
Brussel, Antwerpen, Gent en Sint-Niklaas. De stewards gaan de straat op om Roma
te begeleiden, en te wijzen op wat kan en niet kan. Het actieplan zorgt ook voor
controle op huisjesmelkerij, de leerplicht en een betere inburgering.
Sint-Niklaas telt 800 Roma, een aantal dat snel groeit; de meisjes worden op zeer
jonge leeftijd zwanger en gaan dan niet meer naar school. Ook deze stad zou in
2012 twee buurtstewards inschakelen.

Tip: zoek op de website van je gemeente of er een schepen is voor Gelijke
Kansen, of iets in die zin (emancipatie, integratie, diversiteit…). Misschien geeft
de website uitleg over het beleid daarrond, misschien moet je de schepen zelf
aanspreken. Doet hij of zij genoeg, vind je? Geef hem jouw tips door!
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1.6 Vrede in onze vrije tijd:
over fuiven, porno
en rondhangen
Fuiven, plezier maken: moet kunnen. Met een
gerust hart, in vrede. Met de nodige drank?
Moet ook kunnen. Maar drugs, té veel drank,
vechtpartijen, vandalenstreken: nee bedankt.
Helaas is het in sommige uitgaansbuurten
dikwijls van dat. En je vrije tijd aan de computer:
kan een gemeente zich ook daar mee bemoei-

Subsidies voor beveiliging van fuiven - Izegem

en? Tot slot: ‘rondhangen’, dat kan ook op een
heel toffe manier!

beveiliging op fuiven: dat kost veel geld.

De jeugdraad in Izegem vond zelf dat er iets aan moest gedaan
worden, want het uitgaansleven in de stad had meer en meer af te
rekenen met zinloos geweld en vandalisme op fuiven. Het systeem
van de fuifbuddies bleek niet te volstaan, die vrijwilligers zijn niet
opgewassen tegen zware amokmakers. Maar echte professionele

Het stadsbestuur ging in op de vraag van de jeugdraad en betaalt
sinds einde 2011 de helft van de kosten voor bewakingsfirma’s, met
een maximum van 300 euro per fuif. Maar de vrede moet niet alleen
bewaard blijven op jongerenfuiven: ook op een feest van een sportclub of cultuurvereniging moeten jongeren (en eigenlijk iederéén)
veilig kunnen uitgaan. Ook daar zijn soms vechtpartijen of andere
problemen. Daarom mogen na rijp beraad in Izegem álle verenigingen die aangesloten bij de stedelijke raden, van de subsidies voor
beveiliging gebruikmaken.

Geen porno en geweld
op gratis draadloos netwerk - Brugge
Op een aantal plaatsen in Brugge kon men in 2011 gratis surfen op
het draadloos netwerk van het stadsbestuur. Maar op het internet
zit ook veel geweld, van allerlei slag. Porno is, volgens de meeste
mensen, ook een vorm van geweld. De stad wilde filters gebruiken
die het voor de gebruikers onmogelijk maken om naar porno- en
geweldsites te surfen, of ook naar online goksites.
Daarvoor zou men werken met een zwarte lijst van websites die bekend zijn als pornografisch of gewelddadig. De stad wilde vermijden
dat scholieren tijdens de middagpauze naar dergelijke sites surfen.
In 2012 werd het proefproject echter voorlopig niet voortgezet door
onenigheid met het bedrijf waar Brugge mee samenwerkte voor
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het draadloos internet. Dat bedrijf is wel in sommige andere steden hetzelfde van
plan. Doet er niet toe, het is iets om over na te denken: toegang tot geweldsites
beperken voor jongeren, en de vredesrol die een stadsbestuur daarin kan of moet
spelen.

Rondhangen? ‘Hangman’ weet raad – talrijke gemeenten
Een prachtidee, de website van Hangman, een campagne vóór rondhangende
jongeren, of beter gezegd: jongeren die elkaar ontmoeten in de openbare ruimte.
Elf jeugdorganisaties, met onder meer de Vlaamse Jeugdraad, sloegen de handen
in elkaar in verband met de hinder, de vooroordelen, kortom de onvrede die met
‘hangjongeren’ gepaard gaan. Ze vinden namelijk dat jongeren, op hun eigen
manier, volwaardige gebruikers moeten kunnen zijn van de openbare ruimte.
Rondhangen is eigenlijk van alle tijden en alle leeftijden: “We streven er dan ook
naar om rondhangen als tijdverdrijf terug te normaliseren. We willen - zo veel en
zo breed als we kunnen - jongeren die rondhangen tonen zoals ze zijn. Op die
manier willen we schaven aan het heersende en meestal foute beeld dat bestaat
van jongeren. ‘Meestal’, want deze campagne wil geen vrijgeleide zijn voor rondhangende jongeren. We praten jongeren die effectief overlast veroorzaken niet
goed, maar vragen om alles in perspectief te zien.”
Wat vind je terug op de website? Een visietekst, hoe zet je het thema op de lokale
agenda, hoe werk je met en voor rondhangende jongeren… En vooral: goede
voorbeelden uit de praktijk! Wij vatten hieronder een paar van die voorbeelden
samen. Per gemeente kan je via de website een uitgewerkte fiche downloaden.
Bissegem: Graffitijam, Bissejam. Tijdens deze graffiti-jam bespoot een 40-tal jongeren een muur van meer dan 100 m² aan het ontmoetingscentrum, een idee van
de jongeren zelf. De jeugddienst organiseerde eerst een workshop graffiti.
Willebroek: Respect voor rondhangen met respect! De politie, de dienst samenlevingsopbouw en de jeugddienst werkten samen om de dialoog tussen
buurtbewoners en jongeren opnieuw op het goede spoor te krijgen. Tijdens de
marktdagen hebben deze diensten een ‘rondhangactie’ op touw gezet aan het
rondhangweggetje naast het Volkshuis. De bedoeling was om buurtbewoners en
voorbijgangers, maar ook de jongeren, tips te geven over rondhangen. De boodschap was dat RONDhangen mag, maar UIThangen niet! Voor meer informatie
over ‘rondhangen’, tips om hiermee om te gaan en tips om rond te hangen met
respect is er de ‘rondhangbrochure’.
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Bilzen: ontmoetingsruimte op het plein. Een verwaarloosd stuk plein werd een
centrale ontmoetingsruimte, waar ook kinderen en jongeren een plaats kunnen
vinden. Het waren de jongeren uit de buurt die, onder impuls van de jeugddienst,
een behoeftepeiling onder de omwonenden hielden en het project op gang trokken. Twee studenten architectuur tekenden een ontwerp uit, met speel-, skate- en
zitelementen én een centrale boulevard.
Nijlen, Putte, Heist-op-den-Berg: MOVE-IT. In een eerste fase werd er contact
gezocht met de groepjes tieners uit de verschillende wijken. Jeugdwerkers
hebben ‘meegehangen’, meegespeeld en stilaan samen een aanbod uitgewerkt:
baseball, voetbal, kickeren, etc. Samen hebben ze een oude caravan omgetoverd
tot een eigen mobiel lokaal, de nieuwe hangplek, die verhuist van gemeente naar
gemeente. De vormingswerkers vormen de link naar het wijknetwerk en trachten
via een goede open communicatie de beeldvorming over deze jongeren aan te
pakken. De jongeren zelf hebben tijdens een buurtfeest meegeholpen en hun
engagement getoond.
Gullegem: De Bank + talrijke projecten, zoals jaarlijks een speciale stand op de
kerstmarkt, groepsweekends en buitenlandse reizen, … Jongeren blijven komen
omdat het iets van hen is. Ze krijgen een kans om verantwoordelijkheid op te
nemen. Met de klemtoon op positief rondhangen: er wordt geluisterd naar hun
verhalen maar ook uitgelegd waarom er negatieve reacties volgen op bepaald gedrag. Project ‘De BANK’: nieuw geplaatste banken verdwenen of werden vernield.
Dan hebben de gasten samen met de gemeentediensten zelf een hangbank ontworpen en geplaatst. Die staat er nog steeds en blijft een pronkstuk van jongeren
en gemeentewerkers.
Peer: Hanghutten. Hier was het zo erg dat de gemeente zelfs een avondklok en
een samenscholingsverbod had ingevoerd! Er moest iets positiefs gebeuren. Iemand vanuit de jeugddienst werd vrijgesteld om contacten te onderhouden met
de jongeren. Al vrij snel volgde de plaatsing van enkele ‘hanghutten’. Er kwam
een stuurgroep met de schepen van Jeugd en die van Welzijn, ondersteunende
organisaties vanuit opbouwwerk en straathoekwerk, de politie en de jeugddienst.
Het aantal klachten is sterk verminderd en jongeren vinden makkelijker de weg
naar de jeugddienst.
Merksem: Stampmedia. Een 16-jarige Marokkaanse jongen trok de straat op en
legde contact met de jongeren. Nadien interviewde hij hen over hun ervaringen
en behoeftes. Die vroegen niet al te veel: een plek voor zichzelf, vuilbakken zodat
ze rommel niet op de grond moeten gooien, een plek om te voetballen, ... Ook de
buurtbewoners werden bevraagd. Na afloop kregen de buurt en de jongeren zelf
de interviews te zien, met nadien een debat tussen de verschillende partijen.
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Harelbeke: Skaten. De skaters hadden geen eigen plek om hun ding te doen.
Samen met hen kwam een eigen indoor-skate-ruimte tot stand die ze in eigen
beheer mogen houden van de stad. Ze krijgen ook groepsvorming, leren engagement opbouwen, enz. Ze maakten ook zelf een film over de skatecultuur. Daartoe
hebben ze samen plekken in het buitenland bezocht en geleerd hoe ze een film
maken.



http://www.dehangman.be/de-hangman, info@dehangman.be.
www.dehangman.be/inspiratie/praktijkvoorbeelden

Tip: hoe staat het met de fuiven in jouw gemeente? Dikwijls vormen die een
probleem met de buurt door lawaaioverlast, soms is er een gebrek aan goede
fuifzalen… Stap naar de jeugdraad met de vraag welke de noden zijn in jouw
gemeente. Is er een gemeentelijk reglement rond fuiven? Is er een beleid rond
overlast en geweld? Wat moet daarin verbeteren?
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1.7 Vrede in plaats van zinloos geweld
De term ‘zinloos geweld’: wil dat zeggen dat er
ook zinvol geweld bestaat? Alle geweld is toch
zinloos? Niet per se: soms moet bijvoorbeeld
een politieagent geweld gebruiken om erger te
voorkomen. ‘Zinloos’ betekent vooral dat het
geweld nergens voor nodig was, het was geweld
om een bagatel of zelfs om niets.

Heel veel gemeenten doen al mee met een of meer projecten van
de vzw Zinloos Geweld. Die organisatie wil méér doen dan een minuut stilte en een Stille Mars. Er valt zoveel meer te doen tegen zinloos geweld. De vzw stelt acties voor waarvan ze hopen dat die een
andere mentaliteit teweegbrengen en voorkomen dat kinderen van
nu, later in een rij langs het zoveelste slachtoffer lopen en denken
dat agressie, geweld en onverschilligheid normaal en vanzelfsprekend zijn. Bewustwording kán uitgroeien tot gedragsverandering.

Tegel Zinloos Geweld
De vzw roept Vlaamse steden en gemeenten op om één of meerdere tegels op een interessante of symbolische plaats aan te brengen
in de stad of gemeente. Dat kan de ingang van het gemeentehuis
zijn, een winkelcentrum, jeugdhuis of speelplein, of een bioscoop,
grootwarenhuis, benzinestation, het perron van een treinstation…
of de stoep voor een winkel. De tegel kan zowel in de grond als op
de muur geplaatst worden. In februari 2012 stond de teller op meer
dan 700 tegels!

Cartoonproject Zinloos Geweld, teken(ingen) des tijds
Cartoons zijn niet enkel om ons te doen lachen. Een cartoon kan
ook een beeld zijn dat doet nadenken. Cartoons vertellen verhalen
op hun manier. Ze vertellen iets over onze maatschappij, over de
tijdsgeest. Jong talent en bekende(re) namen visten voor dit project
hun beste cartoons op uit hun archief en brachten het samen met
speciaal voor de tentoonstelling gemaakt werk. Humor is hét wapen
om bewustwording te creëren.
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Het project bestaat uit drie luiken. Er is een rondreizende tentoonstelling langs
musea, culturele centra, bibliotheken enz. Ten tweede: een boek met cartoons
van de bekendste Vlaamse en Nederlandse cartoonisten, striptekenaars en illustratoren. Ten derde: een cartoonwedstrijd georganiseerd door gemeenten en/
of hun scholen. De winnende tekening kreeg een plaatsje op de rondreizende
tentoonstelling.

De WensenVlinderhut
Die dient voor de grote en kleine mensenwensen voor een betere en meer
positieve leef-, woon-, school- en werkomgeving. Kinderen en volwassenen bedenken, schrijven, knippen, plakken, schilderen, tekenen of knutselen hun wens
in elkaar op een blad papier (postkaartformaat) om hem vervolgens aan de hut
te hangen op de daarvoor voorziene plaatsen. Bedoeling is het thema op een
positieve manier te benaderen. Samen kunnen we aan de toekomst bouwen. Aan
een wereld waarin kinderen zich beschermd weten en waar de noden van alle
medemensen erkend worden. Het project wil mensen bewust maken van wat we
samen, zowel dichtbij als verder weg, voor een betere wereld kunnen doen.

Charter ‘Stop (zinloos) geweld en onverschilligheid’
De stad/gemeente ondertekent dit charter en toont zich zo aan de buitenwereld
als een ‘gemeente tegen zinloos geweld’. Dat houdt in dat ze meewerkt aan de
projecten en campagnes van de vzw Zinloos Geweld en achter dezelfde ideeën
staat. Dat doet de gemeente door materiaal aan te kopen, mee aan bewustmaking te doen, en het logo te gebruiken in haar communicatie. Gemeentepersoneel dat in contact komt met het publiek kan tijdens de Campagnemaand de
badge dragen. Ook burgemeester en schepenen kunnen dat doen bij officiële
gelegenheden, enz.

Voorbeelden
Vorselaar was op 11 november 2011 de nieuwste gemeente die het Charter met
de vzw Zinloos Geweld ondertekende. Op dat moment hadden al vijftien andere
gemeenten dat eerder gedaan. De gemeente engageert zich daardoor om minstens drie jaar lang met de vzw samen te werken en positief-creatieve preventieprojecten op te zetten. De ondertekening werd officieel bezegeld met de inhuldiging van de Vlindertegel door de burgemeester. De steen kreeg een plaats bij het
Monument voor de Vrede op het marktplein. Ook de scholen van de gemeente
doen mee. Op hun manier zullen ook de jongeren hun steentje bijdragen aan een
meer tolerante samenleving.
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De stad Izegem ondertekende begin 2011 het Charter Zinloos Geweld. In basisschool Bellevue was het jaarthema eveneens ‘de vlinder’, hét symbool tegen
zinloos geweld. De school beschikt over een echte vlindertuin en in verschillende
klassen van het kleuter- en lager onderwijs werd rond het thema vlinder gewerkt.
Het schoolfeest stond ook in het teken van de samenwerking tussen de basisschool en de stad inzake zinloos geweld.
Ieper, 30 november 2011: de dienst Vrede en Ontwikkeling opende de cartoontentoonstelling ‘Zinloos geweld, teken(ingen) des tijds’ in het Vleeshuis. Sommige
cartoons zijn cynisch, andere gewoon grappig en onschuldig, maar steeds doordacht. Er zijn cartoons van Gal, Marec, Marc De Bel, Jan Hoet & Ronny Heirman,
Herr Seele en Kamagurka. Aan de tentoonstelling had Ieper een cartoonwedstrijd
gekoppeld. Ook de ingediende werken van de wedstrijd werden tentoongesteld.
Bezoekers aan de tentoonstelling konden stemmen voor hun favoriete werk.
Hasselt: in de tuin van het Stadsmus werd een herdenkingsplaats tegen zinloos
geweld ingericht. Dat gebeurde op voorstel van de vzw Zinloos Geweld. Bezoekers konden in een boek hun gedachten en bekommernissen over geweld in
onze maatschappij neerschrijven. De burgemeester had zijn stad nog niet lang
daarvoor uitgeroepen tot Stad tegen Zinloos Geweld. De burgemeester is zelf ook
lid van de wereldwijde organisatie Burgemeesters voor Vrede. Zie 4.3 “Ik zet me
actief in tegen geweld. Zo ben ik onlangs mee gaan protesteren in Kleine Brogel
tegen de aanwezigheid van kernwapens. Op die manier wil ik het signaal geven
dat geweld echt niet kan.”
De oud-strijdersvereniging van Hooglede heeft op 27 november 2010 in de
gemeenteschool een vlindertegel onthuld tegen zinloos geweld, om de kleine
oorlogjes van elke dag te vermijden. Daarmee legden zij de link tussen ‘echte’
vreselijke oorlogen van lang geleden, met het gewone (kinder)leven nu. Dat paste
in een project van het vijfde en zesde leerjaar over de twee wereldoorlogen, met
foto’s en muziek die de gruwel van oorlog tastbaar maakten voor de kinderen.
Ze hoorden ook dat wereldbekende oorlogskerstverhaal vertellen. Op de kerstavond van 1914 waren de soldaten weer even gewone mensen geworden:
ze vierden het kerstfeest met een voetbalwedstrijd tussen Schotse en Duitse
soldaten. Twee dagen daarna was het weer oorlog: zo is het ook een beetje in een
school. Soms wordt er gespeeld, later zijn er weer die kleine oorlogjes. Om eraan
te denken die kleine oorlogjes te vermijden: daarvoor dient die vlindertegel in de
school. “De vlinder staat symbool voor de acties tegen zinloos geweld”, zegde een
vertegenwoordiger van de Bond van Oud-strijders.
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De stad Gent deed het in 2010 met een aanvullende tentoonstelling in het
Centrum voor Jonge Kunst. Die kaderde binnen de campagne tegen geweld
bij jongeren en op scholen ‘Geweld-ig’. De cartoontentoonstelling van de vzw
Zinloos Geweld was aangevuld met een aantal kunstinstallaties rond ‘geweld en
agressie’. De jongeren - vooral uit de eerste en tweede graad van het middelbaar
onderwijs – kregen naast de tentoonstelling ook de film Ben X te zien, die ook
draait rond geweld onder scholieren. Verder in diezelfde campagne waren er voor
de jongeren workshops met rollenspelen over overlast, theater, een weerbaarheidsprogramma om jongeren te leren wat te doen in risicosituaties, en filmvoorstellingen met nabespreking. En leerkrachten konden een vormingssessie volgen:
‘beeldverhaal en strip’, zodat ze de opdracht ‘ontwerp je held tegen geweld’ kunnen opnemen in hun lessen.
Zie ook 2.5 Kinderen en jongeren in de weer tegen zinloos geweld


http://www.zinloosgeweld.net/

Tip: doet jouw gemeente al mee, met vlindertegels of op een andere manier?
Vraag dan aan de politici wat ze nog meer plannen voor de komende jaren. Doet
ze nog niet mee? Trek ze dan dringend aan de mouw, mail ze, telefoneer ze of
breng een bezoekje, gewapend met prints die je van de website van Zinloos
Geweld plukt.
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2

Jongeren aan het werk
rond vrede

2.1 Vredesfabriek,
democratiefabriek:
tentoonstellingen die
je aan het werk zetten
Een ‘fabriek’ bezoeken en met allerlei machines
werken… en zo bijleren over oorlog en vrede,
conflicten, vooroordelen, democratie, pesten
enz. En achteraf nog napraten in de klas of in
de jeugdvereniging. Al spelend bijleren dus. Dat
soort tentoonstellingen zouden onze gemeenten veel vaker moeten in huis halen!

Vredesfabriek – Zemst, Diest en vele andere gemeenten
In 2010 konden de kinderen van de basisscholen van Zemst een
week lang een heel fijne interactieve tentoonstelling bezoeken: ‘De
Vredesfabriek’. Enkele weken daarvoor stond die nog in Diest. En
daarna verhuisde hij naar nog andere gemeenten.
Thema’s die in deze ‘fabriek’ aan bod komen zijn vrede en oorlog,
geweld en vrijheid, macht en tolerantie. De tentoonstelling doet
dat met vijftien ‘machines’, waar de kinderen mee aan het werk
gaan. Daarbij moeten ze over een of ander probleem keuzes maken,
opdrachten uitvoeren en hun mening ‘meten’ met verschillende gereedschappen. Bijvoorbeeld met een tolerantiemeter, een geweldschijf of de vooroordelenbalans. Of met de conflictrol, de zondebokmolen en de oorlogsverkenner…
Het product dat de bezoekers produceren in de fabriek is vrede en
vrijheid. Met het gereedschap ontdekken ze dat tolerantie grenzen
heeft, dat vrijheid gebonden is aan regels, dat conflicten op verschillende manieren opgelost kunnen worden.
Ze krijgen door het bedienen van de machines een reactie op de
door hen gemaakte keuzes. De opdrachten zijn zo opgevat dat ze
automatisch in de juiste richting wijzen. De tentoonstelling legt ook
de link tussen vrede en oorlog en tussen heden en verleden.
Voorbeelden? Mag een imam homo’s vergelijken met varkens? Ben
jij zo verdraagzaam om dat te tolereren of is hier een grens bereikt?
Met de tolerantiemeter meet je waar jouw grenzen liggen. Pas op
dat je niet té verdraagzaam wordt. Er moet opgetreden worden tegen discriminatie en intolerantie, maar ook tegen onverschilligheid.
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Of de geweldschijf. Je speelt een computerspel waarbij je voetgangers dood
moet rijden. Wat vind je daarvan? Er is een demonstratie tegen zinloos geweld.
Loop je mee? In de klas wordt steeds hetzelfde meisje gepest. Wat doe jij? Na het
beantwoorden van negen vragen geeft de geweldschijf commentaar en een tip.
“Voor ons is dit een voorbereiding op lessen rond het thema conflicten”, zegt
een leraar van het vijfde leerjaar. “We gaan daar de volgende weken uitgebreid
rond werken. We grijpen bijvoorbeeld ook wapenstilstand aan om het thema wat
actueler te maken.”
In Diest was het de preventiedienst van de stad die de organisatie op zich nam.
De preventiemedewerkster en een ploeg stadswachters begeleidden de kinderen
op hun ontdekkingstocht doorheen de tentoonstelling. De burgemeester stond
er uiteraard achter, onder meer omdat deze expo de kinderen doet nadenken
over pestgedrag: “Dat piekt tussen het tiende en veertiende levensjaar. In deze
leeftijdsgroep zitten ook veel slachtoffers. We beogen daarom een totaalaanpak
van pestgedrag. Deze expo speelt daar mooi op in. De jongeren ontdekken dat je
conflicten op verschillende manieren kan aanpakken. Ze leren op een interactieve
manier over waarden en normen en kunnen even stilstaan bij hun eigen houding
en gedrag.”


De Vredesfabriek is een initiatief van de Stichting Vredeseducatie uit
Nederland. Bij ons te ontlenen via Vredescentrum van de Provincie
en de Stad Antwerpen vzw, Info@vredescentrum.be, www.vredescentrum.be,
03 292 36 55 Everdijstraat 12, 2000 Antwerpen

De Democratiefabriek – Brussel 2012,
en waar zal ze nog meer te zien zijn?
Diezelfde Stichting Vredeseducatie lanceert in 2012 – net nadat deze brochure af
zou zijn – een gelijkaardige tentoonstelling rond een ander thema: democratie.
De Democratiefabriek is een andere doe-tentoonstelling, waarin jongeren vanaf
14 jaar anderhalf uur lang en in groepjes van twee, hun eigen ideeën, twijfels en
opinies ter discussie stellen. Zij worden uitgedaagd om hun mening te vormen
over dilemma’s, vooroordelen en controversiële onderwerpen rond samenleven
in diversiteit, actief burgerschap en onze democratie.
Waarover gaat het zoal? Vrijheid van meningsuiting; aspecten van de democratie;
actief burgerschap; vooroordelen; conflicten; identiteit en diversiteit; respect;
radicalisering. En hoe verloopt het bezoek concreet? Het begint met een filmpje,
gevolgd door het bezoek aan de ‘fabriek’, met een routekaart. Nadien is er een
diploma voor de bezoekers, te downloaden thuis of op school. Achteraf krijgen
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de bezoekers die willen ook uitleg over hun keuze en standpunten via een onlinetoepassing op www.democratiefabriek.belvue.be. De begeleidende leerkracht
vindt op die website een gereedschapskoffer voor de naverwerking in de klas.


Van 2012 tot 2017 zal deze tentoonstelling telkens van januari tot en met juni
te bezoeken zijn in het BELvue Museum in Brussel. In het andere deel van die
jaren zal hij door België reizen langs musea en gemeenten in samenwerking
met scholen of jeugdverenigingen. Bestellen kan, zoals de Vredesfabriek, via
het Vredescentrum – zie hierboven: Vredesfabriek.



Belvue, Paleizenplein 7 1000 Brussel; 070 22 04 92, info@belvue.be,
www.belvue.be

Tip: zoek uit of die fabrieken ook in jouw eigen gemeente of in de buurt zullen
worden opgesteld. Zo niet, dan weet je wat je als ‘handelsvertegenwoordiger van
de vrede’ kunt gaan verkopen aan je schepen van Onderwijs en aan de schooldirecties. Of aan de schepen van Jeugd en de jeugdverenigingen, want de tentoonstellingen zijn ook heel interessant voor de jeugdbeweging. En zeker als ze
in jouw streek op het programma staan, weet je waar je reclame voor kunt gaan
maken!
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2.2 Reusachtige vrede-schilderijen –
een idee van de Gentse politie
In veel landen, en bij ons ook in een aantal
steden of gemeenten, beschouwen jongeren
de politie niet direct als hun beste maatjes,
integendeel. Gewoonlijk – althans in ons land
- is dat onterecht, maar het hoort een beetje bij
het jong zijn. In Gent had een politieagent een
schitterend idee, om met jongeren samen te

Niemand kon er, midden november 2010, in het shoppingcenter
in Gent-Zuid naast kijken: twee gigantische vredesschilderijen. Ze
waren gemaakt door kinderen van het Centrum voor Jonge Kunst
en jongeren van het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius.
Studenten van het Centrum voor Leren en Werken bouwden de
stellingen op in het shoppingcenter. Een Gentse kunst- en erfgoededucatieve vzw maakte er een documentaire rond. De kunstwerken

werken aan een kunstproject… meer bepaald
een gigantisch vredes-kunstwerk.

bevatten aanklachten tegen diverse vormen van geweld en tonen
logo’s van ondermeer de stad Gent, de politie en ook het vlinderlogo van vzw Zinloos Geweld (zie 1.7)
Het project kaderde in Kids’ Guernica, een knap internationaal
kunstproject. Kids’ Guernica laat in alle landen waar men wil meedoen, door jongeren een vredestekening maken van dezelfde afmetingen als Picasso’s beroemde antioorlogsschilderij ‘Guernica’ (3,5m
x 7,8m). De originele Guernica werd door hem in 1937 geschilderd
na het vreselijke bombardement op de Baskische stad Guernica
door Generaal Franco.
Veertig landen hadden op dat moment al met in totaal 160 kunstwerken deelgenomen aan het kunstproject, maar dit was de eerste keer
dat het in België gebeurde. Het was geen toeval dat dit in Gent plaatsvond. De Gentse politie had in 2010 als jaarthema ‘jongeren’. Ze wilden nu, met deze Kids’ Guernica, de dialoog tussen de jongeren en de
politie versterken, door hen te vragen om samen een vredestekening
te realiseren. Dat is vrij uitzonderlijk, want in vele landen beschouwen
jongeren de politie als een van hun grootste vijanden.
Mee aan de basis van de samenwerking met de politie lag een
gebeurtenis uit diezelfde Spaanse Burgeroorlog: de Baskische overheid had na het bombardement op het Spaanse stadje Guernica in
1937 namelijk beslist om alle kinderen in het buitenland in veiligheid te brengen. De vader van een van de Gentse agenten was toen
een van die kinderen. Het was op zijn voorstel dat de politie de
samenwerking aanging met de jongeren: “België heeft toen 5.000
jongeren opgevangen en Gent was de eerste stad die zich aanbood.
Ook mijn vader vond hier onderdak.”
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2.3 Trommelen voor vrede,
wedstrijd kinderpoëzie –
Lokeren, Schaarbeek, Brussel
21 maart is de Werelddag Kinderpoëzie, en ook
de Werelddag tegen Racisme. Het is inmiddels
een traditie geworden in een vijftiental landen, om kinderen dan samen te brengen en te
laten trommelen voor vrede. Ook in ons land,
waar het een steeds terugkerend evenement is
geworden dat hoort bij de jaarlijkse wedstrijd

Op of rond 21 maart wordt er in de voormiddag wereldwijd getrommeld voor vrede. Drums for Peace – Trommels voor Vrede verenigt
elk jaar duizenden kinderen in de leeftijd tot 13 jaar. Ook in Vlaanderen wordt er dan op heel wat pleinen, markten en openbare
plaatsen getrommeld. De actie wordt o.a. gesteund door UNESCO,
UNICEF, Jeugd en Vrede en het Kinderrechtencommissariaat.

kinderpoëzie. Maar er zouden nog veel meer
gemeenten kunnen meedoen.

Met hun trommelconcert willen de kinderen de aandacht van
volwassenen vestigen op hun oproep voor vrede. De bedoeling is
dat kinderen ontdekken dat hun stem wél belangrijk is en dat ‘grote
mensen’ wel degelijk naar hun oproep voor vrede luisteren.
Jelle Cleymans was in 2010 de peter van de Vlaamse actie Trommels
voor Vrede en maakte samen met Karin Jacobs een gloednieuw
Trommels voor Vrede – lied. De bestaande gedichtenwedstrijd werd
dat jaar ook uitgebreid tot ‘Creatief met vrede’: naast gedichten
waren ook alle andere creatieve uitingsvormen welkom.
Elk jaar is ook één bepaalde stad het centrum van de actie in Vlaanderen. Na vredesstad Ieper in 2008 en Aalter in 2009 was dat in 2010
de stad Lokeren. In samenwerking met de dienst inburgering van
de stad was er op 22 maart een grote trommelbijeenkomst op de
markt. 2700 leerlingen uit Lokerse scholen, maar ook uit de ruime
omgeving van de stad, kwamen er trommelen voor vrede en ook
voor respect voor de kinderrechten, onder het motto: ‘Laat niemand
de rechten van kinderen hinderen!’ Uit alle straten die op de markt
uitgeven kwamen ze rond tien uur aangestapt, al dan niet met
fluohesjes, maar allen in het bezit van hun zelfgemaakte trommels.
Tussen de trommelmomenten door liet presentator Jelle Cleymans
de winnende gedichten en projecten van de wedstrijd ‘Creatief met
Vrede’ voorstellen door de kinderen zelf en werd ook de ‘Prijs van de
Leerkracht’ uitgereikt. De kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen sprak de kinderen toe. Tot slot volgde een optreden van
Jelle Cleymans en zijn moeder Karin Jacobs. Zij brachten een stukje
uit hun programma ‘Foetsie’.

34

Lokaal vredesbeleid

Jeugd & Vrede 2012

De roep om vrede werd in Lokeren die dag nog concreter gemaakt met het
fotoproject ‘5 + 4 = 1’: vijf continenten, vier windstreken, één wereld, van kunstenaar Karl Deckers. Dat project stelde de Lokerse diversiteit in de kijker. De
foto’s belichten niet alleen de tegenstellingen of de verschillen tussen culturen
en mensen, maar ook de gelijkenissen en overeenkomsten, zonder blind te zijn
voor problemen. Karl Deckers: “Want kinderen zijn het levende bewijs dat mensen
waar ook ter wereld meer met elkaar gemeen hebben dan ze denken; kinderen
lachen allemaal in dezelfde taal.”

Trommels voor Vrede - lied
Wij trommelen voor de vrede
van rommeldebommeldebom.
Wij trommelen voor de vrede
al roffelend op onze trom.
Rommeldebom, rommeldebom,
rommelderommeldebom.
Rommeldebom, rommeldebom,
Bom, bom, bom.
Hé, domme, grote mensen,
luister eens een keer.
Wij willen ook iets zeggen.
Nooit geen oorlog meer!
De aarde is geweldig.
Wij willen vrede NU!
Dus stop al dat geruzie
of wij gaan vloeken nondeju!
Refrein:
Hé, domme, grote mensen,
zie ons hier eens staan
met onze instrumenten,
waarop we keihard slaan.
Zijn jullie echt zo koppig
of ben je doof misschien?
Dan kloppen we wat langer
en nog wat luider bovendien!
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Natuurlijk is het niet alleen in de ‘centrumstad’ (in 2010 was dat dus Lokeren), dat
het trommelen weergalmt. In Schaarbeek bijvoorbeeld kwamen 500 kinderen
trommelen. Op het programma: geen lange toespraken, alle ruimte was voor de
kinderen die zich inzetten om het einde van de conflicten en vrede te vragen in
de hele wereld. Ze zongen allemaal samen ‘Tout le bonheur du monde’ van Sinsémilia en roffelden op de trommels op gemeenschappelijke ritmes.
In Brussel gebeurde het dat jaar op verschillende plaatsen. Voor het tweede jaar
op rij namen dit keer 925 leerlingen van het vijfde studiejaar en de derde kleuterklas van de dertig scholen van de stad Brussel deel aan de actie. De leerlingen
verzamelden samen met hun begeleiders op een aantal pleinen in de stad om al
roffelend op trommels, tamboerijnen, zelfgemaakte instrumenten,… hun vredesboodschap uit te roepen.



Beluister het trommelslied 2010 op
www.trommelsvoorvrede.be/?p=trommelslied
www.trommelsvoorvrede.be/index.php?p=home

Tip: er zijn nog niet erg veel gemeenten die meedoen. De jouwe ook niet, wellicht. Pluis de website van trommelsvoorvrede eens uit hoe het allemaal in elkaar
zit en overleg met de leerkrachten van je school of dit geen goed idee is. Of
vinden zij vrede niet belangrijk, misschien?
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2.4 Kinderen betogen: hoe reageert
het gemeentebestuur?
- Molenbeek
Kinderen laten actievoeren? Veel ouders zullen
dat niet graag horen. Maar soms moet het wel.
Als kinderen zich niet meer veilig voelen op
straat, door de drugsdealers, door gevaarlijke
verkeerssituaties, door wapengebruik of eender
wat, dan moet er wel iets gebeuren. Kinderen
mee laten actievoeren kan heel wat losmaken

In Molenbeek hebben op 18 november 2011 600 kinderen, ouders
en leerkrachten deelgenomen aan een mars naar het gemeentehuis, tegen het geweld in de gemeente. De kinderen (en hun ouders
en leerkrachten) waren het beu, ze wilden dat er iets gebeurde. Het
initiatief ging uit van twee scholen en een kinderdagverblijf.
Onder andere een school waar in december nog een schietpartij
was geweest naast de schoolpoort. De jonge betogers vroegen ook

bij de bestuurders van een stad of gemeente.

meer aandacht voor netheid in de gemeente en een aanpak van de
drugsdealers op straat.
De kinderen zongen aan het gemeentehuis van Molenbeek een protestlied. Een delegatie mocht daarna naar binnen, voor een gesprek
met de burgemeester. “We hadden een goed gesprek, maar er
kwamen weinig voorstellen om de problemen aan te pakken”, klonk
het achteraf. Dat verbaasde niet, want een paar dagen tevoren
had diezelfde burgemeester nog gezegd dat hij de geplande mars
geen goed idee vond. Want hij vond het niet normaal dat kinderen
gebruikt worden om te manifesteren. (Een paar dagen later draaide
hij bij: dan had hij het over ‘een ludieke actie waarvoor hij wel
sympathie had’).
Toch was het gesprek verlopen in een open en eerlijke sfeer, zei
een vertegenwoordiger van een school achteraf. De burgemeester
toonde volgens hem begrip voor de wensen van de jonge betogertjes, maar hij had maar weinig concrete voorstellen gedaan om
de situatie aan te pakken. Hij deed liever een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de inwoners van de buurt, maar de delegatie had daarop gezegd dat gewone mensen te bang zijn om op
te treden tegen dit gevaarlijke geweld. De burgemeester kon geen
beloftes doen. Hij ‘had geen ‘toverstok’ en ook niet de middelen om
nu of later tegemoet te komen aan de eisen van de betoging.
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Toch hadden de mensen van de betoging enkele goede voorstellen:
• betere communicatie tussen de politie en de burgers, eventueel via de scholen;
• betere controle door politie op een gevaarlijk ‘zwart punt’ in de buurt;
• betere verlichting, ten minste in de buurt van het kinderdagverblijf;
• burgerwachten in de buurt van de school;
• iets doen met vroegere voorstellen uit de school over verkeersveiligheid.

Tip: blijf niet bij de pakken zitten als het in een schoolbuurt of eender welke
buurt de spuigaten uitloopt met het geweld. Als je actie voert en de pers haalt,
bijvoorbeeld met een betoging, een briefschrijfactie, een e-mailcampagne… dan
slaag je er zeker in om het gemeentebestuur wakker te schudden en iets te doen
tegen het geweld!
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2.5 Kinderen en jongeren in de weer
tegen zinloos geweld
In 1.7 hadden we het al over de diverse projecten van de vzw Zinloos Geweld, waar steden
of gemeenten mee kunnen instappen. In dit
hoofdstukje hebben we het echter over de acties
tegen zinloos geweld, door en voor kinderen en
jongeren.

WensenVlinderhut - Vilvoorde
De stad had al in 2008 het charter ‘Stop geweld en onverschilligheid’ ondertekend. Op zondag 9 mei 2010 konden kinderen in
de ‘WensenVlinderhut’ hun eigen wensen kwijt voor een betere
en positievere leefwereld. Die dag was deze hut van vzw Zinloos
Geweld te gast op het SuperVlieg-Festival in Vilvoorde. SuperVlieg
is een laagdrempelig familiefestival voor iedereen vanaf 4 jaar, met
theater, circus, muziek, dans en beeldende kunst.
De kinderen schreven, tekenden en schilderden hun wens en hingen hem op aan de WensenVlinderhut. De allerjongsten maakten
een mooie tekening, anderen schreven hun vredeswens neer: ‘geen
oorlog meer’, ‘iedereen blij en gelukkig’, ‘pesten mag niet, dat is niet
leuk’, ‘ik wil een hond om mee te wandelen’, ‘ik wens dat opa snel
weer gezond wordt’... Het werd een verblindend mooie Vlinder vol
met wensen.
Dat was niet alles. Er vonden in de omgeving nog verschillende
voorstellingen en workshops plaats. Daarna was er voor de kinderen
ook een dobbelsteenspel. De winnaars kregen een stukje reuzenvlinderzeep, met lekkere mandarijngeur, de anderen een sticker of
een badge of een suikervrij snoepje. Tussendoor kon iedereen naar
een stand om zich te laten schminken als Vlinder.

Een gigantische vlinder uit kroonkurken - Dendermonde
Vele honderden leerlingen van dertien Dendermondse lagere scholen vierden op 6 mei 2011 B(ee)Nice-day, een campagnedag tegen
zinloos geweld. Die was georganiseerd door het stadsbestuur.
De stad voert een beleid dat komaf wil maken met geweld. De B(ee)
Nice-day was een van de campagnemiddelen. Dat werd op de Grote
Markt zichtbaar gemaakt met een gigantisch kroonkurkentapijt (zie
foto bovenaan) in de vorm van een vlinder - hét symbool van de
vzw Zinloos Geweld. Het tapijt van 22 op 17,5 meter bestond uit
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300.000 kroonkurken, bevestigd op 199 puzzelstukken. Op school en in de naschoolse kinderopvang hadden de kinderen dagenlang gewerkt om de panelen
met kroonkurken te bekleden.
Het ontwerp van de reuzentekening was gemaakt door de kunstenares Evy Bosman: “Het stelt een bij voor, maar met vlindervleugels. Het heldhaftige bijtje geeft
echter geen agressieve steek, maar draagt vrede uit.”
De meeste kroonkurken waren vroeger al verzameld bij de eerste editie van SuperVlieg. De bewoners van een rusthuis hadden de kroonkurken per kleur gesorteerd. De vlinder was het hele weekend te zien op de Grote Markt. B(ee)-Nice Day
werd afgesloten door van op de dakparking van de stedelijke bib vliegers op te
laten. Vooraf was er die dag een workshop om kleurrijke vliegers te leren maken.
Het fijne groepsgevoel rond het tapijt werd nog groter met een show gepresenteerd door de peter van de actie Kürt Rogiers van Q-music, en optredens van
diverse muzikanten. Een interactieve tentoonstelling rond vrede en respect in het
stadhuis zorgde voor meer uitleg rond het thema en richtte zich op de leefwereld
van jonge kinderen. En in de bibliotheek kwam ook een wensboom waaraan
nog tot lang na het campagneweekend vredesboodschappen konden worden
opgehangen.
Voor de ouders was er op de avond van de campagnedag nog een voordracht
rond geweldloos opvoeden en begeleiden. En in de loop van 2011 zouden ook
diverse groepen binnen het stadspersoneel de kans om krijgen om een opleiding
geweldloze communicatie te volgen.

Knuffelen tegen zinloos geweld – dertien gemeenten
In veertien steden en gemeenten gebeurde het op 21 april 2011 al voor de vijfde
keer: op hetzelfde moment vond overal de Kids-Knuffelactie tegen zinloos geweld
plaats, weer een idee van de vzw Zinloos Geweld – samen met de vzw Idee Kids.
Om 13 u 33, dat is juist op het moment dat de Paashaas geboren wordt, namen
1.700 kinderen deel aan de ‘knuffelsessies’. Dat gebeurde op veertien vakantiekampen van Idee Kids, op diverse plaatsen in Vlaanderen. Al die kinderen vormden zo één grote denkbeeldige keten en wilden op een speelse manier duidelijk
maken dat pesten en geweld nooit een oplossing is. De actie maakt deel uit van
de campagne tegen zinloos geweld.
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De Kids-Knuffelactie vond plaats in Aalst, Deinze, Gent, Melle, Antwerpen (op
twee plaatsen), Schoten, Wemmel, Vilvoorde, Sint-Pieters-Leeuw, Brugge, Kortrijk,
Heule en Mechelen. In Deinze bijvoorbeeld was er zeer veel belangstelling. Een
enthousiaste groep deelnemers aan het vakantiekamp knuffelde en bleef maar
knuffelen. Ook waren enkele spontane getuigenissen van pesten en pestgedrag
bij kinderen te beluisteren. De schepen van Welzijn vertegenwoordigde de stad
Deinze.
Christian Lapinne, voorzitter vzw Zinloos Geweld: “Met onze knuffelactie willen
we kinderen leren om geweld nooit als een oplossing te zien. Het is veel beter om
elkaar te respecteren zoals we zijn. Iedereen heeft talenten en telt dus mee.”


www.zinloosgeweld.net

Tip: zie 1.7

41

Lokaal vredesbeleid

Jeugd & Vrede 2012

3

Herinneringseducatie:
oorlog herdenken,
aan vrede werken

3.1 Op Vredesuitstap
Een schoolreis is niet alleen prettig. Het kan
ook heel nuttig en leerzaam zijn, zeker als het
in het teken van vrede gebeurt. Een gemeente
kan dat soort uitstappen op allerlei manieren
bevorderen, bijvoorbeeld door de kosten van
het busvervoer te helpen betalen.

Busreis vredesuitstap betaald - Avelgem
In 2010 konden alle Avelgemse klassen van het 5de en 6de leerjaar
voor het eerst concreet kennis maken met de gevolgen van oorlog
en het belang van vrede. Op 8 november trokken ze met vijf bussen
naar de streek rond Ieper. Ze brachten een bezoek aan het grootste
soldatenkerkhof ‘Tyne Cot Cemetry’ in Passendale, en aan de Menenpoort en het In Flanders Field Museum in Ieper zelf. Het was de
gemeente die de verplaatsing betaalde, om duidelijk te maken dat
ze het waardeert dat de kinderen altijd meedoen aan de herdenking
van de Wapenstilstand op 11 november.

Bezoek aan kamp Beverlo,
met blauwe wenslinten - Leopoldsburg
Ter gelegenheid van Wapenstilstand nodigde de gemeente alle leerlingen van het vijfde jaar lager onderwijs uit voor een bezoek aan
de militaire begraafplaats, met een getuige van de oorlog als gids.
De kinderen hingen aan haar lippen tijdens haar verhaal. Daarna
leerden de kinderen hoe gevaarlijk springtuigen zijn, en leerden ze
ook over de huidige buitenlandse inzet van Belgische soldaten voor
de vrede.
Als herinnering aan de gruwelijkheid van oorlog maakten de leerlingen blauwe linten met een vredeswens. Dat was hun boodschap
voor het behoud van de wereldvrede. De linten werden op verschillende plaatsen in de gemeente opgehangen. Een afvaardiging van
het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oudstrijders
en Oorlogsslachtoffers kwam een kleine maand later naar het Museum Kamp Beverlo de linten ophalen en bedankte de verzamelde
kinderen voor hun inzet.
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In 2009 vond reeds een gelijkaardige actie plaats. Leerlingen van het vijfde
leerjaar van de basisscholen hadden ook toen hun wenslintjes opgehangen, dit
keer in de ‘vredesboom’ voor het gemeentehuis. Later overhandigden ze die aan
Handicap International. Ook die plechtigheid gebeurde in aanwezigheid van oudstrijders en het Steunpunt Vrede van het museum Kamp van Beverlo. Handicap
International ijvert sterk tegen landmijnen, die in veel landen achterblijven op
het slagveld of in de velden die de boeren moeten bewerken, wat veel doden of
zwaar gekwetsten veroorzaakt onder onschuldige burgers.


Museum van het Kamp van Beverlo, 011 34 48 04,
info@toerismeleopoldsburg.be

Tip: Jeugd en Vrede organiseert Vredesreizen naar de Westhoek: met je klas of
jeugdbeweging bezoek je de zichtbare overblijfselen van de oorlog in deze streek
die in de Eerste Wereldoorlog zo zwaar getroffen is. Klamp je begeleiders of leerkrachten aan met dit goede idee. Fluister ze in dat ze naar de schepen van Onderwijs of van Jeugd kunnen stappen om subsidies voor deze reis los te peuteren!
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3.2 De oorlog die zich in
jouw gemeente afspeelde
In de oorlogsgeschiedenis van jouw dorp, gemeente of stad vind je misschien uitzonderlijke
gebeurtenissen terug: een executie van onschuldige burgers, een gebouw dat een bepaalde rol
speelde voor het verzet of voor de vijand, een
bombardement met veel slachtoffers... Doet
jouw gemeente daar iets mee: de mensen van
vandaag bewust maken van de waanzin van
grote en kleine oorlog?

Jaarlijkse herdenking van de Leieslag - Kuurne
In mei wordt in Kuurne elk jaar de Leieslag herdacht: de zware gevechten die plaatsgrepen tussen de Duitse en Belgische troepen in
de omgeving van Kortrijk, op 23 en 24 mei 1940. De Duitsers waren
het Albertkanaal en de Maas overgestoken. Omdat de Belgische
troepen te verzwakt waren om zich snel achter de IJzer terug te
trekken, besliste de koning dat een deel van de soldaten langs de
oever van de Leie weerstand moesten bieden. En ja, ze konden de
vijand toch een paar dagen tegenhouden. De Duitsers beschreven
die laatste weerstand in België achteraf als een van de zwaarste.
Veel huizen en fabrieken werden met de grond gelijkgemaakt en er
vielen veel slachtoffers.
Aan de Leieboorden houden ze dan een bloemenhulde bij het
Leiemonument. Het vijfde en zesde leerjaar van de lagere scholen
deden in 2010 mee met een historische wandeling langs het nieuwe
vredespad. De deelnemers hielden ook een minuut stilte voor de
slachtoffers van toen, en zongen een vredeslied voor een toekomst
vol vrede. Aan het vredespad hadden alle scholen meegewerkt.
Kinderen van het vijfde en zesde beschilderden voetpadtegels voor
het vredespad in de buurt van het vredesmonument.
Dat was een goed idee, want al jaren dacht men erover na hoe de
gemeente de herdenking van de Leieslag aantrekkelijker kon maken
voor de jeugd. Het aantal overlevende getuigen sterft namelijk stilaan uit, en het is toch erg belangrijk dat de jongeren blijven weten
wat zich in 1940 aan de Leie afspeelde. De basisscholen hadden
daarvoor de koppen bijeen gestoken met de heemkundige kring,
het gemeentebestuur, het museum aan Leiemeers, de brandweer
en de gemeentewerklieden. En zo kwam dat idee tot stand van dat
vredespad en de beschilderde tegels.
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350 kinderen kregen tijdens de wandeling les op de plaats des onheils. Een
vertaler vertelde hen een verhaal: onlangs had hij namelijk het dagboek vertaald
van soldaat Henri Doppée, die hier dertien van zijn makkers zag sneuvelen. Wat
verder vertelde iemand anders wat zich daar in de tuinen had afgespeeld. Nog
een ander deed hetzelfde op de plaats waar de Duitsers uiteindelijk over de Leie
geraakt waren. Tot slot kregen de kinderen de nog altijd zichtbare sporen te zien
van de beschietingen in huisgevels.

Vredesmolen – Klerken
Veel gemeenten hebben nog oude gebouwen die een speciale rol speelden,
maar soms blijft er niet veel van over. De Vredesmolen te Klerken (Houthulst)
bijvoorbeeld: door een storm was die onlangs zwaar beschadigd. De in verval
geraakte molenruïne was tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse troepen
als uitkijkpost gebruikt. Eerst werd er archeologisch onderzoek uitgevoerd. In een
tweede fase zal de molen worden hersteld en opengaan voor toeristen. De financiële inbreng komt van de provincie, de Vlaamse Gemeenschap en de gemeente
Houthulst.

Talbot House - Poperinge
De stad Poperinge en de ‘every man’s club’ vzw Talbot House sloegen de handen
in elkaar, met allerlei nieuwe activiteiten rond de Eerste Wereldoorlog. Bedoeling
is de openstelling van het Poperingse erfgoed uit die ‘Groote Oorlog’. Plaatsen
zoals het Talbot House met zijn Concert Hall, Lijssenthoek Military Cemetery, het
stadhuis met de dodencellen en de executiepaal, Poperinghe Old en Poperinghe
New Military Cemetery…: al die herinneringen uit de oorlog zullen één geheel
vormen als getuigen van de aanwezigheid van de Britse troepen in Poperinge.
Rode draad van deze plannen van Talbot House en het stadsbestuur wordt de
aanwezigheid van de soldaten. Vier jaar lang waren er op het grondgebied van de
stad vaak meer soldaten dan burgers. In 1915 kreeg een statige woning een totaal
andere bestemming: midden in de oorlog openden twee legeraalmoezeniers er
het Talbot House. Dat moest een ontspanningsoord worden voor Engelse soldaten.
Het huis kreeg zijn naam ter herinnering aan officier Gilbert Talbot, die sneuvelde
op 23-jarige leeftijd. Talbot House werd een ‘Every Man’s Club’ en stond dus open
voor alle Britse militairen, zonder onderscheid van rang of stand. Alleen al daarom
was het iets zeer bijzonder. Talbot House heeft tussen 1915 en 1918 aan meer dan
een half miljoen mannen onderdak geboden. Zij vonden er wat rust in het drukke
Poperinge van die tijd.
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Want die stad, juist achter de frontlinie, was het zenuwcentrum van het Britse
leger. Bovendien kende de stad een zwaar uitgaansleven, door de tienduizenden
soldaten die er na een beurt aan het front stoom kwamen afblazen. De stad ging
gebukt onder de toevloed van duizenden gewonden, die in een van de veldhospitalen verzorgd werden - of werden begraven. Vooral werd Poperinge een plaats
waar vermoeide soldaten de oorlog voor een paar dagen konden proberen te
vergeten.
Een zaal in het huis diende voor hen als kerkzaal, voor lessenreeksen en lezingen,
debatten en filmvoorstellingen, schaaktornooien en concerten. Er traden komedianten, voordrachtkunstenaars en goochelaars op. Verder was er een huisorkest
en een eigen toneelgroep. Talbot House groeide uit tot een van de belangrijkste
instellingen van het Britse leger.

Bombardement op de stad: fiets- of wandelroute,
om nooit te vergeten - Mortsel
Om het vreselijke bombardement van 5 april1943 te herdenken, liet de stad Mortsel een historische fiets- of wandelroute uitstippelen. Onderweg hou je halt bij
zuilen met foto’s en uitleg over de feiten die zich op die plaatsen afspeelden. In
3.3 van de vorige editie van deze brochure kwamen reeds veel andere manieren
aan bod waarmee de stad dit drama elk jaar herdenkt -klik hier.
Die dag in april zouden Amerikaanse bommenwerpers de Erla-fabriek platleggen onder een bommentapijt. In die fabriek herstelden de Duitsers hun oorlogsvliegtuigen. Maar de bommen misten voor een groot deel hun doel, waardoor
de woonwijk Oude-God volledig verwoest werd. Er vielen onder de burgers 936
doden te betreuren, waaronder honderden schoolkinderen.
De nieuwe historische wandeling vertrekt aan de plaats van de vroegere Erla-fabriek en eindigt op de begraafplaats waar de slachtoffers van het bombardement
begraven liggen.
Pieter Serrien had voordien al het boek ‘Tranen over Mortsel’ over dit drama
geschreven. Hij stippelde de nieuwe route uit en maakte een bijhorende wandelgids, met foto’s van toen en met getuigenissen van nu nog levende mensen die
het drama meegemaakt hebben. Om zijn boek te schrijven vroeg hij aan middelbare schoolleerlingen om die laatste getuigen te interviewen. Die komen ook in
de wandelgids ruim aan bod.
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In april 2010 deden leerlingen van het Atheneum de kersverse route, met als gids
Pieter zelf en een paar overlevende getuigen. “Sinds ik dat boek heb geschreven,
wandel ik niet meer op dezelfde manier door Mortsel. Achter elk gebouw zit voor
mij een verhaal”, zegt Pieter. Leerlingen van het Atheneum schreven ook de muziek en de tekst van liederen over het bombardement.
“We werkten op school al rond het bombardement, maar deze wandeling is nog
wat anders. De verhalen door de getuigen zijn echt indrukwekkend. Het pakt je.”
Lea Van Gerven (74) zat die fatale dag als kind in de Sint-Lutgardisschool. “Een
enorme knal, lawaai en veel stof”, vertelt ze aan de leerlingen. Ze vervolgt: “Het
is van groot belang dat de getuigen hun verhaal blijven vertellen aan de jongere
generatie. Doen we dat niet, dan zal alles vergeten worden. Zo ver mag het nooit
komen.”

Tip: een wandeling/fietstocht doen met Pieter als gids?



pieter@geheugencollectief.be, http://pieterserrien.wordpress.com/



Er komt een moment dat de overlevende getuigen er niet meer zijn; daarom
is er de video met interviews: ‘Dat is in mijne geest gebrand’. De interviews
zijn afgenomen door Mortselse studenten. Te vinden op youtube, wegens de
lengte gesplitst in drie delen - http://www.youtube.com/watch?v=Ltx5-jUhtbo

Herdenking zware bombardementen – Sint-Niklaas
Zowel in mei 1940 als op het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1944, werd
Sint-Niklaas bestookt met bommen. Alles samen vielen 120 slachtoffers. Op
11 mei 2010, zeventig jaar na het zwaarste bombardement, bracht de stad die
gebeurtenissen terug in herinnering. Er was een herdenkingsmoment voor alle
oorlogsslachtoffers bij het bronzen beeld dat blijvend herinnert aan het zinloze
oorlogsgeweld. In de buurt loeiden noodsirenes ter herdenking van de inslag van
de bommen zeventig jaar geleden.
Maar vooral was er de eerste voorstelling van de documentaire film ‘Oorlog in de
stad’. Daarin getuigen inwoners over de Duitse inval, de arrestaties en de verzetsactiviteiten bij het Geheim Leger. Vanuit die getuigenissen legt de film de link met
de stad vandaag: op bekende plaatsen in de stad gingen acteurs op zoek naar het
oorlogsverleden. Na die première ging de film naar de scholen. En voor het grote
publiek waren er ten slotte vertoningen in de stadsbibliotheek tijdens de Vredesfeesten in september.
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Begraafplaats verdient beter - Leuven
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd ook Leuven nog eens extra
zwaar getroffen door oorlogsgeweld, nadat er al heel de oorlog lang bommen
gevallen waren op de stad. Geallieerde bommenwerpers wierpen op 12 en 13 mei
1944 hun lading te slordig af boven Leuven. Tientallen burgerslachtoffers stierven;
fabrieken, woningen en een kerk lagen in puin. De begraafplaats van de slachtoffers van het bombardement liet de jongste tijd echter te wensen over, vonden
sommige gemeenteraadsleden in 2010. Ter plaatse zou minstens iets moeten te
zien zijn dat historische duiding verstrekt. Bijvoorbeeld een aantal foto’s van het
bombardement: “Zo kan de begraafplaats uitgroeien tot een permanente herdenkingsplaats.”

Razzia door de nazi’s - Sint-Truiden
De concentratiekampen, de uitroeiing van de Joden, de collaboratie… de oorlogsgebeurtenissen blijven in Sint-Truiden nog altijd een teer onderwerp. Op
25 mei 1943 werden in de stad 62 verzetsstrijders opgepakt. Een deel kwam in
concentratiekampen terecht, van waar een aantal nooit terugkeerden. Elk jaar
herdenkt Sint-Truiden de nazirazzia, met een cultureel evenement. Zo was er in
2008 een optocht met straatanimatie en kunstwerken, onder het motto ‘Hoe, wij
hebben niets geleerd?’. In 2009 kon men kijken naar Circus Tabori, een toneelstuk
over een wonderbaarlijke ontsnapping uit Auschwitz.
En in 2010 gebeurde de herdenking met een (herschreven) toneelstuk van Albert
Camus. ‘Raak’ wilde vooral de jeugd bewustmaken van de oorlogsgruwel en van
terrorisme. Regisseur Franck Van Erven moderniseerde het stuk tot een muzikaal
drama, speciaal voor jongeren. In dat stuk komen tien jonge mensen bijeen rond
popmuziek, maar dan komt de ware aard van deze samenkomst aan het licht:
ze beramen een moordaanslag op de president en het omverwerpen van het
regime. Tien jonge fanatieke gasten beslissen over het lot van miljoenen burgers.
Het gebruik van popmuziek en van jonge acteurs was een bewuste keuze, omdat
de organisatoren vonden dat dit de jongeren aansprak.
Zoals ook de jaarlijkse opstelwedstrijd in het middelbaar onderwijs de jeugd
betrekt. De winnende klas mag op studiereis naar een concentratiekamp uit de
Tweede Wereldoorlog. Zo kunnen jongeren zich beter de zinloosheid van geweld
voorstellen.
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Herinneren met foto’s,
en hoop voor de toekomst met een notenboom – Mol
De Tweede Wereldoorlog staat ook in Mol nu nog altijd diep in het geheugen
gegrift bij veel overlevenden en nabestaanden. De Duitse bezetter wilde verzetshaarden in de gemeente uitroeien. Een aantal inwoners in de buurt van de
toenmalige Veldstraat werden in maart en in juli 1944 uit hun huizen gehaald. De
meesten werden met geweld ondervraagd en vanuit de gevangenis in Antwerpen naar het concentratiekamp Buchenwald gedeporteerd. Slechts enkelen
keerden na de oorlog terug. Na de oorlog veranderde de gemeente de naam
Veldstraat daarom in Martelarenstraat, om de gebeurtenissen nooit te vergeten.
Maar dat is lang geleden. Jongere inwoners weten niet wat er zoveel jaar geleden
in de Martelarenstraat gebeurde. De gemeente en de heemkundige kring wilden
daar in september 2011 iets aan doen. Dat werd een grote fotowand op de hoek
van de Martelarenstraat. De foto’s tonen een vijftigtal Mollenaars die werden opgepakt tijdens de razzia’s. Er kwam ook een gedenkplaat over de gebeurtenissen.
Het pleintje krijgt een plantenbak die ook dienst doet als zitbank, met in het midden een Japanse Bilobaboom: een notenboom met grote symbolische waarde.
Het was namelijk de allereerste boom die terug begon te groeien op één kilometer van de plaats waar de atoombom in 1945 op Hiroshima insloeg. De boom is
sindsdien een symbool van hoop.

Ons dorp vol kanonnen? Liever vol ballonnen,
zegt vredesbeweging - Merchtem
‘Merchtem, een Dorp vol Kanonnen’: dat feest stond in september 2010 op de
agenda, ter herinnering aan de doortocht van het 1st Belgian Field Battery op
5 september 1944 en de latere heroprichting van het 1st Belgian Field Regiment
in 1945, 65 jaar geleden.
In het kader van de herdenking waren overlevende veteranen van het Regiment
uitgenodigd om een herdenkingsplaat aan het gemeentehuis in te huldigen,
terwijl drie saluutschoten weerklonken van een 25 pounder. In het centrum van
Merchtem kon men zich verkijken op allerhande militaire voertuigen en kanonnen, waaronder 25 pounder kanonnen en een 75 mm Pack Howitzer, die ook
vuurdemonstraties gaven.
Een aantal vredesbewegingen en organisaties zagen dit soort evenement echter
niet zo goed zitten. VOS Vlaamse vredesvereniging vzw, Oxfam wereldwinkels,
Werkgroep Broederlijk Delen-Welzijnszorg, Vredeseilanden en vzw You hadden
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vooraf in de pers duidelijk gemaakt dat zij deze vorm van herdenkingen met
militair vertoon niet zinvol vonden. De dag zelf voerden zij een ludieke tegenactie: ‘Een dorp vol ballonnen’. Tijdens het feest verdeelden zij witte ballonnen aan
kinderen om aan militaire voertuigen vast te maken.
Uit hun persmededeling: “ (…) Wij vinden dat het waardevol is oorlogsleed met
de gepaste piëteit te herdenken. Meer nog wanneer dit mensen kan helpen
inzien dat oorlog en geweld geen optie zijn bij conflicten. Vandaar ook dat wij
het betreuren dat het gebeuren op 5 september een optocht en een verheerlijken van militaria schijnt te worden.” Zij riepen de gemeente op om liever werk te
maken van de Vlaamse Vredesweek, eind september.

Tip: ga op zoek naar erfgoedverenigingen of heemkundige kringen in jouw gemeente en interview ze over overblijfselen van de oorlog in de streek. Bedenk een
goed voorbeeld om die gebouwen, monumenten of plaatsen eens op een hedendaagse manier in de kijker te stellen. En trek dan met je plan naar de gemeente!
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3.3 Oorlog in de eigen gemeente nieuw spel van Jeugd & Vrede:
‘Zoekspel naar sporen van
De Groote Oorlog’
In de loop van 2012 werkt Jeugd & Vrede een
nieuw zoekspel uit. Dat kadert in de eerste
plaats in de grote herdenking die in 2014 zal
plaatsvinden, 100 jaar na het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog. Maar ook daarna blijft het
een aanrader om met gemeenten en jongeren
samen te werken aan vrede.

Doelstelling is kinderen en jongeren op een speelse manier te
betrekken bij de herinnering van die ‘Groote Oorlog’. Álle kinderen
en jongeren van de gemeente. Want bepaalde groepen vallen soms
uit de boot omdat ze zich vanuit hun achtergrond niet aangesproken voelen. Daarom richt dit spel zich ook specifiek naar tieners
en jongeren uit het beroepsonderwijs en met een andere dan de
Belgische etnisch-culturele achtergrond.
Het spel mikt in de eerste plaats op de jeugd en het jeugdwerk,
eventueel via de gemeentelijke jeugddiensten. Ook lokale verenigingen die met ‘het verleden’ bezig zijn kunnen betrokken worden:
heemkundige en erfgoedverenigingen bijvoorbeeld. Samen gaan
we op zoek naar sporen van de oorlog, niet ver weg in de wijde
wereld, maar in ons eigen dorp.
Kinderen en jongeren zullen al spelend merken dat bij een oorlog
veel meer komt kijken dan alleen veldslagen tussen ‘heldhaftige’
soldaten. Ze leren over de gevolgen op het dagelijkse leven van de
gewone mensen in hun eigen gemeente. Ze voelen de waanzin aan
van wat oorlog in werkelijkheid betekent.
En, belangrijk: de link naar vandaag wordt niet vergeten: dankzij
deze ‘zoektocht’ leren de spelers dat een geweldloze en respectvolle
basishouding de beste basis vormt om werk te maken van een vredevolle samenleving ... in hun eigen klas, gezin, dorp, land, planeet:
vredesopvoeding met betrekking op de eigen leefwereld!
Bedoeling is dat de gemeente het spel zal aanbieden aan het lokale
jeugdwerk en aan de scholen. Er komen twee versies van het spel:
enerzijds een kant-en-klaar spel, waarbij de gemeente geen werk
heeft om het voor te bereiden; anderzijds een spel dat de gemeente
nog op maat kan aanpassen en waarbij Jeugd & Vrede de aanzet
levert voor een zoekspel of rally in de eigen gemeente.
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www.jeugdenvrede.be, info@jeugdenvrede.be,
Koningin Astridlaan 160, 2800 Mechelen, 015 43 56 96.

Tip: vraag ernaar bij Jeugd & Vrede.
En spoor je gemeentelijke jeugddienst aan om er werk van te maken!
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3.4 Wapenstilstand ‘her-denken’
Op 11 november viert men de Wapenstilstand
van de Eerste Wereldoorlog. En op 8 mei het
einde van de Tweede Wereldoorlog. Overal zijn
er dan vooral op 11 november optochten en
vieringen aan de oude oorlogsmonumenten.
Maar dat traditionele, oubollige gebruik kunnen gemeenten aanvullen of vervangen door
modernere manieren om de mensen en vooral
ons, jongeren, bewust te maken van de gruwel
van oorlog. Manieren die naar het heden verwijzen, en die de jongeren en de kinderen méér
aanspreken.

Laat ons beginnen met de ‘gewone’ herdenking bij de monumenten:
sommige gemeenten leggen daarvoor gratis busvervoer in, tussen
hun deelgemeenten, en of tussen plaats van samenkomst en verschillende monumenten die bezocht worden. Maar er kan natuurlijk
veel meer gedaan worden om het boeiend en meer hedendaags te
maken.

Tentoonstellingen, muziek, poëzie – Kapellen, Boechout
De oorlog ook eens op een andere manier herdenken? In Kapellen
deden ze dat in 2009 bijvoorbeeld met twee tentoonstellingen.
De eerste was de affichereeks ‘11 november anders bekeken’. Die
liet de slachtoffers van 1914-1918 aan het woord: de vader, de
echtgenoot, de dochter, de kameraad. De tweede tentoonstelling
‘Auschwitz - Hoe leg je het uit aan jongeren?’ ging over verschillende thema’s: niet alleen de Eerste Wereldoorlog maar ook de periode
tussen Wereldoorlog I en II, de opkomst van Hitler, de Duitse inval
en de bezetting, de Holocaust en de kampen, het ontstaan van de
Verenigde Naties.
De gemeentelijke werkgroep Wapenstilstand in Boechout organiseerde in de week van 11 november 2011 verschillende activiteiten
om de oorlog te herdenken en te bouwen aan vrede: een herdenkingsplechtigheid met muziek en poëzie door leerlingen van de
Academie van Lier, een vredesconcert met het WOSH-koor (liederen
over hoop en verzet, tegen onderdrukking en armoede), de tentoonstelling ‘George van Raemdonck’, een vredesviering, de Ver-vanmijn-bed-Quiz, de film ‘También la lluvia’ en de 11.11.11-deur-aandeur-actie.
De werkgroep mikte inderdaad niet enkel op de Eerste Wereldoorlog: “71 Jaar geleden begon ook in ons land Wereldoorlog II. Vier
jaar lang was er een niets en niemand ontziende overheersing, de
democratie stond buitenspel. Het dagelijkse leven werd grondig
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verstoord. Er was angst, woede, verzet, twijfel, wantrouwen…Later werd voor
iedereen de volle omvang van deze oorlogsmachine duidelijk met de concentratiekampen en de holocaust als absolute dieptepunten. Net na de Eerste Wereldoorlog, maar toen nog sterker klonk het: ‘Nooit, nooit meer oorlog, laat ons werk
maken van vrede’.”

Wandelen en fakkeltocht voor Vrede – Bornem,
Bredene, Rupelmonde
Aan de vooravond van Wapenstilstand stond de gemeente Bornem stil bij de
nooit-meer-oorlog-gedachte. Met een fakkeltocht: iedereen die wilde kon
meestappen. Je kon vooraf ook deelnemen aan de fortwandeling langs achtergebleven bunkers. Onderweg vertelde een gids over de opbouw, de gevechten en
de angst tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Op 11 november 2011 hield de gemeente Bredene al voor de tiende keer de Wandeling voor Vrede en Verdraagzaamheid. De opbrengst gaat naar de 11 11 11-actie.
In Rupelmonde is er elk jaar een Vredesconcert. Ook hier gaat de opbrengst naar
een goed doel. In 2011 was dat een kinderdagverblijf voor gehandicapte kinderen.

Kinderen en oudstrijders vieren samen Vredesdag - Tervuren
Kinderen uit de basisscholen van Vossem, Tervuren en Moorsel en uit de British
Primary School, vierden samen met de oudstrijdersverenigingen van Tervuren het
Feest van de Vrede, op 12 mei 2010. De schepen van Onderwijs: “Want de kinderen moeten weten dat Wereldoorlog II op 10 mei 1940 begon en op 8 mei 1945
ophield. Zij moeten weten hoe afschuwelijk de oorlog wel kan zijn en hoe belangrijk de vrede is. En ook even stilstaan bij het feit dat er vandaag nog in vele landen
oorlog is en dat daarvoor zelfs kindsoldaten worden ingezet of misbruikt.” In 2011
deden de Tervuurse scholen dat opnieuw. Het marktplein werd tussen 10 en 12
uur volledig ingepalmd door meer dan duizend jongeren en enkele oud-strijders.
In totaal brachten meer dan 1.350 leerlingen een vredesboodschap.

11 november-viering in nieuw tintje- Eizeringen (Lennik), Hooglede
Het plan was om de Wapenstilstand op het kerkplein eens anders en eigentijdser
aan te pakken. Want voor veel mensen is de vredessymboliek helemaal naar de
achtergrond verdwenen. Door de mensen te laten nadenken over vredeswensen,
wilde men hen laten stilstaan bij allerlei vormen van geweld. Na de toespraak
en het herdenkingsmoment voor alle oorlogsslachtoffers, mochten de inwoners
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eerst zelf een vredeswens bedenken en die aan een witte ballon de lucht in laten.
Ook heel wat schoolkinderen deden mee. Minder pesterijen op school, meer
vrede in de wereld, werk voor iedereen, ...: de wensen waren zeer uiteenlopend.
In Hooglede kreeg de 11 novemberherdenking in 2011 ‘hoog bezoek’’ van de
vlinder – het symbool van vzw Zinloos Geweld (zie 1.7). Butterfly Mariposa,
een steltenact, stapte op hoge stelten mee in de traditionele stoet, nam bij het
neerleggen van de bloemenkrans bij het monument plaats tussen de vertegenwoordigers van de verenigingen en het gemeentebestuur, en luisterde mee naar
het vaderlandslied en de Last Post. Tijdens de receptie animeerde de jonglerende
Butterfly het publiek.
De organisatoren hadden al jaren vastgesteld hoe moeilijk het is om jongeren te
motiveren om dit moment te blijven herdenken. Maar door dergelijke frisse acts
slaagt men er toch in om de scholen en de jeugdverenigingen mee te krijgen
door het thema breder en creatiever aan te pakken.
Bij deze 11 novemberherdenking schonk het gemeentebestuur ook een vlindertegel aan basisschool, na tegels aan andere scholen, de voorgaande jaren. De
tegel krijgt een bijzondere plaats op de school en telkens er een conflict is gaat
de leerkracht met de betrokken leerlingen het (pest)probleem uitpraten rond
de vlindertegel. Zo leren de kinderen dat de vlinder symbool staat voor meer
respect, vrede, liefde en verdraagzaamheid.

Vredesvlag van de kinderen - Appelterre-Eichem
(deelgemeente van Ninove)
Voor de herdenking van Wapenstilstand brachten de burgemeester en de schepenen van Ninove op 11 november met een bloemenkrans en een toespraak aan
het monument op het kerkplein hulde aan de slachtoffers van beide Wereldoorlogen. Daarna ontvouwden twee leerlingen de vredesvlag van de kinderen voor het
monument van de oorlogsslachtoffers. Op die vlag hadden zij rond de vredesduif,
het symbool van de vrede, met zijn allen hun duimafdruk gezet - zowel kleuters
als leerlingen van het lager onderwijs. De slogan op de vlag drukte het ook in
woorden uit: ‘Wij duimen voor vrede!’ Drie leerlingen gaven vervolgens een korte
uitleg bij de betekenis van de vlag.
Na de plechtigheid kregen de zesdeklassers in de klas het bezoek van een oudleerling van de school. Dat was een idee van de ‘Strijdersbond voor de vrede Appelterre - Eichem’. Hij kwam vertellen over zijn ervaringen als soldaat op vredesmissie in verre gebieden, zoals Afghanistan en Libanon. De foto’s die hij toonde
maakten indruk. De vragenronde daarna was leerzaam. De leerlingen onthielden
vooral zijn uitspraak: “We mogen in onze handen wrijven dat we hier in België
leven, een land in vrede!”
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Een gevarieerd programma - Ieper
Ieper nodigt elk jaar in samenwerking met het Vlaams Vredesinstituut, het Vredesfonds van de stad en het In Flanders Fields Museum een internationale spreker uit
op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Vanuit zijn eigen betrokkenheid en
ervaring in (internationale) conflicten legt die dan het verband met het heden. Na
Tadatoshi Akiba, Robert Fisk en Erwin Mortier was het in 2011 de beurt aan Lakhdar Brahimi, bekend van zijn missies als speciale VN-gezant in Irak en Afghanistan.
Hij schreef ook het beruchte ‘Brahimi-rapport’, dat een evaluatie maakte van de
VN-vredesoperaties.
En Ieper deed in 2011 – zoals elk jaar trouwens - nog veel meer in de dagen rond
11 november. Zo was er ook de uitreiking van de Vredesprijs van de stad (zie 5.1)
met muziek, toespraak en receptie. En verder was er in 2011 vooral heel wat te
doen rond strips: een tentoonstelling ‘Ieper in strips’ – strippagina’s Tardi – Odon/
Oorlogsdagboek van een IJzerfrontsoldaat, de verkoop van nieuwe en tweedehands strips; muziek en oorlogssketches van de Nocturnes; signeersessie van
bekende striptekenaars; workshop striptekenen, een kleurwedstrijd…
Dat is nog niet alles. De Olympische Spelen gaan uit van de vredesgedachte. In
2012 vinden die plaats in Groot-Brittannië, een van de hoofdrolspelers in de Eerste Wereldoorlog, naast Frankrijk en Duitsland. Daarom waren er op 11 november
2011 in Ieper, in het vooruitzicht van de Spelen in Londen, ook Belgische Olympische medaillewinnaars uitgenodigd (onder meer Gaston Roelandts en Eddy
Merckx), naast Britse, Franse en Duitse. En de Belgische voorzitter van het Internationaal Olympisch comité Jacques Rogge. Hun symbolische aanwezigheid zette
het Olympische samenhorigheidsgevoel extra in de verf.

Tentoonstelling Congo - Rumst
Rumst vierde de herdenking in 2011 met een hele week vol activiteiten. Er was de
tentoonstelling ‘Tokopesa Saluti’ (‘Wij salueren’), over 125 jaar Belgisch-Congolees
militair verleden. Bezoekers zagen hoe Belgen en Congolezen soms samen ten
strijde moesten trekken en dan weer tegenover elkaar stonden. Hoe een Belgische piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog het Duitse leger in Oost-Afrika een
eerste nederlaag toebracht. Ze kregen de 27 Congolezen te zien die aan de IJzer
vochten. Of de moeilijke periode van de onafhankelijkheid, gezien door de ogen
van de para’s… Verder waren er in de vredesweek optredens, herdenkingsmoment en optocht, en een kinderwedstrijd stoeptekenen over vrede…
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Tip: ben jij al eens gaan kijken naar de officiële herdenking op 11 november bij
de vredes- of oorlogsmonumenten? Moet je eens doen. En dan eens je oordeel
daarover vellen: is dat alles, een stoet en bloemen, of doet de gemeente meer?
Zo niet, dan weet je wat je te doen staat. Leg er vooral de nadruk op dat er ook
aan de oorlogen van vandaag moet gedacht worden – grote oorlogen in andere
landen, maar ook de kleine oorlogjes in ons gezin, klas, buurt…
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4

Mijn gemeente en de wereld

4.1 Vredesband met een
buitenlandse gemeente
Meer en meer gemeenten hebben een zusterband met gemeenten uit het buitenland. Je
ziet dan gewoonlijk bij het binnenrijden van
het dorp met welke verre gemeente men hier
verbroedert. Dikwijls gaat het om ontwikkelingssamenwerking, vaak ook om culturele
uitwisseling. Maar soms draait het ook om het
behoud van de vrede en de mensenrechten, en
het vermijden van bloedig geweld.

Vredesband met Colombia - Westerlo
Al in 2006 hadden de gemeente Westerlo en de Federatie van
Parochies een ‘Bondgenootschap voor de Vrede’ afgesloten met
de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó (Colombia). De
5000 inwoners van San José staan onder constante bedreiging door
paramilitairen, militairen en guerrilla. Daarom hebben ze in 1997
een Vredesgemeenschap opgericht. Het is een mensenrecht van de
burgers om niet in het gewapend conflict betrokken te worden.
De leden van deze Vredesgemeenschap dragen dan ook geen
wapens. Ze werken op geen enkele manier samen met welke partij
dan ook in het gewapende conflict. Maar dat maakt hen kwetsbaar.
Daarom rekenen ze op internationale aanwezigheid en druk. Ze kiezen ervoor om samen te werken met andere gemeenten uit de rest
van de wereld omdat gemeenten het dichtste bij de burgers staan.
Als er ernstige schendingen van de mensenrechten gebeuren in San
José, dan schrijft het gemeentebestuur brieven naar de Colombiaanse (of zelfs Belgische) overheden. Leiders van de gemeenschap
worden ook geregeld vergezeld door internationale waarnemers,
zoals mensen van de Peace Brigades International. Die beschermen
met hun aanwezigheid op geweldloze wijze de mensenrechtenactivisten en gemeenschapsleiders.
Een comité uit Westerlo ondersteunt dat bondgenootschap. Ze
doen dat onder andere door geld in te zamelen voor de Vredesgemeenschap, bijvoorbeeld voor een plantage van biobananen;
met de opbrengst kunnen de kinderen naar school. Maar ook door
internationale delegaties te sturen en te ontvangen. Met andere
gemeenten (Narni, Burgos en Alburquerque) vormen ze zo een
Europees Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap.
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Een monumentje bij het gemeentehuis van Westerlo staat symbool voor de mensen die ginds vermoord zijn. Het bestaat uit veertien grote stenen, beschilderd
met de namen van vermoorde leden. Dat is een pakkende gewoonte ginder: voor
elk vermoord lid halen ze een steen uit de rivier, beschilderen hem en zetten er
de naam op. Die stenen vormen samen een groot gedachtenismonument in een
‘parque de la memoria’ (park van de herinnering).
Einde 2010 was de Colombiaanse vredesgemeenschap van San José op bezoek
in Westerlo, en ze vertelden: “Onze Vredesgemeenschap wordt door de Colombiaanse regering niet aanvaard, want sinds onze oprichting zijn er al meer dan 170
van onze leden vermoord.” Hun weigering om gewapende troepen (dus ook het
leger) toe te laten op hun grondgebied, wordt door de regering gezien als verdoken steun aan de guerrilla. De moorden worden door alle gewapende actoren
gepleegd, ook de guerrilla. Maar meestal zijn de paramilitairen verantwoordelijk,
al dan niet in samenwerking met het leger.
 Werelddienst Westerlo, gemeentehuis, 014 53 92 23, wereld@westerlo.be

Tip: met welke buitenlandse gemeente heeft jouw gemeente een verbroederingsband? Zoek uit welke activiteiten daarrond gebeuren. Bedenk hoe je daar in
je eigen kring aan kan bijdragen: met je school of jeugdbeweging, mét de steun
van de gemeente, uiteraard.
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4.2 Meedoen aan
de Vlaamse Vredesweek
Met de Vlaamse Vredesweek brengen enkele
vredesorganisaties tijdens de laatste week van
september elk jaar één bepaald vredesthema
onder de aandacht van de publieke opinie en
van de overheid. In 2011 ging het over wapenhandel. Scholen, jeugdbewegingen, volwassenenverenigingen worden uitgenodigd om mee

De Vredesweek heeft een educatief, een politiek en een campagneluik, met acties en publicaties. De Vredesweek stond al aan de
basis van de Belgische wet tegen landmijnen, de oprichting van het
Vlaams Vredesinstituut, de aanplanting van vredesbossen, en nog
veel meer. De Vredesweek vindt elk jaar plaats einde september.

te doen, en ook…: de gemeenten.

sibility to Protect’. Dat principe houdt in dat elke overheid weliswaar
zelf mag beslissen over wat er in haar land gebeurt (dat heet de
soevereiniteit), maar dat dit met verantwoordelijkheid moet gepaard gaan rond het beschermen van haar burgers tegen etnische
zuivering, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.
In 2011 ijverde de Vredesweek voor een Internationaal Verdrag rond
Wapenhandel - ter bevordering van de millenniumdoelstellingen.

In 2012 is dat (of ‘was dat’, als je dit later leest) het thema de ‘Respon-

De Vlaamse Vredesweek doet een ‘Oproep aan de Gemeenten’ om
hun inzet voor de vrede concreet te maken tijdens de Vlaamse
Vredesweek. In 2011 hield die oproep het volgende in: een financiële bijdrage van 200 of 300 euro voor de campagne; vredesvlaggen
laten wapperen aan de gemeentelijke gebouwen tijdens de Vredesweek; en tot slot: neem in de gemeenteraad een resolutie aan over
het vernietigen van oude politiewapens en voorkom zo dat ze ooit
terechtkomen in de handen van misdadigers.
Er was in 2011 ook een oproep voor scholen of jeugdgroepen: creëer een vredeskunstwerk. Met als tip het volgende: is je gemeente
nog geen Vredesgemeente (zie volgende pagina), of juist wel? Overhandig de kunstwerkjes aan het gemeentebestuur en stimuleer hen
om actief te zijn rond de vrede tijdens de Vredesweek.
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Een blik op de thema’s van voorgaande jaren
2010: ‘Roep om Vrede! Naar een Cultuur van Vrede & Geweldloosheid’. In 1999
hadden de Verenigde Naties de jaren 2000-2010 uitgeroepen tot het ‘Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de kinderen
van de wereld’. (decennium betekent: periode van tien jaar) Op het einde van dat
decennium hernam de Vredesweek dat idee. De gemeenten werden gevraagd
om zich in te zetten als Vredesgemeenten en de ‘Cultuur van Vrede’ door te trekken met betrekking tot de oorlog in Afghanistan, de kernwapens en het Europees
Veiligheids- en Defensiebeleid.
In 2009 was het: ‘Werken aan het klimaat, voor vrede!’ Dat ging over de klimaatverandering. Want die zal leiden tot nog meer spanning, door klimaatvluchtelingen, een groot tekort aan water, enz. In 2008 nam men als thema: ‘Geen nieuws…
goed nieuws?’, met een oproep ‘Word vredesjournalist’. Het ging over de rol van
de media in conflicten. In 2007 luidde het thema: ‘Samen onder één paraplu’. Ook
vluchtelingen hebben bescherming nodig, en de Vredesweek stond in het teken
van een betere behandeling van oorlogsvluchtelingen. In 2006: ‘Geweld slaat
nergens op!’: jongeren kiezen voor vrede; de rol van jongeren als vredeswerkers.
2005: ‘Alle kernwapens de wereld uit’. 2004: ‘Vrouwen als kracht voor vrede’.

Oproep aan de gemeenten: word Vredesgemeente
Elk jaar hernieuwt de Vlaamse Vredesweek ook de oproep om Vredesgemeente te
worden. Gemeenten die daarop ingaan moeten in de gemeenteraad een ‘intentieverklaring’ (zie kader op de volgende pagina) aannemen waarbij ze beloven
zich in te zetten om op lokaal vlak te werken aan een ‘Cultuur van Vrede’. In 2012
waren er al meer dan één op de drie gemeenten een Vredesgemeente.
 Op http://vredesweek.be/vredesgemeenten/
vind je kaart met alle vredesgemeenten.
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(Intentieverklaring – uittreksel)
Om vrede duurzaam te maken, moeten vrede en geweldloosheid gedragen
worden door alle mensen. Op alle niveaus moet er gebouwd worden aan
een duurzame en (sociaal-economisch) rechtvaardige maatschappij. (…)
Ook wij, Burgemeester en Schepenen en de voltallige Gemeenteraad van
……………………………………….., willen ons inzetten om ook na het einde
van het officieel decennium van de Verenigde Naties, te werken op gemeentelijk niveau aan een ‘Cultuur van Vrede en Geweldloosheid’. Daartoe nemen
we de acht assen vooropgesteld door de Verenigde Naties. We zullen aandacht
besteden aan de:
1. Bevordering van een cultuur van vrede door middel van educatie
2. Bevordering van duurzame economische en sociale ontwikkeling
3. Bevordering van de eerbiediging van de mensenrechten
4. Zorg voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen
5. Bevordering van democratische participatie
6. Bevordering van begrip, tolerantie en solidariteit
7. Ondersteuning van participatieve communicatie en de vrije stroom van
informatie en kennis
8. Bevordering van internationale vrede en veiligheid.
Op die manier willen wij bijdragen tot de wereldwijde beweging die toekomstige generaties wil behoeden voor de gesel van oorlog en geweld in al
zijn vormen.

Voorbeelden: Kasterlee, Gent
2009, Kasterlee, uit de toespraak van de burgemeester bij de 11-novemberviering:
“De gemeenteraad heeft eenparig beslist om ‘vredesgemeente’ te worden. (…)
Er zijn heel wat mogelijkheden om in een gemeente handen te geven aan de
vrede! We zijn daar trouwens al op diverse manieren mee bezig. Zo behoren
we tot het netwerk ‘Mayors for Peace’ (zie 4.3, nvdr) dat streeft naar een wereld
zonder atoomwapens. Vorig jaar nam ik ook de gipsen hand in ontvangst die door
kinderen van de tekenacademie werd versierd en die een halt wil toeroepen aan
geweld, in het bijzonder aan geweld op kinderen (zie 6.5, nvdr). Onze welzijnsdienst werkt rond thema’s als ouderenmis(be)handeling, cyberpesten en internetgevaren. (…) Kasterlee is ook erkend als Fair Trade gemeente, waar verenigingen,
handelaars en gemeentebestuur werk maken van eerlijke wereldhandel.”
Zo merk je dus dat er heel wat manieren zijn om die belofte als Vredesgemeente
concreet uit te werken. Want het mag niet bij een mooie plechtige verklaring
blijven!
Gent deed het ondermeer met een happening. Naar aanleiding van de Vlaamse
Vredesweek 2010 organiseerden vzw Jong, U Move 4 Peace en Graffiti Jeugddienst, de minihappening ‘Masters of Peace’. Jongeren die het lastig hebben in het
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gewone leven, kregen toen de kans om zich eens uit te drukken via kunstvormen
binnen de hiphopcultuur. Naast dans en hiphop was er een graffitimuur. ‘s Avonds
werd een levend vredesteken gevormd. Twee schepenen van het stadsbestuur
deden mee in die vredescirkel. De ene schepen had het in zijn gelegenheidstoespraak over de doelstellingen van het Gentse Vredeshuis (zie 5.4) die passen in de
missie van de stad in het streven naar een duurzame, solidaire en open samenleving. De andere schepen bedankte de jongeren voor hun inzet voor vrede.

Vredesweek 2008: voorbeeld van een totaalaanpak - Dendermonde
Dendermonde heeft zwaar onder het oorlogsgeweld geleden. Bij een veldslag
in het begin van de Eerste Wereldoorlog werd het centrum van de stad compleet
verwoest. Daarom wilde het stadsbestuur, op basis van die ervaringen uit het
verleden, in 2008 van Dendermonde een complete ‘vredesstad’ maken.
Dat gebeurde voordien ook al voor een stuk: met de Burgemeesters voor de
Vrede, het kunstproject ’Handen tegen geweld’ (zie 6.5), de ‘vlindertegel tegen
zinloos geweld’ (zie 1.7),… Maar 2008 vormde een hoogtepunt: Dendermonde
was dan de gaststad voor de slothappening van de Vlaamse Vredesweek. Onder
de titel ‘Op-stap naar vrede!’ zette de stad een uitgebreid totaalprogramma van
vredesactiviteiten op touw: tentoonstellingen, themawandelingen, schoolprojecten, uitstappen, lezingen, workshops, boomplantacties enz.
Met ‘Op-stap naar vrede!’ stond de stad enerzijds stil bij het verleden: over de
wederopbouw van de stad na de verwoesting, was er de tentoonstelling
‘Dendermonde herrijzend uit zijn puinen (1914-1930)’. Het was op 4 oktober – dus
in de buurt van de Vredesweek - toevallig ook de Dag van het Erfgoed, met als
jaarthema ‘Leven binnen muren’. Dat greep de stad aan met een opvoering rond
het militaire leven in de 19de en begin 20ste eeuw, met twee regimenten in authentieke klederdracht, infanterie- en artillerieoefeningen, wachtposten, parade
door de stad, enz.
Ook de tentoonstelling ‘De Wellingtonbarrière en de versterkte stad Dendermonde’ en de Erfgoedwandeling ‘Stenen vertellen’ maakten deel uit van die terugblik
op het oorlogsverleden. Dat werd nog aangevuld met een blik op de vestingstad
Dendermonde: stadsgidsen gaven uitleg aan de Brusselse en Mechelse Poort, en
bij de Hollandse Kazerne en Bastion IX. Je kon ook verschillende voordrachten bijwonen over oude kaarten van de stad, en over oorlogsfeiten die zich hier afspeelden. De stad organiseerde verder een daguitstap naar Ieper door de frontlinie
van de Westhoek (o.a. het In Flanders Fieldmuseum) en Poperinge (Talbot House
- zie 3.2). En ook nog de voordracht ‘Onvoltooid verleden tijd’ door Piet Chielens,
coördinator van het In Flanders Fieldsmuseum over ‘De Eerste Wereldoorlog als
scharnierpunt voor Europa’. Muzikanten brachten diezelfde avond soldatenliedjes
en deuntjes uit die ‘Groote Oorlog’.
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Anderzijds richtte de stad de blik op geweld, oorlog en conflict de dag van
vandaag. De slothappening van de Vlaamse Vredesweek vond plaats op de Grote
Markt. Onder het motto ‘Geen nieuws, goed nieuws?’ richtte de Vlaamse Vredesweek dat jaar de schijnwerper op het thema media en vrede: bewustmaking rond
de rol die de media spelen in de berichtgeving over geweld en vrede. Het charter
voor de vredesjournalistiek werd afgekondigd, met infostands, themawandelingen en muziekoptredens als randanimatie.
Voor de kinderen was er in het stadhuis de tentoonstelling: ‘Kinderen voor vrede’.
Daarin werkten kinderen met puzzels, cartoons en doe- en denkopdrachten rond
thema’s als vooroordelen, discriminatie, tolerantie en racisme. Er er was de tentoonstelling ‘Lezen over Den Grooten Oorlog’, en een andere met oude vredesaffiches en cartoons.
Dat is nog niet alles! Workshops ‘Geweldloze weerbaarheid’ werden aangeboden
aan de scholen. Leerlingen konden met hun klas aan den lijve ervaren hoe vrede
tot stand komt en welke de mechanismen zijn om een vredig samenleven in
stand te houden. Ze beleefden hoe weerbaarheid en zelfrespect niet noodzakelijk
gepaard moeten gaan met geweld. En het educatief project ‘Schrijf ze vrij’ van
Amnesty International liet schooljongeren kennismaken met mensenrechten en
schrijfacties.
Op 21 november konden de kinderen van de basisscholen een vredesboompje
planten in hun school. Dat project wilde de jongeren uit de stad aanmoedigen
om te ijveren voor een geweldloze wereld, vanuit hun onmiddellijke omgeving.
De boompjes werden door de stad gratis aangeboden, samen met een oorkonde
en de nodige plant- en verzorgingsadviezen. De stad zelf huldigde ook een
vredesboom in. Het is een traditie in de gehele wereld om bomen te planten of te
adopteren als ‘vredesboom’. De treurwilg aan de Mechelse Poort werd aangeduid
als symbool voor duurzame vrede.
 www.vredesweek.be

Tip: als jouw gemeente via de scholen, de gemeenteraad, de jeugdbewegingen
(schepen van Jeugd!) nog niet meedoet met de Vlaamse Vredesweek, weet je wat
je te doen staat! Ook als ze al meedoen, vraag dan naar de plannen voor dit jaar.
Begin daar vroeg genoeg aan: de Vredesweek vindt plaats in september, begin er
zeker een tijdje voor de grote vakantie aan.
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4.3 Gemeenten en de kernwapens:
Mayors for Peace
(Burgemeesters voor Vrede)
De campagne ‘Burgemeesters voor Vrede’ was
een idee van de burgemeesters van Hiroshima
en Nagasaki, de Japanse steden die door Amerikaanse atoombommen verwoest werden op het
einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd
doen al duizenden burgemeesters mee, ook bij
ons: al meer dan de helft van de Belgische bur-

Burgemeester voor Vrede – Waasmunster, Aalst

gemeesters zijn toegetreden tot het netwerk. In
Vlaanderen al meer dan twee derde. Zo maken
ze duidelijk dat hun gemeente een wereldwijd
verbod op kernwapens wenst.

heb ik me als burgemeester aangesloten bij Mayors for Peace. Deze
wereldwijde organisatie van burgemeesters wil over alle landsgrenzen heen een verregaande solidariteit tussen lokale besturen
creëren, voor een wereldwijde kernontwapening tegen 2020. Het
lidmaatschap houdt in dat het stadsbestuur activiteiten ontwikkelt
en ondersteunt. Dit herdenkingsmoment voor de slachtoffers van
Hiroshima en Nagasaki is er daar één van. En dit moment wordt niet
toevallig op dit plein gehouden. Het Vredeplein staat in onze stad
symbool voor de vrede”, aldus de burgemeester.

Net als vele andere steunt ook het gemeentebestuur van Waasmunster sinds 2008 de internationale actie Burgemeesters voor Vrede.
De gemeente wil meehelpen om het verbod op kernwapens waar te
maken. “In 2008 voorzien we geld op de begroting om deze actie te
steunen”, zei de burgemeester. Die van Aalst ging hem voor: “In 2007

Uitgebreide herdenking 65 jaar atoombom,
augustus 2010 – Gent (en Laakdal)
65 jaar na de atoombom op Nagasaki heeft Gent de slachtoffers
van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (6 en 9 augustus
1945) herdacht, met een plechtigheid en met muziek van op een
gondel in het water. Die herdenking houdt de stad elk jaar opnieuw.
Gastspreker was dit keer Patrik Vankrunkelsven, bekend arts en vredesactivist. Hij is ook actief bij Burgemeesters voor Vrede en ook bij
Parlementairen voor Nucleaire Ontwapening. Als jonge knaap was
hij gefascineerd door atoomfysica: die enorme energie uit zo weinig
materie sprak tot zijn verbeelding. Pas later, als arts, stond hij stil bij
hoe die kracht ook misbruikt kan worden: de catastrofe van Hiroshima en Nagasaki. Dat deed hem als arts besluiten dat voorkomen in
plaats van genezen moet komen: verhinder een nieuwe kernoorlog
en verwijder alle kernwapens.
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Als burgemeester van Laakdal sloot hij zich snel aan bij Burgemeesters voor
Vrede. Eén van hun slagzinnen is ‘steden zijn geen doelwitten’. Lokale bestuurders
beseffen maar al te goed dat ook zij machteloos zijn als één van hun steden of
gemeenten doelwit zou zijn van een atoombom. In zijn toespraak bracht Patrik
Vankrunkelsven een boodschap van hoop. Hij citeerde Ban Ki-Moon, secretarisgeneraal van de Verenigde Naties, die het begrip ‘Global Zero’ lanceerde. Daarmee
bedoelde Ban Ki-Moon een wereld zonder massavernietigingswapens (chemische, biologische wapens, atoomwapens).
Patrik Vankrunkelsven bracht ook hulde aan de jarenlange inzet van de vredesbeweging. De wereldleiders beginnen de inspanningen van de actievoerders
eindelijk een beetje over te nemen: op zich al een overwinning. Maar geen
eindpunt. Nu de herinnering aan Hiroshima stilaan uit het geheugen verdwijnt,
blijven acties zoals de herdenking in Gent belangrijk. Want de strijd is natuurlijk
niet gestreden. Onze kinderen en hun kinderen moeten weten dat niet diegenen
die over kernwapens beschikken respect verdienen, maar zij die kernwapens
afwijzen. “Laten we samen het laatste vuur van Hiroshima doven en vervangen
door het licht van de hoop. Laten we onze droom van een kernwapenvrije wereld
verwezenlijken, opdat onze kinderen in vrijheid, in veiligheid en in vrede zouden
kunnen leven.”
Daarna was het de beurt aan vredesactivist Andy Vermaut. Hij vroeg aan VSpresident Obama om bij de ontwapeningsconferentie in september 2010 de
wereld te tonen dat hij de Nobelprijs voor de Vrede écht verdient. Hij bracht ook
het getuigenis van dokter Hachiya Michihiko, directeur van een ziekenhuis in
Hiroshima, en een overlevende (= in het Japans: ‘hibakusha’) van de atoomaanval
op die stad. De plaatsvervangende burgemeester trok de herdenking open naar
de brede vredesproblematiek: “Het wordt hoog tijd dat we het tijdperk van de
massavernietigingswapens achter ons laten. Dan kunnen we onze energie steken
in de wereldwijde problemen van klimaatopwarming, rechtvaardigheid, honger
en armoede.”
Tot slot van de plechtigheid lieten de aanwezigen 65 lampions (één voor elk jaar
na Hiroshima en Nagasaki) te water op de Leie om hiermee – naar Oosters gebruik
– de slachtoffers van de atoombommen en met hen alle oorlogsslachtoffers te
gedenken.
Ook in augustus 2011 herdacht Gent de atoombommen op Hiroshima en
Nagasaki. Er was inmiddels een klein stapje gezet richting kernontwapening,
maar dat is onvoldoende. Er lagen op dat moment (en misschien nu nog) nog
steeds Amerikaanse kernwapens in ons eigen land, in Kleine Brogel. In 2011
voerde men de discussie binnen de NAVO, de militaire club waar België mee in
zit: tegen het voorjaar van 2012 zou men tot een besluit komen om de Amerikaanse kernwapens eventueel uit Europa te verwijderen. De stad Gent en de
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initiatiefnemers van de herdenking proberen om mee te wegen op dat besluit. Er
begon een nieuwe petitie van de ‘Burgemeesters voor de vrede’ en de vredesbewegingen, die al getekend was door politici uit alle Belgische politieke partijen,
de vredesbewegingen, plus wetenschappers en maatschappelijke organisaties.
 http://www.motherearth.org/m4p/index_nl.php (Nederlandstalig)
 http://www.mayorsforpeace.org/ (Engelstalig)

Tip: zelfde tip als vorig hoofdstuk Vredesweek. Doet jouw burgemeester al mee?
Tijd voor een gesprek of een brief: waarom wel/niet? Zo ja: hoe maakt hij dat
concreet met acties binnen de gemeente? Veel burgemeesters zitten ook in het
parlement maar als het dáár over de kernwapens gaat, durven ze hun mond niet
opendoen. Als jullie burgemeester ook parlementslid is: stel hem of haar dan de
juiste vragen!
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4.4 Als gemeente reageren
op de politieke actualiteit
Veel gemeentebesturen zullen zeggen dat ze
er niets mee te maken hebben, het is niet hun
domein, hun taak is louter plaatselijk. Maar heel
veel anderen trekken zich gelukkig wél iets aan
van hoe het er in de wereld aan toe gaat rond
geweld, oorlog, mensenrechten. Dat kunnen
ze samen met hun inwoners hard maken op
allerlei verschillende manieren.

Conflict tussen Israël en de Palestijnen in de kijker Herent
De GROSH (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Herent) heeft een speciale Werkgroep Vredeswake. Die had
op 30 september 2010 een heel avondprogramma uitgewerkt met
internationale gasten, muziek, getuigenissen en toespraken, allemaal rond het thema van het conflict Israël-Palestijnen. Dat deden
ze in het kader van de Vlaamse Vredesweek (zie (4.2), en we halen
het hier als voorbeeld aan hoe ook een gemeente kan (of moet?)
durven begaan zijn met geweld en conflict op een concrete plaats
ergens in de wereld.
In de zaal was een muur gebouwd als verwijzing naar de muur in
Israël-Palestina (zie foto), die Israël zogezegd bouwt als veiligheidshekken, maar voor de Palestijnen neerkomt op een apartheidsmuur
die veel landbouwers van hun grond afsnijdt. Wim Jansen, voormalig medewerker van de VRT, interviewde twee vredesgetuigen
uit het conflictgebied. Zij vertelden hoe zij met hun jongerenorganisatie werken aan dialoog tussen Joden en Palestijnen. Ze organiseren vormingen, zomerkampen, ateliers in scholen, maar ook
protestacties tegen de afbraak van Palestijnse huizen en de bezetting van Palestijns gebied. En met hun project ‘Community in Action’
(gemeenschap in actie) leven gedurende één jaar vijf Joodse en vijf
Palestijnse jongeren samen in een appartement in Jaffa.
Dan sprak vredesactiviste Inge Neefs over haar actie enkele maanden tevoren, met de Freedom Flotilla Gaza. Het doel van die vredesvloot was hulpgoederen te brengen naar Gaza, waar anderhalf
miljoen mensen leven in armoede door de Israëlische blokkade.
Maar het opzet was ook politiek: de bezetting en blokkade van Gaza
terug op de wereldagenda zetten. In internationale wateren werden
zij met veel geweld door Israëlische commando’s aangevallen.
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Verenigingen en scholen gaven blijk van hun engagement voor een cultuur van
vrede en geweldloosheid: foto’s van vredesactiviteiten, creatieve slogans, gedichten en tekeningen rond het thema werden op de ‘apartheidsmuur’ aangebracht.
Zo werd van die muur van het geweld, een vredesmuur gemaakt. Kinderen van
het zesde leerjaar schreven vredesgedichten. Anderen vouwden vredesvogels.
Een klas maakte een vredesteken op de speelplaats.
Herent hees als Vredesgemeente de internationale Peace vlag aan enkele gebouwen tijdens de Vredesweek. De schepen van Ontwikkelingssamenwerking legde
uit hoe de gemeente ook nog op een andere manier werkt aan een cultuur van
vrede en geweldloosheid: door de zusterband van de gemeente met een regio
van inheemsen in Guatemala. Er was ook een muzikaal programma. Ontroerend
was hoe een Palestijnse jongere geraakt werd door de tekst van het Arabische lied
‘Wa’ ana Amsji’: “Ik stap, met een olijftak in mijn hand en met een doodskist op
mijn schouder”; en hoe hij troostend omarmd werd door Yael, een Joods meisje…
De honderd aanwezigen zullen zich zeker herinneren hoe ‘de muur’ contact en
ontmoeting onmogelijk maakt, hoe bevrijdend het is als hij opengebroken wordt.
En dat jongeren in uiterst moeilijke situaties toch blijven hopen en werken van
onderen uit aan een toekomst voor henzelf en voor de kinderen in de wereld.

Standpunten rond internationale vredespolitiek tonen - Gent
Van 22 tot 24 september 2010, toevallig net na de Internationale Dag voor de
Vrede op 21 september, vond in Gent een top plaats. Alle Europese ministers van
Defensie kwamen in Gent vergaderen. Vredesoverleg Gent vroeg het stadsbestuur om hiervan gebruik te maken om de vredeswens van de Gentenaars uit te
drukken.
Vredesoverleg Gent was het niet eens met de Europese defensiepolitiek: “De top
in onze stad mag geen voorbereiding op oorlog zijn. De EU mag geen economisch blok zijn met een militaire arm. (…) De oorlog in Afghanistan moet stoppen, we willen geen militarisering van Europa, we eisen de verwijdering van
alle kernwapens van het Europese grondgebied, uiteraard ook die op Belgisch
grondgebied.”
Vredesoverleg Gent riep de Gentenaars op om naar aanleiding van de EU-top te
tonen dat Gent een vredesstad is. Dat konden ze doen door vanaf 21 september,
de Internationale Dag voor de Vrede, de vredesvlag uit te hangen (‘Gent hangt!’)
en deel te nemen aan de vredesmanifestatie op 23 september. Het stadsbestuur
werd verzocht om ook deel te nemen aan de betoging en vredesvlaggen te hangen aan de officiële stadsgebouwen.
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In hoeverre de stad reageerde op die voorstellen van de vredesbeweging doet nu
niet ter zake: wij halen dit hier alleen aan als voorbeeld hoe wij als inwoners ons
stads- of gemeentebestuur kunnen aansporen om in te gaan op onze vredesverlangens!

Tegen Dexia dat Israëlische kolonies financiert - Linkebeek
Net als 33 andere gemeenten stemde Linkebeek in maart 2010 een motie. Daarmee gaf het een signaal dat de gemeente niet wil dat de gemeentelijke bankier
Dexia de bouw financiert van extra woningen voor Joden in de Palestijnse staat.
“We werken als gemeente veel samen met Dexia”, legde de vervangende burgemeester uit. “Maar Dexia neemt deel aan een financiering van de illegale kolonisatiepolitiek. Dat gaat in tegen alle inspanningen voor vrede in het gebied. We
vragen Dexia en haar aandeelhouders een einde te maken aan deze activiteiten.”

Solidair met Westelijke Sahara – Borgerhout
De districtraad van Borgerhout stemde in 2008 een motie tot het jaarlijks hijsen
van de Sahrawi vlag op de Saharaanse nationale feestdag: 27 februari. Daarmee
toont Borgerhout zijn solidariteit met het Sahrawi volk, dat al meer dan dertig jaar
zucht onder Marokkaanse bezetting en repressie. De datum voor het hijsen van
de vlag is niet toevallig gekozen. Op 27 februari 1976, enkele maanden na de Marokkaanse invasie van november 1975, werd in het bevrijde deel van West-Sahara
de Democratische Arabische Republiek Sahara (DARS) uitgeroepen. Sindsdien is
27 februari de Saharaanse nationale feestdag.

Viroinval maakt vredeswerker uit conflictgebied ereburger
Het was nog wachten tot het najaar om te weten wie in 2010 de Nobelprijs voor
de Vrede zou winnen. Maar voor de Waalse gemeente Viroinval bestond er geen
twijfel over dat het Dr. Izzeldin Abuelaish moest worden. Op 23 maart benoemde
Viroinval de dokter uit Gaza (Palestina) tot ereburger. Daarbij brak Jean-Marc
Delizee, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, een lans voor de dokter om
winnaar te worden van de Nobelprijs voor de Vrede 2010.
Dr. Izzeldin Abuelaish werd op 16 januari 2009 wereldberoemd toen zijn drie
dochters en een nichtje omkwamen bij de Israëlische bombardementen op
de Gaza-strook. Net als meer dan 350 kinderen die ook omkwamen onder de
bommen. Maar hij deed iets wat nog nooit gebeurd was. Vermits hij als arts
zowel in Gaza als in Israël actief is, belde hij naar een Israëlische tv-presentator.
Hij schreeuwde zijn wanhoop live op tv uit en bracht zo de verschrikking van de
bombardementen in de Israëlische huiskamers.
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In zijn speech in Viroinval viel zijn doorzettingsvermogen op om toch te blijven
streven naar een rechtvaardige vrede. Een eerste noodzakelijke stap is volgens
hem aan de Palestijnen hun waardigheid teruggeven, zeker in Gaza, dat nog
steeds van de buitenwereld afgesloten is. Ten tweede moeten de rechten van de
Palestijnen erkend worden, want die verdwijnen niet. Het publiek in de te kleine
zaal luisterde aandachtig naar zijn uitleg. Onder hen ook minister Arena, staatssecretaris Jean-Marc Delizée, Europees parlementslid De Keyser en parlementslid
Dallemange. Richtte Izzeldin Abuelaish zich vooral tot hen, toen hij duidelijk
maakte dat financiële steun vanuit Europa en de Europese landen niet voldoende
is voor de Palestijnen, maar dat het vooral een politieke kwestie is?
In januari 2012 was Izzeldin Abuelaish opnieuw te gast in Viroinval. Hij kwam er
op uitnodiging van de gemeente zijn boek voorstellen ‘Je ne haïrai point’ (Nooit
zal ik haten). Daarop volgden enkele bezoeken, onder meer de kennismaking
met de beweging Kunstenaars tegen ‘de muur’, en met het samenwerkingsproject tussen de gemeenten Viroinval en Qalqiliya op de Westelijke Jordaanoever
(Palestina).

De schijnwerper op het bloedige geweld in Oost-Congo - Melle
Ter gelegenheid van wapenstilstand organiseerde de cultuurdienst van Melle
in 2010 al voor de derde keer ‘Ontwapenend!’, een cultureel programma in het
teken van oorlog en vrede. Op 11 november was er in het gemeentehuis de lezing
‘Oost-Congo - de oorlog om grondstoffen en de dubieuze rol van het Westen’. Het
gebied is rijk aan de grondstoffen goud, coltan en tinerts. Toch lijdt de bevolking
armoede en is het er al vijftien jaar oorlog. Het Westen reageert onvoldoende,
terwijl wij van hun ertsen genieten, in onze gsm’s en laptops.
Op 13 november konden de inwoners van Melle daarenboven mee op uitstap
naar ‘La Coupole’. Dat is een onderaards complex in Frankrijk. Het diende in de
Tweede Wereldoorlog voor de V2-raketten. Vandaag is het een museum over de
geheime wapens van het nazirijk, de concentratiekampen, de invasie van 1940,
de bevrijding, en het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Ontvangst Russische vredesactiviste - Merchtem
In het kader van de Vlaamse Vredesweek 2010 nodigde de gemeente Jelena
Vilenskaja uit om te spreken in de raadzaal van het gemeentehuis. Zij bracht het
relaas van de oorlog in Rusland en Tsjetsjenië en de schending van de mensenrechten die ermee gepaard ging. Ze had het ook over haar organisatie ‘Huis van
Vrede en Geweldloosheid’. Die werkt rond vredesopvoeding bij jongeren en voor
leerkrachten, en voor verzoening tussen Tsjetsjenen en Russen. Vroeger werkte
Jelena ook actief mee in de organisatie ‘Soldatenmoeders van Sint-Petersburg’.
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Zij is met collega’s enkele keren in Tsjetsjenië geweest, onder andere in het
stadje Aldy, waar in 2000 bij een etnische zuiveringsoperatie honderden mensen
werden vermoord, voornamelijk door OMON-soldaten uit Sint-Petersburg. Sinds
2005 zijn er goede contacten met Aldy en werden duizenden boeken verscheept
van Sint-Petersburg naar Aldy. Uit hun bezoeken is ook een film ontstaan over
de gebeurtenissen in Aldy, begeleid door een internetpetitie om het gerecht van
Rusland aan te sporen om de misdaden te onderzoeken die werden gepleegd
door die Russische OMON.

Solidair met Tibet – Boutersem
Op 10 maart 2010 hing de Tibetaanse vlag aan het gemeentehuis. Daarmee
toonde het gemeentebestuur de solidariteit van de gemeente met het Tibetaanse
volk. Dit gebaar past in een Europese actie om elk jaar op 10 maart de Tibetaanse
vlag te laten wapperen. Tibet was altijd een zelfstandige staat, met aan het hoofd
de Dalai Lama. Het overwegend boeddhistische Tibet werd in 1950 door buurland
China als provincie ingelijfd bij de Communistische Volksrepubliek.
Erger dan de bezetting is echter de culturele onderdrukking: kloosters worden
vernietigd, het Chinees wordt als taal opgelegd, ook in het onderwijs, massale
inwijking van Chinezen, enz. Ook het milieu krijgt het zwaar te verduren: ontbossing, vervuilde rivieren, dumpen van nucleair afval. China laat geen protest toe en
de minste opstand wordt bloedig onderdrukt. Naar schatting 1,2 miljoen Tibetanen is al een gewelddadige dood gestorven omdat ze opkwamen voor de rechten
van hun land en zijn bevolking. In 1989 ontving de Dalai Lama de Nobelprijs voor
de Vrede, omwille van zijn politiek van geweldloze strijd voor de erkenning van de
rechten van het Tibetaanse volk.
In Boutersem tonen ze hun solidariteit: “Een vlag aan het gemeentehuis lijkt misschien maar een pleister op een houten been. Maar het is wel het symbool van
onze bewustwording dat vrijheid niet overal in de wereld een vanzelfsprekendheid is. Met deze symbolische actie willen we als gemeente tonen dat we solidair
zijn met alle volkeren in de wereld die geen recht hebben op vrije meningsuiting
en een eigen culturele identiteit. En vele van deze kleine symbolische acties leggen uiteindelijk toch veel gewicht in de schaal.”

Burgemeester ontvangt Duitse vredesactivisten - Peer
Het Duitse koppel Wolfgang en Brigitte Schlupp fietste al 3.500 kilometer voor de
vrede. Tijdens hun doortocht werden ze in januari 2011 ontvangen op het stadhuis in Peer. Al sinds ze nog studente was, is de 55-jarige Brigitte begaan met de
wereld. Ze organiseerde protesten tegen de oorlog en tegen kernwapens.
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Nu besloot ze om samen met haar man Wolfgang een jaar vrijaf te nemen en dat
jaar al fietsend op de tandem hun standpunt rond kernwapens uit te schreeuwen.
Onderweg hielden ze op veel plaatsen halt om aandacht te vragen voor een kernwapenvrije wereld. “Soms was het moeilijk, vooral in landen als Servië waar de
oorlog nog vers in het geheugen ligt. In andere landen zoals Turkije was het dan
weer moeilijk omdat het thema kernwapens daar totaal niet leeft.”
In Peer werden ze door de burgemeester ontvangen. Die zei dat hij de kernwapens liever uit Kleine-Brogel (deelgemeente van Peer) zag vertrekken. Hij had zich
een tijdje geleden ook aangesloten bij de ‘Burgemeesters voor vrede’ (zie 4.3).
“Natuurlijk zie ik die wapens als burgemeester van Peer ook liever vertrekken.
Maar dat neemt niet weg dat we een goede band hebben met de militaire basis,
een zeer belangrijke werkgever in de streek. Bovendien is het ook niet de commandant van de basis die beslist over de kernwapens, maar die beslissing komt
van hoger hand.” Toch vond de burgemeester het goed dat er steeds meer mensen zoals het echtpaar Schlupp zijn die hun ongenoegen uiten over kernwapens.

Tip: volg de actualiteit via het tv-journaal en/of de kranten. Neem contact met de
GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking), onderzoek welke
politieke hete hangijzers in aanmerking komen om als gemeente iets rond te
ondernemen.
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5

Gemeentelijke
instrumenten voor vrede

5.1 Vredesfonds, Vredesprijs,
Dienst Vrede en Ontwikkeling
- Ieper
De bekendste vredesprijs is natuurlijk de Nobelprijs voor de Vrede, elk jaar toegekend door een
comité. Ook sommige vredesbewegingen reiken
een vredesprijs uit. Maar steden of gemeenten
kunnen dat eveneens doen. Doelstelling is
natuurlijk de vrede vooruit te helpen, door de
schijnwerpers te richten op mensen of organi-

Tot 2011 kende ook het Vredescentrum van de stad en de provincie
Antwerpen jaarlijks een vredesprijs toe. In 2012 zou dat niet meer zo
zijn. Afwachten of dit later hernomen wordt.

saties die veel voor vrede doen. Dat is dan in de
eerste plaats de winnaar, maar ook vredesinitiatieven van de andere voorgedragen kandidaten komen zo wat meer in de belangstelling van
het grote publiek. En dat is maar goed ook!

fonds zitten vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de stedelijke
administratie, de Ieperse adviesraden, de scholen en ook individuele
burgers. Het fonds staat open voor iedereen die wil meewerken aan
de uitbouw van het Ieperse vredesbeleid, aan Ieper als vredesstad.
Het kreeg bij zijn oprichting een dubbele opdracht mee: steun aan
lokale vredesinitiatieven en het organiseren en coördineren van de
Vredesprijs van de stad. Eerst was het een vijfjaarlijkse prijs, maar al
gauw besliste men om dit elke drie jaar te doen.

Ieper heeft een nog wel een Vredesprijs. Dat is begonnen bij het
Vredesfonds, dat de stad reeds oprichtte in 1998. Het moest in opdracht van de stad het lokale vredesbeleid helpen uitbouwen. In het

In 2011 reikte de stad de Vredesprijs voor de vierde keer uit. Het is
niet alleen een financiële prijs van 25 000 euro voor de winnaar en
zijn/haar project, maar ook en vooral een educatief project voor
jongeren. Door zich in de klas te informeren via een brochure over
de vooraf aangeduide vijf kandidaten voor de Vredesprijs, leren
jongeren over de verschillende manieren waarop mensen zich voor
de vrede inzetten: vanuit solidariteit met slachtoffers van geweld,
verzoening tussen voormalige vijanden, geweldloze actie in de
geest van Mahatma Ghandi of Martin Luther King, mensenrechten
of kinderen- en vrouwenrechten, of de rechten van inheemse bevolkingsgroepen. Daarnaast leren de jongeren ook gebieden kennen
die minder gekend waren, en leren ze over de omstandigheden
waarin deze mensen actief zijn.
Denis Mukwege (foto) won de Vredesprijs in 2011. Zes maanden
lang hadden de leerlingen in de scholen de kans gekregen om
te stemmen voor de kandidaat van hun keuze. Ook volwassenen
konden hun stem uitbrengen op de diverse voorgestelde vredesinitiatieven. 2580 mensen deden mee door te stemmen voor één van
de genomineerden.
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De winnaar Denis Mukwege is een Congolese arts die zich in het oosten van
Congo ontfermt over vrouwen die het slachtoffer worden van verkrachting.
Uit zijn toespraak: “De slachtoffers van de verkrachtingen komen bij ons aan in
een erbarmelijke toestand: fysieke en genitale verminkingen, velen hebben psychische problemen. Kinderen die geboren worden als gevolg van deze gruweldaden hebben vaak een moeilijke relatie met hun moeder en worden soms zelfs
verworpen door hun moeder en hun familie, wat een ander drama betekent voor
onschuldige slachtoffers. Ons ziekenhuis probeert al tien jaar lang de zorg voor
deze vrouwen zowel op fysiek, psychisch als sociaal vlak op zich te nemen. Tot
nu toe heeft mijn team meer dan 35 000 vrouwen verzorgd. De slachtoffers zijn
bovendien vaak ongelofelijk jong. Bovenop de tragische, traumatische ervaring
komt het feit dat deze slachtoffers zich schamen en bang zijn om verzorging te
zoeken. Wanneer vrouwen dan toch tot bij ons komen, zijn ze doodsbang om
nadien verstoten te worden.”
Denis Mukwege is de stem van deze vrouwen geworden, want hij erkent ze in
hun lijden en stilte: zelden spreken ze zelf. Op zijn reizen - waar ook ter wereld grijpt hij de kans aan om persoonlijke verhalen te vertellen en mensen bewust te
maken van het gebruik van verkrachting als oorlogswapen in Congo.
De Vredesprijs en het Vredesfonds zijn niet het enige bijzondere kenmerk van
Ieper als vredesstad. Een aantal steden en gemeenten hebben een aparte dienst
en/of ambtenaar ontwikkelingssamenwerking (soms slechts deeltijds). Maar Ieper
is een van de weinige die ook voor vredesproblematiek een aparte plaats voorzien, met een speciale vredesambtenaar en een gezamenlijke Dienst Vrede en
Ontwikkeling. Taken van die laatste zijn:
- steun aan lokale initiatieven inzake vrede en verdraagzaamheid en
ontwikkelingssamenwerking;
- ondersteuning werking Vredesfonds - Vredesprijs van de stad;
- ondersteuning internationale samenwerking van de Ieperse
stedelijke jeugdraad;
- steun aan Ieperse ontwikkelingsorganisaties, missionarissen en
medewerkers in derde wereld;
- Noord-Zuid-beleid;
- samenwerking met de stad Gjilan in Kosovo en de stad Wa in Ghana
- organisatie 11.11.11-actie, wereldfeest, kadobeurs; en van educatieve projecten
voor onderwijs, jeugdwerk rond de vredesthematiek;
- maandelijks multicultureel praatcafé
 Dienst Vrede en Ontwikkeling, Filip Deheegher, Grote Markt 34, 8900 Ieper,
057 23 92 14. Filip Deheegher is de vredesambtenaar van de stad Ieper, zie 5.1
in de vorige uitgave (2006) van deze brochure
 http://www.vredesprijs-ieper.be/
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5.2 Een oorlogsmuseum
Sommige steden en gemeenten hebben een
museum dat de bezoekers informeert over
de oorlogsgeschiedenis, vooral uit de eigen
gemeente of streek. In hoofdstuk 3 wierpen we
al een blik op bijvoorbeeld het Talbot House in
Poperinge (3.2). Hier nog enkele nieuwe museumprojecten.

Oorlogsmuseum - Ieper, Assenede
Op 11 juni 2012 opent het vernieuwde ‘In Flanders Fields Museum’
zijn deuren: nog groter dan het vorige, met volledig nieuwe getoonde taferelen, nieuwe invalshoeken, meer persoonlijke verhalen, een
ruimere museumshop… Het actieve aspect van het museumbezoek
wordt ook nog verder doorgedreven: de bezoeker kan daardoor
de verhalen van de Eerste Wereldoorlog nog beter ontdekken en
beleven. Bovendien kun je voortaan ook de Belforttoren bezoeken
en genieten van een uniek zicht op de eens zo geteisterde streek.
Ook Boekhoute (deelgemeente van Assenede) krijgt een eigen
oorlogsmuseum, dat gratis te bezoeken is. De gemeente kreeg een
subsidie voor ‘Grote vrouwen en de Groote Oorlog’, een museum
over de Eerste Wereldoorlog gezien door de ogen van de vrouw. Dit
valt onder de 44 projecten die de Vlaamse regering in december
2010 een subsidie beloofde in het kader van de viering ‘100 jaar
Groote Oorlog’. In 2014 is het namelijk een eeuw geleden dat de
Eerste Wereldoorlog losbarstte.
In Assenede willen ze met ‘Grote vrouwen en de Groote Oorlog’ iets
speciaals tonen, zegt de schepen van Cultuur: “Heel veel initiatieven
in die grote viering zullen vooral vanuit het mannelijke oogpunt getoond worden. De sterkte van ons dossier is dat we de oorlog vanuit
een totaal andere invalshoek bekijken: vanuit de ogen van vrouwen,
moeders en verzetsheldinnen”.
Dat idee is er niet bij toeval gekomen. Boekhoute had met Leonie
Rammeloo en Emilie Schatteman twee vrouwen die in het verzet actief waren en mensen de grens over hielpen. En er is ook de bekende verzetsheldin Gabrielle Petit, die een band had met Boekhoute:
in die gemeente is ze opgepakt, waarna ze ter dood veroordeeld en
gefusilleerd werd. Maar ook minder bekende vrouwen zullen aan
bod komen in het museum. De oorlog had voor alle vrouwen die
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thuis achterbleven zware gevolgen. Ze moesten overleven terwijl hun man naar
het front was: hun eigen boontjes doppen en hun kinderen eten geven.
Naast deze permanente tentoonstelling, zal in Boekhoute ter gelegenheid van
de viering in 2014 ook een kunstzinnige reconstructie te zien zijn van het ‘ijzeren
gordijn’ dat België van Nederland scheidde tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Tip: onderzoek welke oorlogsmusea er in jouw streek bestaan. En pols binnen je
school of jeugdbeweging om samen een bezoek te organiseren. Fluister hen in
dat ze bij de gemeente kunnen aandringen op financiële tussenkomst voor bijvoorbeeld de vervoerskosten. Vraag ook dat de begeleiders dat bezoek kaderen
in de oorlogsproblematiek van vandaag, want we willen naar huis gaan met meer
bewustzijn over de noodzaak van vrede en het afwijzen van geweld in alle grote
en kleine conflicten.
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5.3 Een aparte dienst
Preventie en Veiligheid
Overlast, burenruzie, straatgeweld, diefstal, pesten, mishandeling in het gezin, …: er zijn veel
problemen die de kleine vrede in een gemeente
bedreigen. 43 Vlaamse gemeenten pakken dat
alles gecoördineerd aan: zij hebben een aparte
‘preventiedienst’. Een deel van het personeel
houdt zich dus alleen maar mee bezig met het

In Vlaanderen hadden in 2012 al 43 gemeenten een aparte preventiedienst. Zij werken rond thema’s als overlast, geweld, diefstal,
pesten, burenruzie, spijbelen enz. Preventie zegt het zelf: niet
straffen als het te laat is, is het belangrijkste, wel voorkomen dat
iets gebeurt. Daarom werken de mensen van de dienst als het kan
samen met de mensen of groepen bij wie dat soort problemen
dreigen op te duiken. In de Belgische gemeenten werken zo’n 3.000

oplossen en vooral het voorkomen van dat
soort klein en soms groot geweld.

preventiewerkers, preventieambtenaren, gemeenschapswachten
enz. in dit kader.

Preventiedienst Mechelen
Mechelen wil jongeren en volwassenen wijzen op het feit dat
geweld geen oplossing is voor conflicten. Elk jaar organiseert de
stad een aantal evenementen om het probleem van ‘zinloos geweld’
onder de aandacht te brengen. Ook geweld binnen het gezin (=
intrafamiliaal) krijgt de nodige aandacht. Dat kan gaan over fysiek,
psychisch of seksueel geweld, maar ook financiële verdrukking en
isolatie.
Met de vormingsprojecten ‘Omgaan met agressie’ en ‘sociale vaardigheden’ richt de preventiedienst zich naar daders van gezinsgeweld en agressie. Zij krijgen van de rechter een ‘leerstraf’ in plaats
van gevangenisstraf.
Waaruit bestaat zulk een vorming? Dat is heel uiteenlopend. De
individuele vorming rond sociale vaardigheden bijvoorbeeld duurt
in totaal 20 uur en heeft als doelstellingen: werken aan tekorten in vaardigheden, zelfbewuster en zelfstandiger omgaan met
situaties, zelfbeeld en zelfvertrouwen versterken, sociaal sterker
maken, hervallen trachten te vermijden,… Dat wordt uitgewerkt
in thema’s zoals: omgaan met anderen (communicatie, assertiviteit, conflicthantering, ...), werk en studie (solliciteren, planning, ...),
vrijetijdsbesteding (hobby, tijdsplanning, ...), zelfbeeld, praktische
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vaardigheden (budget, administratie, ...). De vorming ‘Omgaan met agressie’ gebeurt individueel of in groep en telt 40 lesuren. Hier zijn de thema’s: omgaan met
kwaadheid, territorium, omgaan met anderen, (assertiviteit, conflicthantering),
communicatie…

‘Geweld slaat op niets’: slapstick video
Mensen duidelijk maken dat geweld geen oplossing is bij conflicten, lukt niet
altijd zo vlotjes met workshops, vormingen, flyers. Daarom lanceerde de stad
ook een originele supergeestige videoboodschap met de stand-up comedian
Raf Coppens. De titel is ‘GEWELD SLAAT OP NIETS’.
 http://www.mechelen.be/content/6410/geweld-slaat-op-niets.html

Daarnaast schenkt de stad ook aandacht aan jongeren die minder kansen krijgen of probleemgedrag vertonen – de stad Lokeren heeft dat goede Mechelse
voorbeeld nagevolgd (zie volgend hoofdstukje). Het project PrOS (Problemen
Op School) gebeurt in samenwerking met alle Mechelse scholen en CLB’s (Centra
voor Leerlingenbegeleiding). Het project richt zich naar leerlingen tussen tien en
achttien jaar bij wie het dreigt mis te lopen op school, ondanks de inspanningen
van leerkrachten en CLB. Belangrijk is dat de leerling bereid is om in een samenwerkingsproject te stappen.
In Mechelen zorgen twee ‘schoolspotters’ daarnaast ook voor toezicht aan de secundaire scholen. Zij proberen overlast door de schoolgaande jeugd te beperken,
zowel in de schoolomgeving als op bussen van De Lijn. Als scholen het vragen,
ondersteunen zij ook leerkrachten tijdens uitstappen (bijv. naar toneel) en ook
bij projecten rond verkeersveiligheid. Bij het begin van elk schooljaar helpen de
schoolspotters de gemeenschapswachten bij de fietscontroles en graveeracties
die georganiseerd worden in de scholen.
 Dienst preventie en veiligheid, M. Sabbestraat 119/2, 2800 Mechelen,
015 29 83 84, werner.vanherle@mechelen.be,
http://www.mechelen.be/540/press-cats/64/preventie-en-veiligheid.html

NERO en PrOS: twee projecten met jongeren – Lokeren
De stad Lokeren heeft in de jaren ‘90, net zoals een aantal andere provinciesteden,
te maken gehad met sommige jongeren die voor hardnekkige overlast zorgden.
De politie stond vaak machteloos, en de inwoners en voorbijgangers in bepaalde
buurten hadden het niet gemakkelijk. Het stadsbestuur besloot aan de repressieve aanpak (= bestraffen) een belangrijk preventief luik toe te voegen: voorkomen
is beter dan genezen.
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Zo kwam men tot de projecten NERO en PrOS, die een aanbod vormen voor de
betrokken jongeren én hun ouders. NERO betekent: ‘Normstelling’ en ‘Responsabilisering’ naar aanleiding van overlastgedrag op straat en op school. PrOS is de
afkorting van een tweede project: PRobleemgedrag Op School. Wij hadden in
februari 2012 een gesprek met preventieambtenaar Mohamed Achaibi.
Mohamed: “Net als in vele andere steden en gemeenten stellen wij ook in Lokeren vast dat nogal wat minderjarigen ‘overlastfeiten’ plegen. We willen hen een
duidelijk signaal geven dat zij met hun gedrag welbepaalde regels van behoorlijk
samenleven ernstig overschrijden. Door met NERO zeer kort op de bal te spelen,
proberen we te voorkomen dat zij later doorstromen naar de jeugdcriminaliteit.
NERO is een aanbod van de stad voor jongeren tussen twaalf en achttien die
feiten van zware overlast hebben gepleegd en waarbij de politie een vaststelling
heeft gedaan. Ze kunnen samen met hun ouders instappen in het NERO-project.
Bedoeling voor de jongeren is dat ze een duidelijk signaal krijgen wanneer welke
regels overschreden worden. En anderzijds, voor de ouders: dat we hen met NERO
mee ondersteunen en aansporen om hun verantwoordelijkheid op te nemen in
het stellen van grenzen.”

Hoe werkt het project?
“Eerst zal de politie de jongere aanspreken op zijn gedrag, zeg maar een beetje
bemiddelend optreden. Maar als de jongere daar op dat moment duidelijk geen
boodschap aan heeft, wordt hij (of zij) met de combi meegenomen naar het politiekantoor of naar huis. Dan kan een ‘combi-taks’ worden aangerekend van 100
euro en wordt een NERO-dossier opgestart. De verantwoordelijke van de dienst
integrale veiligheid neemt dan contact op met de jongere en de ouders voor
een eerste gesprek. Daaruit maken we op óf en in welke mate de ouders op de
hoogte zijn van het gedrag van hun kind. We leggen ons aanbod NERO uit. Gaan
de ouders en de jongere akkoord, dan bespreken we de mogelijke doelstellingen
inzake het gedrag op school en in de vrije tijd. De ouders krijgen het aanbod om
deel te nemen aan opvoedingsondersteunende activiteiten: vormingen en dergelijke. Na vijf maanden bekijkt de projectverantwoordelijke of de afgesproken
doelstellingen bereikt zijn. Bij een positieve evaluatie vervalt de combitaks.”

Naast NERO is er ook het project rond PRobleemgedrag Op School of PrOS?
“Inderdaad. Dat is van toepassing op andere gevallen, die zich op of rond de
school voordoen, en waarbij de politie niet is moeten tussenkomen. De hoofddoelstellingen van PrOS zijn: inzicht bijbrengen in het probleemgedrag, het
probleemgedrag doen stoppen, voorkomen dat jongeren definitief de school
verlaten of weggestuurd worden, en de responsabilisering van ouders. Dat laatste
betekent dat we ouders op hun verantwoordelijkheid wijzen en hen helpen om
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die op te nemen. Samen met het Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB) voeren
we gesprekken met de jongere en de ouders. Als de situatie opnieuw beter in
orde is, neemt het CLB het dossier terug over.”

En tonen de cijfers hoopvolle resultaten?
“De politie stelt vast dat er merkelijk minder overlastgedrag is op straat. En ook de
cijfers van de Misdrijf Omschreven Feiten (MOF) zijn sterk gedaald.”

NERO en PrOS zijn voor jongeren tot 18 jaar. Wat doen jullie met geweld
door oudere jongeren?
“Voor jongeren van + 18 jaar is er het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Met dat systeem kunnen meerderjarigen boetes krijgen tot
een maximum van 250 euro.” (zie volgende pagina, nvdr)
 Projectverantwoordelijke Mohamed Achaibi, Markt 8, 9160 Lokeren,
09 340 95 04, nero@lokeren.be

PrOS vorming met Pat Patfoort van De Vuurbloem
In februari en maart 2012 kwamen twaalf jongeren vijf keer drie uur samen onder de begeleiding van Pat Patfoort van De Vuurbloem. Ze kregen een vorming
rond sociale vaardigheid. Ze waren door de school en de preventiedienst verplicht om die te volgen. Pat is gekend van haar Meerdere-mindere-Evenwaardigheid model, en geeft al tientallen jaren vormingen, trainingen, weekends,
spreekbeurten rond geweldloze opvoeding en conflictoplossing, geweldloze
omgang met elkaar enz. (zie vorige editie: 1.3)
Het tegenover elkaar gaan staan als Meerdere en mindere, gebeurt heel vaak
bij onenigheid of conflict. Eén van beide partijen is altijd de dupe, en we hebben dan te maken met geweld in verschillende vormen. Er bestaat een andere
manier: elkaar benaderen in Evenwaardigheid en zo samen naar een oplossing
zoeken.
In deze PrOS-vorming liet Pat de jongeren in steeds wisselende groepjes situaties herkennen, Meerdere-mindere verhalen bedenken, de eigen kenmerken
in het gedrag ontdekken, elkaar interviewen, conclusies trekken, enz. Het was
dus een zeer actieve vorm van leren van elkaar, die veel losmaakte en zeker
door een aantal van de deelnemers naar waarde gesmaakt werd.
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De preventiedienst van Lokeren doet nog meer rond onveiligheidsgevoelens en
wreveltoestanden. Onder meer door een meldingssysteem, een gemeenschapswachtproject en een ecoteam (opkuisen van zwerfvuil). Lokeren heeft ook enkele
buurtwerkingen die zich bezig houden met overlast en sociale veiligheid.
En zoals een aantal andere steden en gemeenten heeft de stad een GAS-reglement: GAS staat voor ‘gemeentelijke administratieve sancties’. Dat maakt het eenvoudiger om kleine hinderlijke overtredingen te bestraffen zodat ze minder voorkomen. Een ambtenaar van de stad kan dan sancties opleggen aan de overtreders
bij zwerfvuil, nachtlawaai, kleine overlast enz. Dan moet er geen proces-verbaal
aan te pas komen, waarbij het gewoonlijk lang duurt voordat de overtreding voor
de rechter komt – áls de klacht al niet ‘geseponeerd’ wordt – d.w.z. dat men ze als
onbelangrijk klasseert en er niet verder op ingaat.
Tot slot vermelden we het Steunpunt geïntegreerde preventie Lokeren, dat zich
ook via ‘case-management’ bezighoudt met grensoverschrijdend gedrag van
jongeren en problematische gezinssituaties.

Spijbelcoach helpt spijbelaars - Hasselt
Spijbelen in het secundair onderwijs: geen drama als het maar heel af en toe gebeurt. Alhoewel we het niet aanmoedigen natuurlijk, integendeel. Maar het kan
ook de spuigaten uitlopen. Wie vaak spijbelt in het middelbaar, ziet zijn kans om
een diploma te halen en een toffe job te vinden, drastisch verlagen. Ook bestaat
het gevaar dat groepjes spijbelende jongeren verzeild geraken in overlastgedrag,
vandalisme, kleine criminaliteit. Uit verveling, of onder druk van elkaar, of om
eender welke reden. En die kleine criminaliteit kan met de jaren uitgroeien tot
ergere vormen.
Beter vroeg genoeg optreden, vinden veel gemeenten. Zij helpen de scholen om
het spijbelen tegen te gaan. Het komt erop aan de eigen weerbaarheid van de
jongere tegen het spijbelen te vergroten. Hasselt bijvoorbeeld heeft een aparte
‘spijbelcoach’. Die helpt de jongeren die vaak onwettig afwezig zijn, om terug naar
school te gaan. Speciaal in de nieuwe aanpak is dat de spijbelcoach niet alleen
spreekt met de spijbelaar, de ouders, de school en het CLB, maar ook met het
ruimer netwerk van de jongere: bijvoorbeeld zijn voetbaltrainer of chiroleider. Die
zit dan mee aan tafel bij de uitwerking van een actieplan.

Tip: interview met een personeelslid van de preventiedienst van je gemeente.
Vraag hem wat ze al doen, en wat er volgens hem of haar kan verbeteren rond
veiligheid in je gemeente. Of als er geen aparte preventiedienst is: met de schepen of de burgemeester die verantwoordelijk is voor veiligheid.
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5.4 Een eigen Vredescentrum
of Vredeshuis
In de vorige editie (2006) hadden we het al over
twee steden met een eigen ‘centrum’ of ‘huis’
dat de vredesactiviteiten van de stad huisvest
en coördineert. Zie 5.3 (Vredescentrum van de
Provincie en de Stad Antwerpen) en 5.4
(Vredescentrum Gent), om een idee te krijgen
wat daar allemaal georganiseerd wordt en
hoe ze daar werken. Hier brengen we nog een
samenvatting van het belangrijkste.

Vredescentrum Gent
Het Vredeshuis is een initiatief van de stad Gent. Het werd opgericht
in 1994 bij de vijftigste herdenking van de bevrijding van Gent. Het
is een huis vol bruisende activiteit met spelcircuits, tentoonstellingen, wandelingen en educatieve projecten, met speciale aandacht
voor vredesopvoeding aan jonge bezoekers. Scholen en verenigingen die op bezoek komen krijgen een vakkundige begeleiding.
Leerkrachten hebben informatiepakketten ter beschikking om het
bezoek in de klas voor te bereiden. Alles is gratis.
Groepen en organisaties die iets rond vrede doen kunnen gratis
in het gebouw terecht voor hun studiedagen, concerten, vergaderingen, herdenkingsmomenten, debatten, persconferenties,
workshops enz. In het Vredeshuis bevindt zich ook de Dienst NoordZuidsamenwerking.
Elk jaar organiseert het Vredeshuis tentoonstellingen en activiteiten
- vooral voor kinderen en jongeren. Rond vrede in de brede betekenis: mensenrechten, verdraagzaamheid, non-discriminatie, fair
trade, vooroordelen, duurzame ontwikkeling, ontwikkelingsproblematiek, kinderrechten, multiculturele samenleving, herdenkingsmomenten…
In het schooljaar 2011-2012 stonden op de agenda, voor diverse
leeftijdscategorieën van klassen of jeugdverenigingen:
- Do8lstelling: over Verenigde Naties en de acht
‘millenniumdoelstellingen’
- Losbol: opdrachtenspel over omgaan met water, energie en afval
- Recht door de stad: wandeling over de kinderrechten
- Kundabuffi’s schatkamer: muzikaal wereldverhaal over culturele
verschillenrijkdom
- Gekleurd verleden: in een klas ‘van toen’ Wereldoorlog II
herbeleven
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- Gent (even) boven: bezoek aan stadhuis + op 30 september op Werelddag
Muziek: zigeunermuziek.
 www.vredeshuis.be, Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent,
09 233 42 95, vredeshuis@gent.be

Vredescentrum Antwerpen
Het Vredescentrum van de Provincie en de Stad Antwerpen is een vzw die in
opdracht van de stad en provincie werkt aan projecten rond vredesopvoeding en
herinneringseducatie, zowel voor jongeren als volwassenen.
In deze projecten probeert het Vredescentrum verbindingen te leggen tussen
verleden en heden en tussen het kleine binnenland en het grote buitenland.
Doelgroepen van het Vredescentrum zijn scholen, middenveldorganisaties en geïnteresseerde bezoekers. Het aanbod is gevarieerd en bestaat uit debatten rond
actuele kwesties, projecten rond de Wereldoorlogen, democratie en verdraagzaamheid, tentoontellingen, publicaties enz.
Het Vredescentrum wil ook een ontmoetingscentrum zijn. Het staat open voor
andere vredesinitiatieven: studiedagen, tentoonstellingen, debatten en andere
bijeenkomsten van vredesorganisaties en -initiatieven. Ook met vragen over
‘vrede’ kunnen mensen bij het Vredescentrum terecht.
 Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen, info@vredescentrum.be,
www.vredescentrum.be, 03 292 36 52

Tip: bezoek de websites van beide organisaties. Dikwijls zijn er zeer interessante
tentoonstellingen of andere activiteiten, waar jij met je klas of jeugdbeweging
naar toe zou kunnen. Trek dan met je leerkracht of begeleider naar de schepen
van Onderwijs of van Jeugd om je bezoek financieel mee te bekostigen.
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5.5 Straatnamen
Een heel simpel idee: nieuwe straten krijgen
vredevolle namen. Bijvoorbeeld van Nobelprijswinnaars voor de Vrede. Of van iemand
die ereburger van de stad is wegens zijn of haar
werk voor een wereld zonder geweld. En vervangen we niet beter straatnamen van vroegere
dictators of oorlogsmisdadigers?

Fochplein wordt Rector De Somerplein - Leuven
Eindelijk was de kogel door de kerk, het idee was al een paar jaar
oud. De Leuvense gemeenteraad heeft op 20 december 2011 definitief beslist om de naam van het Maarschalk Fochplein te veranderen
in het Rector De Somerplein. De Somer was de eerste rector van de
K.U.Leuven na de splitsing van de universiteit.
Niet iedereen ging akkoord, er liepen veel bezwaren binnen. Organisaties zoals het Leuvens Historisch Genootschap, de cultuurkoepel
en de deelraad erfgoed protesteerden. Vooral bewoners van het
Fochplein dienden bezwaren in. Maar de meerderheid ging toch
akkoord met het voorstel van de burgemeester.
Tijdens de raadszitting mocht een burger het woord voeren die
meer dan achthonderd handtekeningen verzameld had en protesteerde tegen het gebrek aan inspraak. Hij vroeg tevergeefs de naam
te behouden en indien niet, er een referendum over te organiseren.
Maar wat had men dan tegen die oude benaming van het plein?
Veel: Maarschalk Foch was tijdens de Eerste Wereldoorlog als Frans
bevelhebber verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden soldaten in de loopgraven. Geen oorlogsheld dus, eerder een
oorlogsmisdadiger. De naam van Piet De Somer lag voor de hand:
hij speelde lange tijd een belangrijke rol als rector in de ontwikkeling van de K.U.Leuven, niet onbelangrijk voor de uitstraling en
tewerkstelling van Leuven.

Tip: neem de stratenlijst van je gemeente en schrijf alle straten op
die met vrede of met oorlog te maken hebben. Het zal hoogstwaarschijnlijk nooit lukken, maar het kan mensen en politici wel een
schokje geven en bewustmaken als je een oproep lanceert om bijvoorbeeld een Militaire Baan, een Krijgsbaan, Fortstraat, Legerplein
te wijzigen in Vredebaan, Ghandistraat, Gewetensbezwaardenplein,
enz.
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6

Kunst en cultuur, bossen
en bomen, feest en sport, …

6.1 Monumenten,
gedenkplaten, kunstwerken
Bijna elke gemeente of gehucht heeft een of
ander monument dat herinnert aan de
Wereldoorlogen. Maar het streven naar vrede
zichtbaar maken in het straatbeeld kan ook op
een modernere manier. Bijvoorbeeld met de
vlindertegels tegen zinloos geweld (zie 1.7). In
dit hoofdstukje vind je nog andere mogelijkhe-

Vredespaal - Maldegem

den.

ders, geestelijke leiders (de Dalai Lama
bijvoorbeeld) hebben her en der een
rol gespeeld bij de plaatsing ervan.
Ook Maldegem kreeg een vredespaal,
van Mie Tabé, een Japanse kunstenares
en vredesactiviste. Zij maakte als zes
maanden oude baby de atoombom
op Hiroshima mee. Ze woont en werkt in Brugge, maakt poppen
en maskers en is ook bekend als kalligrafe en schilderes. In ons land
heeft ze al een dertigtal vredespalen geplaatst met de tekst ‘Moge
vrede heersen op aarde’.

De eerste vredespaal werd opgericht
door de Japanner Mashisa Goi in 1945,
kort na de Tweede Wereldoorlog. Intussen staan er wereldwijd al meer dan
250.000 stuks. Kunstenaars, wereldlei-

Gedenkplaat, met dossier voor de scholen - Beersel
Op de 11 november viering in 2011 huldigde de gemeente een
nieuwe gedenkplaat in, die herinnert aan de Verlossingsboom. Die
boom werd lang geleden geplant: in oktober 1919, toen het oorlogsmonument na de Eerste Wereldoorlog werd ingehuldigd. Toen
en ook nu luidt de boodschap: de herinnering aan het oorlogsverleden ook voor de toekomst verzekeren.
Gelukkig blijft het inderdaad niet beperkt tot een mooie gedenkplaat en een monument, want wat hebben de jongeren daaraan?
Beersel zorgde ook voor de publicatie van een educatief dossier
voor de scholen onder het thema ‘Oorlogsmonumenten met een
verhaal’. Per deelgemeente leren de leerlingen daarin over de
betekenis van het oorlogsmonument in hun buurt. Ze lezen over
de lotgevallen van de gesneuvelden uit de gemeente en ze kunnen
werken rond de oorlogsgeschiedenis in het dorp.
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En de gemeente richtte ook de tentoonstelling ‘Herdenken Herdacht’ in, die
samen met het Heemkundig Genootschap tot stand kwam. Oude documenten,
voorwerpen en foto’s van het genootschap, uit het gemeentearchief en uit particuliere verzamelingen, toonden de geschiedenis van de herdenkingsplechtigheden en oud-strijdersverenigingen in Beersel. Tot slot volgde een ‘Fakkeltocht voor
Vrede’, van de Vredespoort naar het oorlogsmonument.

Een moderner monument - Vorselaar
Deze gemeente plaatste in 2006 een nieuw monument van de hand van Philip
Aguire (zie foto bovenaan vorige pagina). Het beeld symboliseert het samenwerken aan vrede: ‘een evenwichtsoefening’. Het beeld kwam in de plaats van het
oude monument voor de gesneuvelden.

Beeld van de Onbekende Oorlogsvrouw - Hasselt
Dit beeld staat in Hasselt sinds 1998. De stad koos in samenspraak met de vredesorganisatie Pax Christi Vlaanderen voor de ‘Onbekende Oorlogsvrouw’, een werk
van Jan Calmeyn. Het herinnert eraan dat oorlogsleed niet alleen aan het front
plaatsvindt, maar ook in de achtergebleven gezinnen.
Elk jaar wordt er bij het beeld op 11 november een vredeswake gehouden om de
vrouwen als oorlogsslachtoffer te gedenken. Gewoonlijk is dat een kleine plechtigheid met een toespraak en een bloemenkrans, waarbij een of ander strijdkoor
vredesliederen brengt. In 2011 was dat het solidariteitskoor Volkorengrijs, met
antioorlogsliederen uit vele culturen. Zoals ‘Moorsoldaten’, een lied dat gecomponeerd is in de concentratiekampen van Wereldoorlog I.
Telkens komen er ook enkele getuigen van hedendaags oorlogsgeweld aan het
woord. De vroegere oorlogen mogen niet vergeten worden, maar zeker ook niet
de conflicten van vandaag. In 2011 bijvoorbeeld waren dat Sara en Barbara Ebrahimi, leden van de Baha’i-geloofsgemeenschap die in Iran onder sterke verdrukking te lijden heeft.

De eerste Belgische Wereldvredesvlam - Riemst
De Wereldvredesvlam staat wereldwijd voor het geloof in de vrijheid van elke
mens om – los van zijn of haar situatie - te kunnen bijdragen aan vrede: iedereen
kan een rol spelen. Het idee dateert van 1999. Toen staken de initiatiefnemers op
de vijf werelddelen een vlam aan. Die vijf vlammen werden overgevlogen naar
Wales (Groot-Brittannië), waar ze nu samen de eerste Wereldvredesvlam vormen.
Zo kwamen de vredeswensen van de mensen uit culturen in de hele wereld
symbolisch samen.
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Riemst wordt in 2012 de eerste Belgische gemeente met een Wereldvredesvlam.
De burgemeester vindt het een goed idee: “Naast het oorlogsmonument dat de
oorlog herdenkt, is er binnenkort ook een monument voor de vrede. Want na
oorlog komt vrede.” Het nieuwe monument komt op een historische plek: net hier
begon voor België op 10 mei 1940 de Tweede Wereldoorlog. Het 2,5 m hoge glazen kunstwerk vraagt met een altijd brandende vlam aandacht voor wereldvrede.
Het staat symbool voor vrede tussen landen en volkeren, en voor verdraagzaamheid en respect. Rond het monument komen vier bankjes en een tafel met elk een
vredesboodschap.
Om die mooie ideeën in de praktijk om te zetten, komt er voor de basisscholen
een lespakket, zoals dat elders in de wereld in alle gemeenten met een Vredesvlam gebeurt. En men plant ook jaarlijkse activiteiten. De eerste twee vonden
reeds vóór de inhuldiging plaats: een vredeswandeling met een honderdtal
deelnemers, en een vredesconcert waarvan de opbrengst diende om mee het
monument te sponsoren.
 http://www.wereldvredesvlamriemst.be/

Tip: stap naar de gemeente en vraag of je met je jeugdbeweging of klas een
tijdelijk zelfgemaakt vredesmonument mag plaatsen naast een van de bestaande
oorlogsmonumenten.
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6.2 Klaprozen voor vrede
Klaprozen voor Vrede vzw is een vrijwilligersorganisatie die het vredesproject van keramiste
Anita Huybens na haar overlijden verder zet. De
vrijwilligers maken klaprozen in keramiek en
staan ook in voor de verkoop. Een belangrijk onderdeel van hun engagement bestaat er eveneens in het publiek te sensibiliseren voor de pro-

De klaproos is een zeer gekend symbool dat verwijst naar de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Een veld keramieken klaprozen
dat door een gemeente tijdens een of ander evenement wordt
opgesteld, is dus niet alleen een artistiek project maar ook een
krachtig symbool voor het protest tegen de waanzin van oorlog en
de gevolgen ervan.

blematiek van oorlog, geweld en verminking.
Gemeenten kunnen een veld of veldje klaprozen
bestellen en daar iets rond organiseren.

De opbrengst van de verkoop van de klaprozen van de vzw gaat
naar twee organisaties. Grote klaprozen worden verkocht ten voordele van het ontmijningsproject van Apopo. De kleine klaprozen ten
voordele van de Palestijnse Circusschool. Klaprozen voor Vrede vzw
heeft immers ook als doel informatie en bewustmaking te verzorgen rond die twee projecten. Apopo leidt Afrikaanse ratten op die
in Mozambique de landmijnen opsporen. Die maken nog vele jaren
na een oorlog slachtoffers onder de onschuldige burgerbevolking:
boeren, spelende kinderen… De Palestijnse Circusschool brengt
kinderen en jongeren sociale vaardigheden bij via circustechnieken.
 www.klaprozen.be
 http://www.apopo.org/home.php?lang=nl

Klaprozen – Kortrijk, Leuven, Puurs, Lubbeek
Steden en gemeenten kunnen een installatie grote klaprozen opstellen. Die kunnen ook buiten geplaatst worden en ze vormen een
mooi en artistiek geheel, bijvoorbeeld in een schepenzaal of raadzaal, in de inkom van het stadhuis, in een binnentuin of rond een
erfgoedgebouw (kasteel, kerk, molen…). Kortrijk plaatste een installatie in een binnentuin, Leuven in het stadskantoor (ontvangsthal)
en Puurs plande in 2012 een installatie bij het kasteel.
Gemeenten of steden kunnen ook activiteiten ondersteunen die de
aanwezigheid van klaprozen integreren in een lokaal gebeuren rond
leefmilieu, erfgoed, enz. In Lubbeek bevindt zich het Kalvariebos,
dat vooral bekend is door zijn ‘heksenkring’: een kring beuken die
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bij de aanplant van het bos (zo’n 130 jaar geleden) als ‘origineel idee’ was toegepast. Toen een paar jaar geleden het 7 hectare grote bos met een totaalkap werd
bedreigd, roerde de buurt zich en door hun actie werd – in samenspraak met het
gemeentebestuur – het bos voor het grootste deel behouden.
De ‘Vrienden van het Kalvariebos’ organiseren jaarlijks een evenement in het bos,
waar natuur, cultuur, ontspanning en engagement elkaar ontmoeten. Tijdens
de eerste editie daarvan, op 23 september 2011, werd op de plaats waar de
vervangende heksenkring zou komen (zelfs heksenkringen zijn niet eeuwig),
een heksenkring van keramieken klaprozen gevormd. Tijdens een zeer intens
moment werd door het gemeentebestuur de eerste vredesprijs van de gemeente
toegekend aan het klaprozenproject van de keramiste Anita Huybens, die in 2008
overleden is. De prijs van 1000 euro betekende voor Klaprozen vzw een extra
stimulans om het werk van de kunstenares verder te zetten.

Tip: gemeenten of steden kunnen dat mooie voorbeeld volgen: een Vredesprijs
toekennen aan een organisatie en dat symboliseren door een of meerdere klaprozen te schenken. Ze kunnen ook bij de jaarlijkse 11 novemberviering een kleine
installatie klaprozen plaatsen, bijvoorbeeld bij het graf van de onbekende soldaat.
Dat gebeurde ondermeer in Ternat.
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6.3 Vredesbossen
en Vredesbomen
Bommen en bossen zijn goed voor de gezondheid en voor het klimaat, dat wisten we. Maar
er is ook een verband tussen klimaat en vrede.
Bossen zijn goed tegen het broeikaseffect,
ontbossing maakt de klimaatwijziging erger.
Die laatste leidt op haar beurt tot grondstoffenschaarste, wat meer en meer een bron van

Vredesbossen - Boechout, Ieper, Hasselt, Zwijndrecht,
Beersel, Dendermonde, Oostende, Ruiselede

gewapende conflicten zal worden. Anderzijds
is er een symbolisch verband. Op veel plaatsen
in de wereld is het een gewoonte om ‘Vredesbomen’ te planten als een conflict beëindigd is.

zetten, overal exact op het middaguur. Een jaar tevoren hadden
meer dan 5000 scholen in 132 landen 600.000 bomen geplant op
één dag.

Ieper, 21 september 2011 in het Vredespark: op de Internationale
Dag van de Vrede waren kinderen van de basisschool aan het werk.
Ze plantten vijf Vredesbomen. Hiermee sloot de stad aan bij een
actie waarbij kinderen overal ter wereld vredesbomen in de grond

Het is een jaarlijks terugkerende actie. De internationale initiatiefnemers zijn LEAF (Learning about Forests) en ENO (Environmental
Online). Met de actie willen ze kinderen sensibiliseren rond vrede én
tegelijk rond het belang van bossen en bomen. De eerste vredesbomen gaan dan telkens in Oceanië de grond in. Daarna, met de
zon mee, komen Azië, Afrika, Europa en Amerika aan de beurt. Niet
alleen in Ieper, maar overal in de wereld gaven schoolkinderen dus
op die eerste dag van de herfst nieuwe bomen een plaatsje in de
grond.
De stad Ieper droeg de vijf nieuwe bomen op aan de ‘Cuban Five’ en aan álle mensen die onterecht van hun vrijheid zijn beroofd. The
Cuban Five zijn vijf Cubaanse mannen die anti-Cubaanse terreurnetwerken in de VS hadden ontmaskerd. De politie arresteerde
echter niet die terroristen, maar de vijf Cubanen! Ze zitten onterecht
in de gevangenis, ondanks de wereldwijde steun.
De aanplanting van Vredesbossen in Vlaanderen was toen al enkele
jaren aan de gang. Het eerste Vlaamse Vredesbos kwam er in Hasselt, in 2008. De stad beet hiermee de spits af van het Vredesbossenproject van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. De plaats voor
het nieuwe Vredesbos was niet toevallig gekozen: het ligt naast het
‘kratergebied’ van Tommelen.
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Die bomkraters zijn overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog. Hasselt was één
van de belangrijkste spoorwegknooppunten van die tijd. Amerikaanse bombardementen wilden het belangrijke spoorwegstation vernietigen, in een poging de
Duitse troepen tegen te houden. Maar er was ook veel ‘collateral damage’ (= onbedoelde nevenschade): ook 107 burgers vonden de dood. Het maanlandschap
vol bomkraters is vandaag ontwikkeld tot een uniek natuurgebied met kraters vol
water en rijke biodiversiteit. Zoals de groene kikker, poelkikker, bruine kikker en
drie soorten salamanders.
Vredesbossen dus, in Ieper, Hasselt… maar ook Beersel, Dendermonde, Oostende,
Ruiselede… deden mee. Een gemeente die een Vredesbos aanlegt, heeft zo de
kans om op lokaal niveau de link te leggen tussen bos, klimaat en vrede. Op een
originele en tegelijk nuttige manier (meer bos!) worden de mensen warm gemaakt rond die thema’s. En meer bos is in ons dichtbevolkte Vlaanderen natuurlijk
uiterst welkom. Veel gemeenten willen het wel, maar bosuitbreiding is niet altijd
eenvoudig. De Vereniging voor Bos in Vlaanderen heeft over Vredesbossen daarom een zeer uitgebreide brochure uitgewerkt (een ‘vademecum’, met cd-rom),
met bijvoorbeeld een uitgewerkte stappenplanning, want er komt heel veel bij
kijken: grond zoeken, vergunningen aanvragen, campagne voeren om draagvlak
te creëren, lespakketten voor de scholen maken, …
 http://www.vbv.be/publicaties/Vademecum_Vredesbossen_DEF_web.pdf
Boechout deed het in 2009 (zie foto op vorige pagina). Voor het planten van
de bomen van het nieuwe speelbos-vredesbos staken de jeugdbewegingen,
scholen en veel andere vrijwilligers de handen uit de mouwen. Er waren minstens 709 planters, en in totaal kwamen bijna 1000 inwoners een kijkje nemen.
Bij het nieuwe bos horen panelen met uitleg over de band tussen bos, klimaat en
vrede. En een reglement over wat kan en niet kan in het bos. Binnen het speelbos
bijvoorbeeld geen gemotoriseerd verkeer, fietsers, paarden en honden. Met de
jeugdverenigingen wordt een charter uitgewerkt over het beheer en het spelen in
het bos. In totaal zijn er 8363 stuks in het speelbos en vredesbos geplant, waarvan
5378 bomen en 2985 struiken.
In Zwijndrecht vormt het ook in 2009 ingehuldigde Vredesbos meteen een buffer
tussen huizen en industrie. De schepen van groenvoorziening: “Zeker omdat een
derde van Zwijndrecht wordt ingenomen door chemische industrie hebben we
een bufferzone nodig.” Een nieuw pad krijgt de toepasselijke naam Vredespad: het
loopt van het Vredesbos naar het Vredespark.
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Het Vredesbos in Bastogne staat er al veel langer, daar ligt een ander idee aan de
oorsprong. De 4.000 bomen werden geplant op de vijftigste verjaardag van de
Slag om de Ardennen, die in de winter van 1944-45 plaatsvond. De bomen zijn
opgedragen aan de Amerikaanse veteranen die gevochten hebben in de Ardennen, aan de Belgische soldaten en aan de militaire en burgerlijke slachtoffers van
die oorlogswinter 44-45. Elke veteraan die in 1994 in Bastogne terugkwam voor
de plantingsactie, heeft een boom gekozen die voor altijd zijn naam zal dragen.
De Amerikaanse veteranen van de Slag om de Ardennen waren ontroerd bij het
idee dat hun naam zou verschijnen op een plaat aan de voet van een boom: elk
‘zijn boom’, een boom die hem zou overleven.
Als je het Vredesbos (Bois de la Paix) vanuit de lucht bekijkt, vormt het grondplan
het gekende embleem van UNICEF: de moeder met kind, die de menselijke tederheid symboliseert. Rond het bos staan borden met de namen van de steden die
deel uitmaken van de Wereldunie van Martelaarsteden van de Vrede. Die stedenband werd in 1982 opgericht op initiatief van de stad Bastogne.

Een ander idee: plant een Vredesboom – Herent, Opwijk
Herent vierde in 2011 de 25ste verjaardag van de Vredesboom. Die boom werd in
1986 door de vredesbeweging VAKA-Herent en het gemeentebestuur geplant als
protest tegen de komst van de Amerikaanse kernraketten in Florennes, een jaar
eerder.
Die verjaardag was een goede gelegenheid om de jaarlijkse Vredeswake in 2011
bij de Vredesboom te houden. Deze Vredeswake was een onderdeel van de
Vlaamse Vredesweek in Herent. De deelnemers aan de Vredeswake konden meezingen met vredesliederen van de koren Kontrarie en Dauwgard. Ze beluisterden
tussendoor vredesgedichten, voorgelezen door de dichteressen zelf. En Asmik
Ayunts uit het roerige Armenië vertelde hoe het er in haar land aan toe ging.
Leerlingen van een school stelden bij de Vredesboom hun vredesproject voor aan
het publiek. De burgemeester onthulde een nieuwe gedenkplaat aan de vredesboom.
En er komen nog altijd Vredesbomen bij – een idee voor in jouw gemeente?
In Opwijk gebeurde het op 11 november 2011. Jongeren hebben toen bij het
oorlogsmonument een lindeboom geplant. De schepen zei in zijn toespraak dat
er niet eerst oorlog moet worden gevoerd om vrede te hebben, er zijn andere,
geweldloze middelen om de vrede te herstellen. Na de plantactie brachten de
aanwezigen een bezoek aan de tentoonstelling ‘Genocide’ in het administratief
centrum van de gemeente.

Tip: een Vredesboom, ook in jouw gemeente?
Spreek er de schepen van groenvoorziening over aan!
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6.4 Feesten voor Vrede,
Verdraagzaamheid,
Solidariteit…
Feesten is plezierig, het brengt de mensen
dichter bij elkaar. Waarom niet het nuttige aan
het aangename koppelen: feesten in het teken
van de vrede?

Fiesta Mundial, een jaarlijks wereldfeest - Balen
Met het festival willen de organisatoren zoveel mogelijk mensen
op een aangename manier bewust maken van de vele aspecten in
de Noord-Zuid-problematiek, door hen ook te laten proeven van
de troeven en kansen van de ontwikkelingslanden. Bedoeling is de
solidariteit te vergroten met vreemde volkeren in Vlaanderen en
daarbuiten en de leefbaarheid van de wereld te verbeteren. Fiesta
Mundial vindt plaats in het laatste weekeinde van september. Ook
in 2011 werd het een ‘Festival voor Vrede en Verdraagzaamheid’, met
live optredens van authentieke en populaire etnische of rootsmuziek, met tientallen workshops en een biomarkt.

De Bevrijdingsfeesten zijn nu de Vredefeesten Sint-Niklaas
Tijdens het eerste weekend van september staan elk jaar in SintNiklaas vrede, solidariteit en diversiteit centraal. Die feesten zijn
alom bekend door het eraan gekoppelde internationale ballonfestival (foto vooraan dit hoofdstukje). Maar er is ook het stadsfestival
Villa Pace.
De oorsprong van het ballonfestival ligt in 1912 toen de Aëro-Club
van Sint-Nikolaas opgericht werd. Deze club organiseerde luchtreizen, onder meer op de kermis van Sint-Niklaas. Na Wereldoorlog I
werd de traditie weer opgepikt om op kermisdag luchtballons te
laten opstijgen. Na Wereldoorlog II werd het ballonevenement
verbonden aan de Bevrijdingsfeesten. In 1973 doopte het stadsbestuur de Bevrijdingsfeesten om tot de Vredefeesten. De dag na het
ballonfestival zijn er herdenkingsplechtigheden voor de oorlogsslachtoffers: een mis, optocht naar oorlogsmonumenten, bloemenhulde enz.
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Er waren al wel optredens en publieksactiviteiten rond het vredesthema bijgekomen, en dat nevenprogramma groeide in 2005 uit tot een volwaardig stadsfestival: Villa Pace. Villa Pace brengt concerten op drie podia. Bij het festival hoort een
Wereldmarkt waarop vrijwilligersverenigingen het publiek kennis laten maken
met hun werking. En een Grote Leermarkt waar organisaties hun cursusaanbod
voorstellen. Verder: Villa Vélo (een ludieke fietsbeurs); en Villa Cultura, met toonmomenten voor podiumkunsten. Verder zijn er onder meer nog expo’s en een
Kinderwerelddorp voor de kleinsten.
Maar wat ons hier het meeste interesseert: Villa Pace brengt een boodschap van
vrede, solidariteit en diversiteit en wil haar boodschap overbrengen bij een breed
publiek door middel van dialoog, ontmoeting en kennismaking met verenigingen die actief zijn op vlak van milieu, ontwikkelingssamenwerking, jeugd, sociale
zaken enz.

(St.-Niklaas, 3 september 2011)
In het Reynaertpark geven kinderen kleur aan de Cosmogolem, een grote
houten reus. De complete versie krijgt naar aanleiding van ‘Unicef Solidariteitsstad Sint-Niklaas’ en de Vredefeesten een plekje op de Grote Markt: “We
mogen er ook allemaal een wensje in deponeren”.

In 2012 vinden de Vredefeesten in Sint-Niklaas plaats van 31 augustus tot
2 september.
 Dienst Evenementen en Plechtigheden, stadhuis, Grote Markt 1,
9100 Sint-Niklaas, 03 760 90 39, evenementen@sint-niklaas.be,
http://www.sint-niklaas.be/vrije-tijd/evenementen/vredefeesten
 http://www.villapace.be/

Nobel op het Noord - Antwerpen
‘Nobel op het Noord’, op 12 december 2009 in de Noorse Zeemanskerk, was
opnieuw een festival dat kaderde in de uitreiking van de Nobelprijs van de Vrede
in de Noorse hoofdstad Oslo. De Noorse, Zweedse, Finse en Tibetaanse gemeenschap in Antwerpen hadden toen iedereen uitgenodigd om mee te vieren. Dit
keer kwam Bert De Vroey (VRT) spreken over Nobelprijswinnaar Barack Obama. In
de zaal kon men zoals gewoonlijk terecht bij talrijke stands op een Vredesmarkt,
of kon men tussen de muziekoptredens door vredessoep en Scandinavische lekkernijen proeven.
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6.5 Kunst en Cultuur
In diverse voorgaande hoofdstukken haalden we voorbeelden aan over grote of kleine
kunstenaars die hun werk inzetten voor vrede:
de cartoontentoonstelling van vzw Zinloos Geweld, kinderen die meedoen aan een wedstrijd
stoeptekenen, vredesconcerten enz. Hier richten
we de schijnwerper op nog enkele andere cul-

85 gemeenten beschilderen hun eigen gipsen hand
voor vrede – 85 gemeenten

tuuruitingen of kunstwerken voor de vrede.

ren als uiting van het engagement van hun stad of gemeente tegen
geweld. Uiteindelijk gingen niet 70, maar wel 85 gemeenten in op
het voorstel.

Het was een idee van de kunstenaar Enca Caens uit Merelbeke. Hij
zocht naar een zichtbaar symbool tegen alle vormen van geweld.
Hij maakte dus 70 handen in gips en zocht vervolgens in Vlaanderen
naar 70 burgemeesters die elk één van die handen wilden adopte-

De handen moesten dan per gemeente beschilderd worden in
opdracht van de burgemeester: soms door kleuters, soms door een
kunstenaar of door de leerlingen van de tekenschool, soms ook
door mensen van een bejaardentehuis. Zo vormde het geheel uiteindelijk een doorsnede van de bevolking, wat dit project een groot
draagvlak geeft.
In april 2009 werden ze allemaal naar vredesstad Ieper gebracht om
samen tentoongesteld te worden. Het aantal werd nog aangevuld
tot er 91 waren: ook een hand voor enkele bekende mensen die zich
als peter of meter achter het idee hadden geschaard, en een voor de
stad Ieper en voor de vzw Zinloos Geweld. Waarom 91? Omdat dat
getal toen symbool stond voor de 91ste verjaardag van de Wapenstilstand na Wereldoorlog I. Elke hand heeft ook een letter. Samen
vormen die de slogan ‘De aarde is doordrenkt van het vocht van
ontbindende kinderlijken. Stop kindermoord’.
Elke in de eigen gemeente bewerkte hand spreekt voor zich en
brengt zijn eigen boodschap. Gavere was een van de 85 gemeenten.
Hier bewerkte Paul Missant, voorzitter van de plaatselijke kunstclub,
de gipsen hand: op de arm zette hij het wapenschild van Gavere,
vooraan een letter V, als teken voor vrijheid, vrede en vooruitgang.
Op de hand staat een slot afgebeeld, het slot dat alle geweld en alle
geweldplegers in toom moet houden.
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Kunstenaar André Denys beschilderde de hand van Kapellen in de Kapelse kleuren (geel en blauw) en tekende het gemeenteschildje erop. De burgemeester: “Na
de tentoonstelling in Ieper komt de hand terug naar Kapellen. Hier zal ze dan een
mooi plaatsje krijgen.” In Spiere-Helkijn (foto vooraan) waren het de kinderen van
een basisschool die de hand beschilderden.
Een jaar later maakte Enca Caen ook nog een reuzenhand van 3,20 meter hoog,
voor alle slachtoffers van gelijk welke vorm van geweld. Hij leende dat kunstwerk
uit aan de stad Ieper ter gelegenheid van 11 november 2010, voor de herdenking
van de vele oorlogsslachtoffers.

Tip: zoek eens op of jouw gemeente meedeed. Waar is de hand nu? Vraag je
gemeentebestuur of ze hier iets nieuws rond organiseren…

Bouwen aan vrede - Heist-op-den-Berg
Heist zette in 2011 samen met de gemeentelijke academies, het gemeentearchief,
alle middelbare scholen, cultuurcentrum Zwaneberg, de bibliotheek en andere
organisaties een heel aantal vredesactiviteiten op stapel in september en oktober.
Er was een tentoonstelling met oorlogsvoorwerpen en Duitse propaganda-affiches uit beide Wereldoorlogen in het Heemmuseum. Maar Heist bracht ook kunst
en cultuur voor de vrede.
In ‘Klein in een grote oorlog’ vertelde woordkunstenaar Leo Lintermans het verhaal van de Heistenaar Louis Schoeters. Het gaat over de waargebeurde belevenissen van een jongen uit de regio Heist-op-den-Berg die negen is als de oorlog
uitbreekt en veertien als de oorlog eindigt. Een harde tijd voor hem en zijn gezin.
Een dagelijkse strijd om de sombere jaren door te komen. En Roland Bergeys
bracht ‘Gaan jullie ons nu doodschieten?’. Met oorlogsverhalen over rantsoenbonnen, verzetstrijders en onderduikers, over dansen en plezier maken, over bombardementen en angst, haat en liefde, kreeg je een beeld van hoe het leven in de
Tweede Wereldoorlog was.
Verder stond op het vredesprogramma ook een ‘Avond voor Vrede’ met poëzie,
theater, dans, muziek, fotografie, beeldende kunst en discussie over internationaal humanitair recht vandaag, en vrede vandaag en morgen. ‘Our World, at war’
was de titel van een aangrijpende fototentoonstelling van het Rode Kruis Vlaanderen. De foto’s tonen de donkere kant van de oorlog, maar ook de sterkte die in
mensen schuilt. Ze zijn getrokken door oorlogsfotografen in acht verschillende
conflictgebieden en tonen gevangenen, weeskinderen, rebellen, slachtoffers van
verkrachtingen en vluchtelingen.
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Stadsdichter laat inwoners vredesgedicht verder schrijven Antwerpen
Met Wapenstilstand 2010 was er gewoontegetrouw weer de jaarlijkse fakkelloop
voor de vrede: leerlingen van het secundair onderwijs van de stad brachten de
fakkel over van het oorlogsmonument in begraafplaats Schoonselhof naar het
Monument van de Gesneuvelden in het Stadspark. De burgemeester nam daar de
fakkel in ontvangst. Daar hadden de winnaars van een vredesgedichtenwedstrijd
van het Vredescentrum ondertussen hun gedicht voordragen.
Maar ook stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen had een vredesgedicht geschreven,
althans de aanzet, in samenwerking met Kris Verellen, ‘de Bard van Berchem’ en
met de bejaarde dichteres Irène De Weerdt. Die laatste was – net op 11 november
- honderd jaar geworden. `
Later, in 2011, trok Peter Holvoet-Hanssen met het project ‘The Last Post’ door
Antwerpen, om getuigenissen over Wereldoorlog II te verzamelen. Het aantal
reacties was overweldigend. Die getuigenissen zal de dichter verwerken in het
volledige stadsgedicht dat het Vredescentrum op 11 november 2012 zou voorstellen. Heel wat Antwerpenaren gingen in op de oproep van de stadsdichter om
het gedicht te helpen vervolledigen. De vele reacties zal hij verwerken en het volledige werk dat de titel ‘De Laatste Wacht’ meekrijgt, wordt in 2012 gepubliceerd.
Ondertussen was Irène De Weerdt overleden. De eerste strofe van ‘De Laatste
Wacht’ werd in een vormgeving van Jelle Jespers aangebracht op een muur van
het Bisschoppelijk Paleis, thuisbasis van het Vredescentrum. Die gedichtenmuur
werd op Wapenstilstandsdag 11 november 2011 ingehuldigd, met de voordracht
door de stadsdichter zelf, samen met Chris Van de Velde, zoon van de overleden
dichteres, die het stukje van zijn moeder voorlas, en Kris Verellen, de Bard van
Berchem.
 Tekst en filmpje http://www.antwerpenboekenstad.be/stadsdichters/1/peterholvoet-hanssen/gedichten/54/13-de-laatste-wacht
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6.6 Sporten voor vrede
Mensen doen aan sport. En mensen willen vrede
in plaats van oorlog en geweld. Waarom die
twee niet combineren? Twee vliegen in één slag:
aan je gezondheid werken en tegelijk tonen dat
je ijvert voor de vrede; of met jouw inspanning
een vredesdoel steunen ...

Sporten voor vrede – Deinze, Sint-Agatha-Berchem,
Ieper, Brussel
Deinze is een van de steden die het charter tekenden met de vzw
Zinloos Geweld om zich als stad tegen zinloos geweld te profileren
(zie 1.7). Om dat in de praktijk om te zetten kan een gemeente ook
eens aan de sporters denken. En… het hoeft niet altijd voetbal te
zijn! De opbrengst van een bowlingbenefiet in september 2011 ging
naar de ontwikkeling van een nieuw informatief spel voor het lager
en secundair onderwijs rond cyberpesten.
Op Wapenstilstand is er in Sint-Agatha-Berchem elk jaar een Jogging van de Vrede, hoogtepunt van een sportdag, met ook een
kinderjogging en een tafeltennistornooi. De opbrengst gaat naar
11.11.11. En op 20 oktober 2012 vindt in Ieper al voor de zestiende
keer de jaarlijkse Käthe Kollwitz Vredesloop plaats (zie 6.7 in vorige
editie van deze brochure).

Tip: in sommige wedstrijden of wandelingen laten lopers of wandelaars zich sponsoren door familie en vrienden voor een goed doel:
dat kan een vredesbeweging zijn, of zoals in mei 2010, toen wel
1600 lopers de 20 km van Brussel liepen ten voordele van Vredeseilanden. Soms roepen sportclubs, jeugdverenigingen of bedrijven
hun leden of werknemers op om op die manier aan zoiets bij te dragen. Waarom zou ook niet eens een hele gemeente haar inwoners
kunnen warm maken om zich niet alleen voor hun sportief welzijn
in te zetten, maar tegelijk voor een goed doel?

Voetballen voor vrede - Mesen
Op 26 januari 2012 stelde de Belgische voetbalbond in Peace Village
(Mesen) het Flanders Peace Field-project rond voetbal en vrede
voor. Het idee daarvoor haalde gemeente uit een ver oorlogsverleden. In de Eerste Wereldoorlog vonden er – ongelooflijk maar
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waar –rond Kerstmis voetbalwedstrijdjes plaats tussen de ‘vijanden’. De Duitse en
geallieerde soldaten verbroederden met elkaar en wisselden zelfs geschenkjes uit.
De regeringen voerden oorlog, maar de soldaten gingen in de week voor Kerstmis 1914 ‘in staking’ en sloten voor eventjes vrede. Die merkwaardige feiten zijn
gekend als ‘Christmas Truce Event’.
Voor dit nieuwe project nam men het vroegere voetbalterrein van Mesen onder handen. Het ligt op een boogscheut van de plek waar toen in december
1914 gevoetbald werd. Het veld werd omgevormd tot het ‘Flanders Peace Field’:
opnieuw een voetbalterrein, compleet met kleedkamers en een kantine. Het
Flanders Peace Field moet een ontmoetingsplaats worden voor jongeren om te
voetballen en tegelijk aan vredesopbouw te doen. Er komt een verblijfscentrum
met een permanente vredestentoonstelling. Een plaats voor zowel voetbalstages
als vredesstages.
Peace Village Mesen zal zich met ‘Football for Peace’ de komende jaren richten tot
een internationaal jongerenpubliek. Dat wordt het blijvende luik van dit project
rond vredeseducatie en gemeenschapsvorming. Jongeren uit binnen- en buitenland, scholen, sportteams en jeugdbewegingen krijgen de kans om voetbal te
spelen op het Flanders Peace Field in Mesen. Maar tegelijk krijgen ze de vredesboodschap van ‘Christmas Truce Event’ mee, dankzij de tentoonstelling, met films
en documentaires.
Dat is nog niet alles! Bij de grote herdenking in 2014 van 100 jaar Eerste Wereldoorlog, plannen de stad Mesen en Peace Village, samen met Open Stadion
(de sociale vertegenwoordiger van het Belgische voetbal), in de kerstperiode
opnieuw een ‘Christmas Truce Event’: een internationaal jongerentornooi voor
landenteams. Op het jeugdtornooi spelen landenteams tegen elkaar, afkomstig
uit de diverse landen die aan de Eerste Wereldoorlog hebben deelgenomen.
Daarna volgt een wedstrijd tussen twee ‘dreamteams’ met bekende spelers uit de
Belgische eerste klasse en een exhibitiewedstrijd met wereldbekende voetballers.
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7

Bijlagen:
memorandum voor de politici
+ hoe politici warm maken
+ links

7.1 Memorandum
Pax Christi Vlaanderen
Naderen er verkiezingen, dan verneem je in de
kranten van veel organisaties wat zij vinden
dat de politici zouden moeten doen. Hun eisen
schrijven ze dan bijeen in een ‘memorandum’.
De vakbonden doen dat, de werkgeversverenigingen, maar ook een vredesbeweging kan dat
doen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2012 schreef de vredesorganisatie Pax Christi
Vlaanderen zo’n memorandum, gericht aan de
toekomstige bestuurders van de steden en gemeenten. Hierbij een (vereenvoudigde) samenvatting daarvan.

Het memorandum telt twaalf concrete aanbevelingen, waarop politieke partijen een lokaal vredesbeleid kunnen stoelen. Pax Christi
vroeg om dit vredesbeleid in de lokale verkiezingsprogramma’s op
te nemen en later ook uit te dragen in het door de partijen gevoerde beleid.

1. Word Vredesgemeente.
In 2000 hebben we in het kader van de Vlaamse Vredesweek de
Vredesgemeente gelanceerd. Hierbij vragen we aan gemeenten om
in de gemeenteraad een intentieverklaring aan te nemen waarbij
deze verklaart zich lokaal in te zetten voor een ‘Cultuur van Vrede’.
Elk jaar verwelkomen we nieuwe Vredesgemeenten. Dit maakt dat
119 gemeenten of meer dan één op drie Vlaamse gemeenten zich
nu uiten als Vredesgemeente.
 Voor de lijst van vredesgemeenten: klik hier

2. Zet jaarlijks de Internationale Dag van de Vrede
op 21 september in de kijker.
Op deze dag wordt opgeroepen om wereldwijd aandacht te besteden aan vrede en overal een staakt-het-vuren van 24 uur af te
kondigen. Deze dag is ook de startdag van de Vlaamse Vredesweekcampagne.
Ook jij kan hier in je gemeente op diverse manieren jaarlijks aandacht aan geven. Internationale websites stellen ieder jaar verschillende actiemogelijkheden voor:
 http://internationaldayofpeace.org
 http://www.un.org/en/events/peaceday
 http://www.peaceoneday.org

106

Lokaal vredesbeleid

Jeugd & Vrede 2012

3. Zet jaarlijks een “Nooit meer oorlog”-activiteit
op 11 november op.
We roepen gemeenten op om in de volgende beleidsperiode extra aandacht te
besteden aan de herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 2014
precies 100 jaar geleden. Als vredesorganisatie willen we echter beklemtonen
dat bij deze activiteiten de focus moet liggen op het ‘Nooit meer oorlog!’- verhaal
en dat het geenszins een heldenverering mag worden. Ga in je eigen gemeente
bijvoorbeeld op zoek naar concrete verhalen van burgers die geweldloos verzet
hebben gepleegd, onder andere door burgerlijke ongehoorzaamheid.
Besteed daarbij eveneens aandacht aan de onbekende oorlogsvrouw. Hiermee
schenk je als gemeente aandacht aan alle vrouwen die wereldwijd tijdens gewapende conflicten enerzijds het slachtoffer worden van geweld maar die anderzijds
ook hun samenleving in zeer moeilijke tijden staande houden.

4. Hang de vredesvlag uit!
Gemeenten kunnen tijdens de campagne van de Vlaamse Vredesweek of bij
speciale gebeurtenissen (bijv. de opening van een nieuw gemeentehuis) vredesvlaggen aan hun openbare gebouwen hangen of aan vlaggenstokken op lokale
pleinen. Op die manier kan je met je gemeente op een kleurrijke manier gestalte
geven aan je engagement voor de vrede. Een symbolische dag om deze vlaggen
te hijsen is 21 september, de internationale Dag voor Vrede.

5. Neem een resolutie aan in de gemeenteraad rond het
vernietigen van oude politiewapens2.

6. Kies voor een duurzame en ethische bank die niet investeert in
controversiële wapensystemen3.
Tot op heden investeren de meeste banken nog steeds in bedrijven die controversiële wapensystemen produceren, van clustermunitie tot kernwapens. Daarom
kan je gemeente beslissen om spaargelden en beleggingen onder te brengen in
meer duurzame fondsen of ethische banken.

2 Dat was in 2011 een van de politieke voorstellen van de Vlaamse Vredesweek; dus in de jaren die daarop
volgen gelden andere mogelijke voorstellen
3 Zelfde opmerking: deze oproep houdt verband met het jaarthema van 2011
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7. Ondersteun vredeseducatie in scholen,
jeugdverenigingen en andere verenigingen.
Vredeseducatie is de beste garantie om conflicten op een geweldloze manier op
te lossen. Heel wat scholen en organisaties nemen initiatieven van vredesvorming
voor hun leerlingen of leden. Een greep hieruit zijn vormingen rond conflicthantering, omgaan met agressie, pesten en projecten rond (leerlingen)bemiddeling.
Een gemeente kan bijvoorbeeld jeugdgroepen en scholen uitnodigen om een
pestactieplan te ontwikkelen. Jaarlijks kunnen zij meedingen naar de Pestendat-kan-niet-prijs, om op die manier erkenning en een extra financieel duwtje te
krijgen voor hun initiatieven rond dit thema.

8. Zet in je gemeente een burenbemiddelingsinitiatief op.
Burenbemiddeling4 is een methode waarbij je gemeente burgers een platform
geeft om geschillen die ze hebben met hun buren of andere bewoners van hun
wijk, door middel van bemiddeling op te lossen. Op die manier zorg je ervoor
dat conflicten bij de wortels worden aangepakt, dat ze niet escaleren en op een
geweldloze manier worden opgelost. Deze bemiddelingen gebeuren door medeburgers die dit vrijwillig opnemen en hiervoor een opleiding krijgen.

9. Ondersteun lokale vredesinitiatieven en vredescampagnes,
zoals de Vredesweek.
Jaarlijks hebben verschillende vredesorganisaties en andere organisaties campagnes en initiatieven die betrekking hebben op de vrede.
De bekendste hiervan is de Vlaamse Vredesweek.
Ook een gemeente kan een waardevolle bijdrage leveren aan deze campagnes.
Geef ook steun aan lokale vredesinitiatieven van lokale vredesorganisaties, ngo’s,
sociale bewegingen die ontstaan rond conflicten, oorlogen in de wereld.

10. Word lid van Burgemeesters voor Vrede5.
Een overgrote meerderheid van de Vlaamse Burgemeesters is reeds aangesloten
bij ‘Burgemeesters voor vrede’. Dit initiatief vraagt een wereldwijd verbod op
kernwapens voor het jaar 2020.

4 Zie 1.3 in deze brochure
5 Zie 4.3 in deze brochure
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11. Ga een stedenband aan met een lokale overheid uit een (post-)
conflictgebied en besteed uitgebreid aandacht hierbij aan
lokaal vredesbeleid en ‘city diplomacy’.
Als gemeente kan je ervoor kiezen om een band aan te gaan met een lokale
overheid in een (post-)conflictgebied. In een dergelijk samenwerkingsverband
kan je informatie uitwisselen rond elkanders vredesbeleid of hier samen vorm aan
geven.
Als je een stedenband hebt met een gemeente uit een (post-)conflictgebied
kan je actief projecten ondersteunen die ter plaatse het vredevol samenleven
bevorderen. Je kan bovendien hún stem zijn om mogelijke nieuwe spanningen
in hun lokale omgeving te melden bij belanghebbenden, zoals ngo’s, Vlaamse,
federale en Europese beleidsmakers in België. Wat je partnergemeente voelt, kan
kenmerkend zijn voor een regio. Deze informatie kan van levensbelang zijn om
als internationale gemeenschap die nodige en correcte stappen te zetten om een
escalatie van deze conflicten te vermijden.

12. Creëer een Vredesraad in de gemeente die gestalte geeft aan
het lokaal vredesbeleid of organiseer een interradenoverleg
over vrede.
Vrede waarmaken in een gemeente heeft ook te maken met een participatief
beleid op andere domeinen zoals veiligheid, integratie van asielzoekers en vreemdelingen, werken aan een verdraagzame samenleving, een duurzaam sociaal,
economisch en ecologisch beleid, ontwikkelingssamenwerking en internationale
solidariteit, …
Daarom suggereren we de mogelijkheid tot oprichting van een gemeentelijke
Vredesraad die dit beleid vorm geeft maar die ook een vinger aan de pols houdt
bij de uitvoering ervan.
Deze Vredesraad kan samengesteld worden uit vertegenwoordigers van de
verschillende andere gemeentelijke raden zoals de jeugdraad, gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking aangevuld met andere relevante actoren en
beleidsmakers of andere geïnteresseerde burgers.
 Wij hebben voor de leesbaarheid de tekst hier en daar ingekort.
De volledige versie: klik hier
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7.2 Hoe maken we de
gemeentelijke politici warm
voor onze zaak?
Uit alles wat we opsomden blijkt hoe ook een
gemeente of een stad ontelbaar veel mogelijkheden heeft om iets voor de vrede te doen. Maar
de politici zitten met heel veel andere zaken aan
hun hoofd. Aan ons dus de taak om hen aan de
mouw te trekken. Maar hoe doen we dat?

In de vorige editie van deze brochure (2006) hebben we daarvoor
een hele reeks tips bijeengesprokkeld. Daar kan je dus te rade gaan:
hoofdstuk 7.1 en vooral 7.2.
Hier nog eens een overzicht van wat daar te lezen staat:
- Een uitgewerkt politiek verkiezingsprogramma voor wat het
-

-

onderdeel vrede betreft: zie 7.1
Lobbywerk: hoe benader je een politicus, waar is hij of zij
gevoelig voor…
Tips voor een persoonlijk contact
Hoe vergroot je je draagvlak, d.w.z. zorg dat je genoeg mensen,
verenigingen, groepen … meekrijgt om aan hetzelfde zeel te
trekken
Perswerking: hoe kom je met je ideeën voor lokaal vredesbeleid
in de kranten of op de lokale radio of tv?
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7.3 Vredesbewegingen en
aanverwanten:
www.motherearth.org: Friends of the Earth Vlaanderen & Brussel
www.11.be: de Vlaamse Noord-Zuid Beweging
www.vrede.be: Vrede vzw
www.vredesactie.be: Vredesactie vzw
www.bomspotting.be: de campagne Bomspotting (kernwapens)
www.paxchristi.be: Pax Christi Vlaanderen
www.fairfin.be: ‘FairFin – Meer dan geld’ is de nieuwe naam van
Netwerk Vlaanderen vzw
www.aivl.be: Amnesty International Vlaanderen
www.vluchtelingenwerk.be: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
www.vaka-handinhand.org: Vaka/Hand in Hand

Tip: bij de meeste organisaties kan je gratis inschrijven op een
nieuwsbrief. Doen!
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