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Stichting Vredesburo Eindhoven

Het Vredesburo bestaat dit jaar al bijna 40

jaar. Het Vredesburo is in 1982 opgericht ten

tijde van de landelijke acties tegen de komst

van de Kruisraketten. De oprichters, de Anti

Militaristische Werkgroep, wilden profiteren

van de grote belangstelling voor het

onderwerp ‘bewapening‘ en de bevolking

betrekken bij de gehele bewapenings

problematiek. Het tegenhouden van de

Kruisraketten is niet voldoende. Echte vrede

is alleen te bereiken als alle wapens de wereld

uit zijn. Met die gedachte is de Stichting

opgericht. Het Vredesburo heeft zich intussen

ontwikkeld tot een onafhankelijk

documentatie en informatiecentrum gericht

op de problematiek van oorlog en vrede. We

werken vanuit een geweldloze overtuiging en

streven naar een vreedzame en rechtvaardige

wereldsamenleving.

We houden ons onder andere met de

COLOFON
nr. 96 december 2022
Redactie: Berrie, Hans,
Anita, Constance

Redactieadres:
Stichting Vredesburo
Eindhoven
Grote Berg 41
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Deze nieuwsbrief verschijnt
4x per jaar.
De volgende nieuwsbrief zal
in maart 2023 verschijnen.

volgende zaken bezig:

* Contact onderhouden met vredesgroepen in binnen en buitenland;

* Informatie geven over wapenhandel en ondersteuning geven aan mensen, die

hier actie tegen willen voeren;

* Ondersteuning en faciliteiten geven aan mensen en groepen, die zich in brede

zin inzetten voor hetzelfde doel als de Stichting;

* Verzamelen en verstrekken van informatie/documentatie;

* Het geven van vredeslessen op scholen in het basis en voortgezet onderwijs.

Dit zal de komende jaren een speerpunt zijn van onze activiteiten.

Het Vredesburo heeft zich ontwikkeld van een actiegroep, waar tientallen

vrijwilligers actief waren, in de jaren tachtig, tot een professionele organisatie, met

een vaste kern van 3 mensen en een grote groep actieve mensen er omheen, die

zich voor bepaalde thema’s inzetten.
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Deze boeken staan inmiddels ook in onze bibliotheek. Voor het hele
overzicht: zie onze catalogus op de website.
“Vogelvrij”, van M. Moscoude Ruyter, Uitgeverij Fibula Van
Dishoek, Weesp, 1984, 224 pagina's; “Het Duitse schrikbewind”, van
Henriétte Mooy, Uitgeverij ons huis, 1970?, 159 pagina's; “Johnson
Moordenaar”, van P. van Eekert, D. Hellemans en A. van Heteren,
Uitgeverij Jan Mets Amsterdam, 1986, 188 pagina's; “Oorlog en
Vrede”, Uitgeverij Dekker van de Vegt, Nijmegen, 1960, 191 pagina's;
“Hoe Oorlogen beginnen”, van A.J.P. Taylor, Uitgeverij van Veen,
1980, 184 pagina's; “Kernwapens”, van Nigel Calder, Uitgeverij
Bosch & Keuning, 1980, 169 pagina's; “War is a Crime against

Zoals al jaren traditioneel is krijgt u in deze nieuwsbrief onze plannen
voor het komende jaar te lezen. Ik hoop niet, zoals een oude chinese
vloek gaat, dat het weer een interessant jaar gaat worden. Een beetje
rustig jaar zou zeer wenselijk zijn, na de periode die we achter de rug
hebben en waar nog niet direkt een einde aan lijkt te komen.

In deze nieuwsbrief ook een verhaal over een leerling van de school in
Kobane. De werkgroep Eindhoven~Kobane ondersteunt deze school
met haar werkzaamheden.

Ook traditioneel weer een overzicht van de nieuwe boeken in de
catalogus van onze bibliotheek. U kunt deze lenen. Op onze website
kunt u de catalogus vinden. Mocht u een boek willen lenen, kom dan
langs of neem via email of telefoon contact met ons op.
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Humanity”, van Devi Prasad, Uitgave van War Resisters'
International London, 2005, 555 pagina's; “De Vredesbeweging en
hare geschiedenis”, van H.Ch.G.J van der Mandere, Uitgeverij
A.A.Sijthoff's Leiden, 217 pagina's; “Hungry for Peace”, van Keith
McHenry, See Sharp Press, 2012, 182 pagina's; “Engaging
NonViolence”, van Veronica Pelicaric en Nina Koevoets, Uitgave van
Pace Bene Press, 2019, 228 pagina's; “Het jaar van de honger 1944
1945”, van Nel Bakker, Uitgeverij Thomas Rap, 1989, 104 pagina's;
“De bergen dragen vrede”, van Theo van Amerongen, Boekmakerij /
Uitgeverij Luyten, 1984, 186 pagina's; “Knoeien met het verleden”,
Uitgeverij Het Spectrum, 1984, 192 pagina's; “De metamorfose van
de oorlog in de 18e en 19e eeuw”, van Dr. F.C. Spits, Uitgeverij van
Gorcum,1971, 230 pagina's; “Das Schicksal der Medizin im
Faschismus”, diverse auteurs, VEB Verlag Volk und Gesundheit
Berlin, 1989, 352 pagina's; “In antwoord op je vragen”, van J.P. van
der Laan  Boelens, Uitgeverij Meinema, 1987, 119 pagina's; “Cheek to
Cheek Chiquitita C”, van Hub Hermans, Uitgeverij Het
Wereldvenster/Novib, 1992, 48 pagina's; “Energieverbruik en
maatschappelijke tegenstellingen”, van Ivan Illich, Uitgeverij Het
Wereldvenster, Baarn, 1980, 80 pagina's; “Vrouwen kijk en maak
beleid”, van Janny Koops, Dieuwke Osinga en Ria Weener, Uitgeverij
Narratio, 1993, 86 pagina's; “Wij zijn Angela”, van Margriet
Brandsma, Floor Houwink ten Cate, e.a., Uitgeverij Pluim, 2020, 176
pagina's; “Lotgenoten  bondgenoten”, van Fabio G.M.N.
Poelhekke, Wilma Roos, e.a., Uitgave van Katholiek
Studiecentrum, 1990, 140 pagina's;

”Ik wil begrijpen, De onbekende Hannah Arendt”,
door Hans Achterhuis, Uitgeverij Lemniscaat, 2022,
391 pagina's:
Hannah Arendt is niet meer weg te denken uit het
maatschappelijk debat, maar zij wordt vaak
verkeerd begrepen. Vanuit het aan Arendt
ontleende motto 'ik wil begrijpen' onderzoekt Hans
Achterhuis de 'onbekende' Hannah Arendt. Hij
richt zich onder meer op drie onderbelichten
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aspecten uit het leven en werk van Arendt: haar eerste echtgenoot
Günter Stern (beter bekend als Günter Anders), het belang van de
joodse traditie voor haar denken en de relevantie van haar filosofie
voor de verwerking van ons koloniale verleden. Bovendien wordt het
grote misverstand van 'de banaliteit van het kwaad' dat hannah
Anrendt tot op de dag van vandaag achtervolgt, in dit boek voor eens
en voor altijd de wereld uit geholpen. Dit boek is geen biografie maar
het verslag van een filosofische vriendschap die vijftig jaar geleden
tussen de ramsjboeken begon. Achterhuis koppelt het denken van
Arendt aan zijn eigen ervaringen en actualiseert ze aan de hand van
thema's als de toeslagen raffia, fake news en de gevaren die onze
democratie bedreigen. Arendts filosofie richt zich niet op een
abstracte ideeënwereld maar op onze dagelijkse ervaringen en hoe wij
denken en (politiek) handelen. Haar scherpe inzichten zin relevanter
dan ooit voor iedereen die zich druk maakt over de samenleving waar
wij onderdeel van zijn.

“Je wordt bedankt Bin Laden. 20 Jaar
Nederland in Afghanistan (2001 – 2021) ”,
door Jorrit Kamminga, Uitgeverij
Jalapenobooks, 2021, 397 pagina's:
Osama Bin Laden en de aanslagen van 9/11
brachten Nederland in Afghanistan. Dit boek is
een politieke geschiedenis van Nederland in
Afghanistan, zowel in de periode voor naar
vooral na de aanslagen van september 2001.
het biedt een unieke, gedetailleerde analyse
van het conflict, de politieke besluitvorming en
de voortdurende spanning tussen de

Afghaanse en Haagse werkelijkheid; van Paars II tot de terugkeer van
de Taliban. Jorrit Kamminga – zelf inmiddels ruim 16 jaar aan het
werk in Afghanistan – blikt terug op hoe het allemaal begon en wat
het voorlopig heeft opgeleverd voor de Afghanen. Het is aan het eind
van het boek de belangrijkste vraag na 20 jaar Nederland in
Afghanistan: hebben wij Afghanistan veranderd of heeft dat land
voorlag onze eigen politiek beïnvloed?



7 Vredesburo Nieuwsbrief nr. 96

Werkgroep Eindhoven~Kobanê

AQIL WIL WEER LOPEN

Aqil is een van de 50 leerlingen op school Hîvî een speciale school
voor kinderen met een handicap in Kobanê noordoost Syrië. Later
als hij groot is, wil hij een telefoonwinkel openen. Dan kan je vanuit
Kobanê met iedereen overal in de wereld bellen en berichtjes delen.
Doordat zijn botten krom groeien heeft hij xbenen en is klein voor
zijn leeftijd. De eerste jaren op school was hij nog bang om omver
gelopen te worden, bleef liever thuis, schaamde zich voor zijn
handicap en wilde ook niet op een foto. Maar daarna zagen we Aqil
dansen op alle video’s. Bij festivals in de stad stond hij met zijn korte
benen vooraan op het podium vrolijk te dansen en kreeg daverend
applaus.
Aqil is nu 12 jaar. Hij heeft aldoor pijn. Hij danst niet meer. Met
krukken kan hij zich nog een beetje voortbewegen.

“Terugtrekken! De VS na de afgang in Irak,
Afghanistan, Libië”, door Noam Chomsky & Vijay
Prashad, uitgeverij EPO, 2022, 176 pagina's:
De ene is de meest geciteerde auteur ter wereld en
op z'n drieënnegentigste nog steeds Amerika's
beroemdste dissident. De andere is het Aziatische
antwoord op Eduardo Galeano en een rijzende ster
in de internationale linkse beweging. Samen
buigen Noam Chomsky en Vijay Prashad zich over
het recente afdruipen van de VS in Irak,

Afghanistan en Libië. Wat betekent het voor de krachtsverhoudingen
in de wereld? Zegt het iets over de toenemende kwetsbaarheid van
Amerika? Zijn er parallellen met Vietnam? En in welke mate is
Oekraïne een gamechanger? Met een voorwoord van Angela Davis.
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De ouders van Aqil zijn met hem
naar Manbij gereisd om daar
advies te vragen. Na een paar
grote operaties zou Aqil weer
kunnen lopen en lachen en
doorleren voor zijn
telefoonwinkel. Die operaties zijn
wel duur: ca. €5000. De ouders
van Aqil zijn arm en ook
werkgroep Eindhoven~Kobanê
kan dat niet zomaar opbrengen.
Sinds 2016 steunen wij school
Hîvî o.a. met ‘Wij dineren & Zij
ontbijten’; afhaalmaaltijden ten
bate van het schoolontbijt. Wij
zien Aqil op foto’s en video’s en
hebben contact met zijn
leerkrachten. We zagen Aqil
opbloeien en toen achteruitgaan
en hebben al een heel bedrag voor
hem opgehaald. Er is nu nog ca.
€1000 nodig voor zijn operatie!
Elke bijdrage groot of klein is

welkom op NL60 TRIO 0788 8139 19,
t.n.v. Stichting Vredesburo Eindhoven, o.v.v. AQIL

Kijk ook eens op www.werkgroepeindhovenkobane.nl of FB
Werkgroep Eindhoven Kobane
De 3e zaterdag in januari worden bij Omslag weer afhaalmaaltijden
gemaakt ten bate van het schoolontbijt voor de Hîvî kinderen. Je kan
bestellen met een berichtje naar eindhovenkobane@outlook.com .

Namens werkgroep Eindhoven~Kobanê,
door Constance van Dorp, dec.2022
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Werkplan 2023

“zonder een bestendige Vrede is het implementeren van de SDG
agenda een verloren zaak”

uitspraak bij het aanbieden van de agenda aan de algemene vergadering van de VN

Het Vredesburo Eindhoven is vanuit haar doelstelling, werkwijze en
thema keuze ingebed in de doelstelling van de VN agenda voor de
toekomst.

Project 1: 'Vrede zonder drempels' 2023

Project 2: Vredesweek 2023: voor Vrede en duurzaamheid

Het Vredesburo kent een aantal activiteiten die horen bij ons
‘bestaan’ en die het hart vormen van ons werk. In de afgelopen jaren
is hiervoor subsidiëring aangevraagd. Voor 2023 willen we daarom
deze projecten wederom aandienen voor subsidiëring. Uiteraard is
er geëvalueerd en bijgesteld mede naar aanleiding van opmerkingen
bij de vorige beschikking.
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In de aanvraag zijn de teksten uit de eerdere aanvraag voor een deel
gehandhaafd en veranderd op die onderdelen die in 2023 een ander
gezicht krijgen.

Door het gedeeltelijk wegvallen van de coördinator die belast is met
het schrijven van de aanvraag is er erg geleund op de tekst van 2022:
alleen waar sprake is van een verandering van activiteiten is de tekst
gewijzigd.

Inleiding: wie zijn wij?

De stichting Vredesburo Eindhoven is opgericht in 1982 en is
daarmee een van de langst bestaande initiatieven op het gebied van
Vredeswerk. De stichting is opgericht omdat er toentertijd een
overweldigende maatschappelijke interesse was m.b.t. aspecten van
het Vredesdenken. Dit werd mede veroorzaakt door de directe
beslissingen om nieuwe kernwapens te stationeren. De oprichters
waren mensen die actief waren in politieke en maatschappelijke
organisaties in Eindhoven. Het feit dat er in een, voor Nederlandse
begrippen, grote stad als Eindhoven geen informatiepunt was voor
deze problematiek, werd als een groot gemis ervaren. Vanaf het begin
is er op scholen (dienstplicht/dienstweigeren) gewerkt, is er
opgestart met documentatie en bibliotheek en is men diverse
activiteiten gaan opzetten om mensen meer te betrekken bij vragen
aangaande veiligheid en vrede. Het model, dat gekozen werd, was
een informatiewinkel. De verwachting was dat dit laagdrempelig zou
werken en meer interesse zou kweken om vrijwilligerswerk te doen.

Vrede en veiligheid is natuurlijk niet alleen een macrogebeuren. In
de dagelijkse omgang in de publieke ruimte, school en gezin komen
ook deze aspecten naar voren en zijn ze onderwerp van beleid van de
gemeente. Iedereen is gebaat bij samenlevingsvormen die zorgen dat
eenieder kan participeren zonder angst voor agressie, iedereen is er
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bij gebaat om in een stad te wonen waar men zich veilig voelt. Het
Vredesburo draagt mede zorg voor een klimaat van begrip en
informeert daarnaast burgers over allerlei zaken die in dit kader van
belang zijn. Uit allerlei onderzoeken blijkt steeds weer dat 'Vrede'
voor alle burgers een groot goed is. Naast deze algemene
beleidsterreinen is er specifiek de invulling op het gebied van
informatieverstrekking/vredeseducatie/activiteiten/vluchtelingenpro
blematiek en de invulling van de jaarlijkse Vredesweek.

Het Vredesburo draagt zorg voor kwaliteit en kwaliteitsbewaking
door:
1. een organisatie te zijn met een vaste coördinator en een bestuur
bestaande uit mensen die actief zijn in het onderwijs (omdat
Vredeseducatie een speerpunt is van het beleid);
2. een organisatie te zijn met gekwalificeerde medewerkers,
vrijwilligers en stagiairs (waarbij de HBO/WO stagiaires belast zijn
met onderzoek en ontwikkeling van de producten van het
Vredesburo);
3. door stedelijk te functioneren binnen samenwerkingsverbanden,
die mede de kwaliteit bepalen en becommentariëren;
4. door intern overlegstructuren en evaluatiemomenten in te bouwen;
5. door regelmatig bezoekers en gebruikers te bevragen over
kwaliteit van uitvoering (onderwijs);
6. door verslaglegging en het dragen van verantwoordelijkheid in het
kader van subsidieverstrekking door (gemeentelijke) overheid en
fondsen.

De financiële administratie wordt in eigen beheer gedaan door de
mensen die een achtergrond hebben in boekhouding en
administratie. Voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
loonkosten van de coördinator en de medewerkers is een
professioneel bureau ingehuurd.
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Projectplan 1. 'Vrede zonder drempels' 2023

Dit project omvat de structurele taken van het Vredesburo.
Zij vormen de kern van het Vredesburo. We bieden dit aan als 1
project omdat het niet los van elkaar gezien kan worden. In dit project
zijn de volgende activiteiten opgenomen die jaarlijks door het
Vredesburo worden uitgevoerd:

documentatie/bibliotheek/archief
begeleiding van groepen )
educatie (hiervoor is ook een aparte aanvraag)
nieuwsverschaffing
webactiviteiten
winkelgebeuren
stagiairs
fakkeltocht op kerstavond
4mei herdenking bij het vrouwenvredesmonument
werkgroep wapenhandel / wapenproductie
projectgroep Kobane voor projecten en informatie over Syrië
facilitaire activiteiten voor groepen (4 groepen)
SDG informatie
project ‘Shelter City’

Door bovengenoemde activiteiten bereikt het Vredesburo een groot
gedeelte van de Eindhovense bevolking.
Met schuine letters is aangegeven welke activiteiten we uitvoeren met
andere organisaties.
Het moge duidelijk zijn dat de geplande activiteiten een groot
uitstralingseffect hebben. Het is wel erg lastig om dit precies aan te
geven. Het Vredesburo beschikt hiervoor niet over de mensen en
middelen
Het project ‘New in Nederland’ wordt afgebouwd en verschijnt niet
meer als activiteit in 2023: het project wordt door een andere
organisatie voortgezet
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Het doel van ons bestaan is om inwoners van de stad Eindhoven te
informeren over  en te betrekken bij activiteiten aangaande de
problematiek van Oorlog en Vrede. Daarnaast is er vanaf 2019
een groeiende aandacht om via de winkel informatie te
verschaffen over de Sustainable Development Goals.
Daartoe hanteren wij het model van een inloopwinkel die gedurende
kantooruren toegankelijk en bereikbaar is voor het publiek. Wij
informeren het publiek middels nieuwsbrieven, mailings, websites,
Facebook, organiseren activiteiten in de stad en participeren in
diverse samenwerkingsverbanden. Het doel is om een substantieel
gedeelte van de Eindhovense bevolking te informeren en aan te zetten
tot participatie in activiteiten met als lange termijn doel de attitude
van mensen te veranderen. Het Vredesburo verschaft ook ruimte om
te overleggen en te werken: 40 kleine bijeenkomsten en
werkoverleggen.
Een goed geïnformeerde bevolking is van belang voor de
stad. Het gebied van Vrede (waaronder ook
vluchtelingenproblematiek & multiculturele samenleving)
is niet alleen een landelijke aangelegenheid, maar is met
name ook een onderwerp van de burgers in de stad. Het
Vredesburo beoogt door informatie te verschaffen en mensen te
ondersteunen om een bijdrage te leveren aan een leefbare stad waar
begrip en tolerantie geen holle woorden zijn en waar iedereen mee
kan en mag doen. Deze uitgangspunten verwoord in VNdoel
16, hebben betrekking op alle niveaus van de politiek en vragen om
participatie van maatschappelijke organisaties zoals het Vredesburo.
Daarnaast zijn er ook een aantal concrete zaken die zowel in het
gemeentelijk beleid als in het werk van het Vredesburo worden
gedeeld: aandacht voor zinloos geweld/geweld in het
uitgaansleven/geweld in het gezin. De positie en kansen van nieuwe
Nederlanders. De ‘maakbaarheid’ van een multiculturele
samenleving.
Tenslotte is er aandacht voor veilige en sociale wijken (waar wij,
middels activiteiten, een bijdrage aan leveren).
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In de activiteiten van het Vredesburo en de samenwerking met andere

organisaties is een substantieel deel van de VN agenda terug te vinden. Wij

committeren ons aan artikel 16 en beschouwen dat als leidraad voor de

toekomstige activiteiten.

Het Vredesburo is lokaal drager van een van de belangrijkste
discussies in de wereld: de noodzaak om vreedzaam met conflicten
om te gaan als garantie voor de toekomst. Het moge duidelijk zijn dat
het essentieel is om een stedelijke organisatie te hebben die dit punt
oppakt en omzet in concrete activiteiten

Doelgroepen:
brede lagen van de bevolking in Eindhoven, in specifieke gevallen:
mensen, die actief zijn in maatschappelijke organisaties; mensen die
ondersteuning zoeken bij het opzetten van activiteiten; het onderwijs
(lessen en stagiairs) groepen uit de multiculturele sfeer/nieuwe
Nederlanders.
Door middel van ons model is het makkelijk voor
mensen/organisaties om contact met ons te maken.

Effecten:
De nagestreefde doelen van verandering zijn soms moeilijk te meten
en te monitoren. De vraag waardoor iemand van gedrag verandert
en/of geïnteresseerd raakt in een onderwerp is al decennia lang
onderwerp van studie. Het Vredesburo zal zich in deze dan ook
beperken tot de duidelijk aanwijsbare en kwantitatieve
gegevenheden.
1. door het registreren van bezoekers/aanvragen van informatie;
2. door het registreren van groepen/organisaties die ondersteuning
vragen;
3. door het registreren van bezoekers bij activiteiten;
4. door de ontwikkeling bij te houden van onze virtuele vredesruimte:
bezoekers van de websites/Facebook.
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Op basis van de nu al bestaande gegevens uit het verleden zal dit een
beeld opleveren van de ontwikkeling en de daarbij horende effecten.
Wij gaan ervan uit dat mensen die informatie willen en/of activiteiten
bezoeken, die gebruik maken van onze informatiebestanden, die
lessen op school willen, bewust bezig zijn met nadenken over zichzelf
en de wereld.
Voor de evaluatie en het monitoren van de structurele taken
is er:
– op regelmatige basis werkoverleg;
– overleg met groepen die ondersteund worden (3 à 4 keer per jaar);
– periodiek overleg met het bestuur (per kwartaal);
– overleg met 'mensen van buitenaf/deskundigen': om een andere
kijk op zaken te krijgen (bv. door stagiaires en docenten van het
HBO/WO).
Naast deze beschouwing is er natuurlijk ook altijd een
verantwoording in de zin van materiaal dat verzameld wordt:
krantenberichten, affiches&flyers, foto's en video's.
De optelsom van deze manieren zal gaan leiden tot een product dat
regelmatig bepraat, geëvalueerd en vastgelegd wordt en dat als
zodanig inzichtelijk is voor iedereen.

Aanpak en uitvoering :
Dit project loopt het hele jaar door en wordt uitgevoerd door alle
medewerkers/stagiaires van het Vredesburo. Om bepaalde
problemen professioneel op te lossen wordt er soms deskundigheid
aangetrokken van buiten het bureau (design/techniek).

We gaan 4 keer per jaar een nieuwsbrief uitgeven. We gaan in 2022
ongeveer 20 mailings verzorgen met relevante informatie. Er zullen
1 HBO, 1 MBO en 20 maatschappelijk stagiairs actief zijn in 2023 :
dit streven is afhankelijk van de ontwikkelingen in het onderwijs
We houden 5 webpagina's en een Facebookpagina bij. We verzorgen
op ongeveer 20 scholen lessen over pesten en geweld. Samen met
vluchtelingenwerk zal er in 2023 voorlichting gegeven worden over
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vluchtelingen: achtergronden en procedures. We zullen ook in 2023
onderdeel zijn van de organisatie van de Fakkeltocht en een bijdrage
leveren aan de basisstructuur van groepen in Eindhoven op het
gebied van mondiaal bewustwordingswerk. We zullen vijf dagen in
de week open zijn voor het publiek en openstaan voor vragen. We
zullen tientallen groepen helpen om beter te functioneren.
In 2023 zal het project met Vluchtelingen in de Knel en Amnesty
worden voortgezet : lessen op scholen (10) en het trainen van
voorlichters (5) We willen hiermee vluchtelingen een eigen stem
geven.

Nieuw in het structurele activiteiten aanbod zal het project ‘Shelter City’ zijn

: het bieden van een veilige en rustige verblijfplaats voor iemand die in eigen

land zijn/haar activiteiten belemmerd ziet worden/ Het Vredesburo is een

van de organisatoren.

Het Vredesburo heeft een winkelfunctie en wil die graag inzetten voor
het promoten van de SDGagenda. Het is een van de weinige punten
in de stad die makkelijke bereikbaar is en geopend is tijdens
kantooruren. Daarom zal er in 2024 richting het onderwijs en het
brede publiek specifieke informatie over de SDG’s verzorgd gaan
worden. We hebben hiervoor als werktitel gekozen: “tDe toekomst is
van ons allemaal”.

Inkomsten van het Vredesburo worden gebruikt ter vermindering van
het aan te vragen subsidiebedrag en geïnvesteerd in de projecten en
het voortbestaan van de Stichting.

Toelichting: veel werk van het Vredesburo is gelegen in het aanbieden
van informatie. We doen dit via allerlei kanalen waarbij 'papier' nog
steeds een belangrijk middel is. Daarnaast zijn er jaarlijks een aantal
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informatiebijeenkomsten rondom actuele thema's.

Het geld dat uitgetrokken is voor ‘Kobane’ zal met name
betrekking hebben op p.r. materiaal en het organiseren van
kleine bijeenkomsten.

In het kader van de gemeentelijke verordeningen zullen wij per
project 25% van de kosten zelf dragen. Dit zal bestaan uit giften en
donaties, fondsenwerving en eigen bijdragen van de medewerkers.

Grote Berg 41 is een fysiek punt in de stad waar mensen
binnen kunnen lopen met hun vragen. Uiteraard zijn er
websites en facebookpagina’s maar persoonlijk contact is en
blijft belangrijk. Wij zullen in 2023 onze
informatieverschaffing en de ondersteuning van groepen
verbinden met de SDG doelen; daar informatie over
verspreiden en als ambassadeur optreden met name voor het
overkoepelende punt 16.

Projectplan 2.
Vredesweek 2023: een agenda voor onze

gezamenlijke toekomst

taken van het Vredesburo in het kader van de Vredesweek/
Ambassade voor de Vrede
aanspreek en coördinatiepunt
p.r. verzorgen
praktische ondersteuning bieden
ambassade zijn/landelijk aanspreekpunt
zelfstandig uitvoeren van activiteiten
Gekozen is om in 2023 een bijeenkomst te organiseren waar een
groot gedeelte van de Eindhovense groepen op het gebied van Vrede,
milieu, duurzaamheid bij aanwezig zullen zijn



Doelen:
Het doel van de Vredesweek, die zowel landelijk als plaatselijk
plaatsvindt, is om mensen te informeren over internationale
conflicten en de gevolgen daarvan. Daarnaast is het de week waarin
groepen, op het brede gebied van Vrede/mondiaal
bewustwordingswerk, zich presenteren aan een breed publiek en
aandacht vragen voor de doelen en activiteiten, die zij nastreven.
Bijkomend effect is ook om mensen, die actief willen worden, een
aanbod te kunnen doen. Op lange termijn is het doel om mensen
andere wegen te laten bewandelen als het om conflictbehandeling
(dichtbij en veraf) gaat.
De grondgedachte is: 'think global, act local'

Gezien de breedte van het aanbod zijn er een 9tal VNdoelen die een
rol spelen en waar groepen en organisaties aandacht voor vragen.
Met name spelen de doelen 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16 en 17 een rol bij de
organisaties die betrokken zijn bij de organisatie en invulling van de
Vredesweek 2023. Met deze constatering is het duidelijk dat de
Vredesweek ook een moment is om de resultaten en activiteiten
aangaande de VNdoelen voor het voetlicht te brengen. Het uitdragen
van deze agenda en de daarbij horende politieke besluitvorming geeft
aan dat de Vredesweek nauw aansluit bij het door de gemeente
gevoerde beleid.
Uiteraard is de Vredesweek ook ‘gewoon’ wat het is: een moment van
bezinning en het kijken naar mogelijkheden om op stedelijke schaal
actief te zijn voor Vrede en rechtvaardigheid.

Doelgroepen zijn:
– iedere Eindhovense burger;
– maatschappelijke organisaties op het gebied van Vrede, mondiale
bewustwording, multiculturele samenleving, duurzaamheid;
– onderwijs;
– bedrijfsleven.
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De doelgroepen zijn breed geformuleerd omdat ook de doelen van de
Vredesweek en de VNdoelen brede lagen aanspreken en door talloze
organisaties worden ingevuld.

Effecten bepalen:
Zoals bij vele activiteiten is het moeilijk om effecten precies vast te
leggen omdat men niet altijd zicht heeft op de langetermijneffecten.
Uiteraard zijn een aantal zaken wel vast te leggen en dat zullen we
ook doen:
– kwantiteit van bezoekers en participanten: we tellen!;
– aandacht in de media;
– kwaliteit van de activiteiten: voldoen ze aan de gestelde
verwachtingen; we vragen mensen om een oordeel! Door de week
heen zal er continue verslaglegging zijn van de activiteiten. Na de
week zal er een evaluatieve bijeenkomst worden belegd.
We gaan ervan uit dat een grote groep mensen uit de stad
na de Vredesweek meer inzicht heeft gekregen in de
problematiek van internationale conflicten en zich meer
bewust zijn geworden van het belang van de VNdoelen: de
verwachting is gerechtvaardigd dat dit zal leiden tot nieuwe
vrijwilligers en meer activiteiten.

Wie, wat en waar:

Aan de hand van ervaringen van de afgelopen jaren is er voor 2023
een beslissing genomen om in plaats van meerdere kleine activiteiten
te kiezen voor een grote stedelijke bijeenkomst. We hebben in 2022
daarvoor een pilot georganiseerd en vanuit de ervaringen die we daar
hebben opgedaan, en na een uitvoerige evaluatie, is besloten dat het
Vredesburo deze taak op zich zal nemen. We hebben hiervoor een
constructie gekozen (te vergelijken met o.a. het fakkeltochtcomité)
van een aantal maatschappelijke organisaties ( 5 ) onder een centrale
paraplu
Deze nieuwe vorm is gekozen omdat :
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* veel organisaties niet de mensen en middelen (meer) hebben om
zelfstandig een activiteit op te zetten
* een grotere centrale activiteit werkt als een magneet
* We kunnen zo beter de beschikbare deskundigheid inzetten
* meerdere invalshoeken (gerelateerd aan de SDG agenda )
bevorderen kruisbestuiving en kunnen weer dienen als startpunt voor
nieuwe ontwikkelingen
* het is voor groepen makkelijker om buiten de eigen achterban om
mensen en organisaties te betrekken bij de eigen activiteiten omdat
het ook dient a;s ‘showcase’ van Eindhovense groepen
Kortom: rekening houdend met de maatschappelijke
werkelijkheid en de draagkracht van groepen lijkt ons deze
opzet te verkiezen boven de eerder gehanteerde opzet die
erg versplinterd was en vooral de eigen achterban
bediende.
Het merendeel van de aangevraagde subsidie is daarom bestemd voor
deze manifestatie.
Het moge duidelijk zijn dat een gevarieerde en aanlokkelijke
programmering van het grootste belang is. We zullen zoveel mogelijk
low budget werken maar dat neemt niet weg dat artiesten en techniek
de nodige kosten met zich mee brengen
Geschat aantal bezoekers : 1000

Naast deze hoofdactiviteit zullen we uiteraard onze gebruikelijke
Vredesweek activiteiten blijven uitvoeren (zie aanhef ‘overzicht
taakstelling’).
Voor grote groepen in de samenleving is het financieel erg moeilijk.
We gaan ons uiterste best doen om specifiek voor deze activiteit geld
te vragen maar het maatschappelijke klimaat zal een grote rol spelen.
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