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W

e leven in roerige tijden. Juist nu groeit het besef dat vrede
niet vanzelfsprekend is. De beelden van vluchtelingen en
oorlog en groeiende polarisatie in ons eigen land onderstrepen
het belang dat we ons moeten inzetten voor vrede. Wij moeten samen een
signaal afgeven, door elkaar op te zoeken in ons verlangen naar vrede, en
handen en voeten te geven aan dit ideaal. Want vrede is niet een abstract
begrip, maar iets waar je elke dag, in je eigen omgeving aan kunt bijdragen.

Breng
vrede
dichterbij
Start een Ambassade van Vrede

Al 50 jaar lang komen tienduizenden mensen in Nederland in actie voor
vrede, tijdens de Vredesweek in september. Door heel Nederland worden
er honderden festivals, lezingen, wandelingen, vieringen, debatten en
markten georganiseerd. Samen zetten we ons in voor een wereld zonder
geweld en onrechtvaardigheid. Deze Vredesweek wordt georganiseerd
door vredesorganisatie PAX, samen met lokale groepen, die Ambassades
van Vrede worden genoemd.
Geloof jij net als wij in een solidaire en menswaardige samenleving en wil
je iets doen tegen onrecht in de wereld? Als jij samen met bijvoorbeeld je
buurthuis, kerk of studievereniging een activiteit organiseert in de Vredesweek, biedt PAX de mogelijkheid om de titel van ‘Ambassade van Vrede’
te dragen. Met jullie Ambassade van Vrede maken jullie dan deel uit van
een landelijk netwerk. Een collectief van betrokken Nederlanders die zich
inzetten voor een wereld zonder geweld en onrechtvaardigheid.

Wil je na het lezen van deze folder meer informatie over ons netwerk van
Ambassades van Vrede? Neem gerust contact op via:
vredesweek@paxvoorvrede.nl of 030 233 33 46.
Neem voor meer informatie over de Vredesweek en de Ambassades van
Vrede een kijkje op onze website www.vredesweek.nl.
Voor meer informatie over PAX kun je terecht op www.paxvoorvrede.nl.

www.paxvoorvrede.nl

Wie is PAX?

Ambassade van Vrede Amersfoort

PAX staat voor vrede. PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om
voor vrede te gaan. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische
burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame
samenleving, overal in de wereld.

Ambassade van Vrede Amersfoort wordt gevormd door een groep
enthousiaste mensen die tolerantie, vrede en verdraagzaamheid willen
bevorderen. Deze vredesambassade is een mooi voorbeeld hoe vrede
kan verbinden. Maar liefst zeven verschillende kerken zijn betrokken bij
deze Ambassade; drie PKN-gemeenten, de Rooms-Katholieke en OudKatholieke kerk, het Apostolisch Genootschap en de Bahai-gemeenschap.
Tijdens de Vredesweek zorgt de Ambassade van Vrede ieder jaar voor
een uitgebreid en interessant programma.

Wat is een Ambassade van Vrede?
Voel je je aangesproken door de missie van PAX, en wil je je samen met
anderen in je eigen omgeving actief inzetten voor vrede? Als je een gemotiveerde kerngroep hebt, kun je een Ambassade van Vrede worden. Vaak zijn
dit bestaande groepen zoals buurtinitiatieven, kerken, maatschappelijke
organisaties, studie- of studentenverenigingen. Maar je kunt ook zelf een
nieuwe groep om je heen organiseren. Kijk op www.vredesweek.nl/ambassades
voor de Ambassades van Vrede die zich aangesloten hebben bij PAX.

Wat doet een Ambassade van Vrede?

Ambassade van Vrede Amsterdam Zuidoost
“Vrede kun je niet opdragen. Het moet uit jezelf komen.” Woorden van
Sarita Bajnath, de drijvende kracht achter de vredesambassade in Amsterdam
Zuidoost. Het is een pleidooi om naar de kern van de oorzaak van de onvrede
te komen. “Mensen voelen zich onrechtvaardig behandeld, voelen zich niet
gezien en gehoord en daarom doen ze dan dingen die in strijd zijn met de
vrede.” Al een paar jaar organiseert Sarita samen met drie anderen een
‘vredesevenement’ in de Amsterdamse Bijlmer dat mensen uit de buurt
nader tot elkaar brengt.
Deze bijeenkomsten zijn dynamisch, gezellig en nuttig. Aan verschillende
dialoogtafels wordt er gesproken over uiteenlopende onderwerpen, tussendoor zijn er presentaties van experts, en biedt Sarita haar deelnemers
praktische handreikingen om in actie te komen. Van het verzamelen van
voedsel voor uitgeprocedeerde asielzoekers tot een boodschap schrijven
naar een vredesactivist in Irak.

Als Ambassade van Vrede organiseer je tijdens de Vredesweek activiteiten,
zoals een filmavond, een debat, een viering, een concert of een markt. Je
bepaalt zelf hoe je jouw vredesambassade invult en hoeveel tijd je erin steekt.
Alles mag, als het maar om vrede draait en je mensen in je omgeving hierin
betrekt! Inspiratie nodig voor het organiseren van een activiteit? Neem op
www.vredesweek.nl een kijkje in de Activiteitenbank voor allerlei voorbeelden,
of in de Sprekersbank welke sprekers van PAX je kunt uitnodigen.

Wat biedt PAX aan Ambassades van Vrede?
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Een jaarlijks thema;
De Ambassadeursdagen met inspirerende sprekers, 			
praktische workshops en interessante ontmoetingen in het 		
kader van de Vredesweek;
Actiemateriaal en een promotie toolkit voor in de Vredesweek;
Landelijke publiciteit en zichtbaarheid van activiteiten via 		
de Vredesweekwebsite;
De Activiteitenbank vol met inspiratie voor het organiseren 		
van activiteiten;
Interessante sprekers over allerlei vredes- en veiligheidsvraagstukken via de Sprekersbank.

De afgelopen jaren opende de burgemeester de week met een toespraak
in de St. Joriskerk en ook de Collegetour met Amersfoortse scholieren is
een succesvol en terugkerende activiteit. Daarnaast hebben ze een Walk
of Peace opgezet: een wandelroute langs speciale plekken, die culturen,
religies en levensbeschouwingen in Amersfoort met elkaar verbindt.

