PAX organiseert ieder jaar de nationale Vredesweek. Samen met duizenden mensen door heel Nederland
komen we in actie voor vrede. In 2021 is de Vredesweek gepland voor 18 t/m 26 september. Ieder jaar
maakt de bekroonde cartoonist Len Munnik een tekening voor de Vredesweek. Juist in deze Vredesweek
met het thema op weg naar een inclusieve samenleving willen we jou uitdagen jouw verbeelding te delen in
een cartoon, een beeld, een tekening of anders.

1. Maak een cartoon die het Vredesweek thema, ‘wat doe jij in vredesnaam? Op weg naar een
inclusieve samenleving’ (zie de tekst op de volgende pagina) visueel leven inblaast. Wat is inclusie?
Wat is vrede? Wat doe jij in vredesnaam?
2. Stuur je cartoon naar Vredesweek@paxforpeace.nl voor 16 mei 2021.
3. De jury van PAX for Peace beoordeelt de inzendingen.
Op 31 mei 2021 wordt de winnaar bekend gemaakt. Deze cartoonist wint €100 en de cartoon
wordt landelijk verspreid tijdens de Vredesweek in September. De tweede plek ontvangt €75, en
de derde plek €50.
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‘There’s always light. If only we are brave

armoedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is het

enough to see it. If only we are brave enough

voor mensen die, in de kracht van hun leven, keer op

to be it’ - Amanda Gorman, The hill we climb.

keer worden afgewezen voor een baan vanwege hun
afkomst. Kinderen zijn op school nog steeds de dupe

Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan

van hardnekkige sociale- en klassenverschillen.

iedereen. Vrede is rechtvaardig. Vrede is liefde. Vrede

Vluchtelingen groeien in hun professionele

sluit niet uit. Vrede is inclusief. Vrede wordt geboren

vaardigheden en zelfs de Nederlandse nationaliteit

als we naar elkaar omzien, naar elkaar luisteren,

krijgen, maar blijven ‘de vluchteling’. Het aantal

elkaar horen, elkaar ruimte geven, elkaar vrijheid

mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken

geven. Vrede ontstaat als we de waarheid aan het

neemt toe. Ook hier zitten mensen die niet meer

licht komt, als recht wordt gepleegd en de verzoening

ervaren deel uit te maken van een groter geheel, zich

wordt gezocht. Als we om ons heen kijken, zien we de

niet gehoord voelen, en een gebrek aan perspectief

vrede steeds weer opnieuw aan het licht komen. En

ervaren. Al deze vormen van exclusie zetten de

dat is wonderlijk, gezien alle ellende die sommige

samenleving onder druk.

mensen hebben meegemaakt. In gemeenschappen,
getroffen, gekneusd en gebroken door oorlog,

Nieuwe perspectieven

uitbuiting en uitsluiting staan steeds weer mensen op

De geschiedenis wordt geschreven door de

die de kracht vinden om te helen, te verbinden en te

overwinnaars. Het is een gevecht om stemmen van de

wijzen naar een horizon van vrede en recht.

slachtoffers te laten doordringen in iedere
samenleving. PAX zet zich in om een pijnlijk verleden

‘Where can we find light in this never-ending

aan te kijken en samen een stap vooruit te zetten om

shade?’

het beter te doen. Beter voor de vrouwen van

Het zijn onze ervaringen die ons perspectief op de

Srebrenica, die 8000 mannen verloren aan

werkelijkheid kleuren. Iedereen kent wel het gevoel

Nederlandse handen. Beter voor de Syriërs die in

er even niet bij te horen en te worden uitgesloten.

Nederland eindelijk een gezicht kregen in onze

Maar het grote verschil met hen die systematisch

campagne ‘Het verhaal van mijn vlucht’. Beter voor

worden buitengesloten, ligt diep verankerd in onze

Surinamers die een excuses verdienen van de

sociaal-economische en politieke werkelijkheid. Voor

Nederlandse regering voor de slavenhandel en de

mensen die geen recht en vrede vinden, valt het leven

slavernij die mede door en vanuit Nederland werd

als een schaduw over hen heen. Deze oneindige

georganiseerd. De stemmen van de slachtoffers en

schaduwen vallen ook over gezinnen die al jaren in

nabestaanden van die gewelddadige conflicten
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mogen en moeten klinken op de weg van waarheid en
verzoening. Het is een pijnlijke maar ook bevrijdende
weg. Een weg van hoop. Het is juist een teken van
kracht als de meerderheid bereid is in een spiegel te
kijken en na te denken over de eigen rol en de pijn te
erkennen die mensen buitensluit, en alles te willen
doen om die pijn weg te nemen.

Wat doe jij in vredesnaam?
Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid,
waarheid, recht opdat alle mensen in liefde kunnen
samenleven. Met elkaar kunnen we aankaarten waar
exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch
worden buitengesloten. De vraag is niet meer óf er
exclusie in onze samenleving is, maar of we het
herkennen hoe mensen worden buitengesloten en
hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Bij ieder ‘wij’
ontstaat er een ‘zij.’
Maar als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden,
elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en
samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor
ons.

PAX Vredesweek
Het communicatie en samenleving team organiseert ieder jaar de
Vredesweek in Nederland voor PAX.
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Contact gegevens
Jet de Vries
jdevries@paxforpeace.nl
www.paxvoorvrede.nl

