nale en internationale problemen. Dit onder
andere op het gebied van: vredesstreven, conflictbemiddeling, mensenrechten, klimaatverandering, ziekte-bestrijding. Elders dienen ook

‘verbeteraars’ te zijn, gericht op positieve sociale veranderingen, die anderen inspireren om zich
daar ook voor in te zetten. Voor uitgebreide
informatie zie: www.theelders.org

KOM BIJPRATEN in Leiden op
vrijdagmiddag 19 september (van 2 – 5 uur):
Met het bestuur van de SVAG en de redactie van Geweldloze Kracht en Samen voor Vrede zullen
we van gedachten wisselen over hetgeen ieder deze middag inbrengt. Want wat houdt ons bezig
in onze samenleving? Waarover maken we ons zorgen en wat is juist hoopvol? Welke actuele
zaken spelen er op dit moment? Wat leeft er op het terrein van de geweldloosheid of wat zou er
dienen te gebeuren? De middag begint met een korte inleiding van onze voorzitter Hans
Feddema.
Aansluitend is er (van 5.00 – 6.00 uur), voor ieder die dat wil of nog wat meer persoonlijk wil
napraten: maaltijdsoep (vegetarisch) met stokbrood. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Wel willen we graag voor 10 september horen of u aan de Gespreksmiddag deelneemt, waarna u
verdere informatie ontvangt. (U kunt dit per post of per email doen: SVAG, Postbus 288, 5280
AB Boxtel; e-mail: info@geweldloosactief.nl .)
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JIMMY CARTER:
“Stop geweld tegen vrouwen en meisjes.”
Zijn in maart j.l. verschenen boek “A Call to Action: Women, Religion, Violence, and Power” heeft hij
aan 187 politieke en geestelijke leiders in een groot aantal landen gestuurd. De inmiddels 89-jarige
Jimmy Carter, 4 jaar president van de VS (1977-1981), en daarna al ruim 30 jaar ‘president’ van het
Carter Center (1982 – heden), dat hij samen met zijn vrouw Rosalynn (85) opzette, wil de laatste jaren
van zijn leven de grootste tragedie van de mensheid aanpakken: geweld tegen vrouwen en meisjes.

The Carter Center
Vanaf de dag dat hij zijn presidentschap overdroeg aan Reagan ging hij zich inzetten voor de opbouw
van het Carter Centrum. De drie uitgangspunten waren: vrede bevorderen; ziekten bestrijden; hoop
geven. In de praktijk kwam dit neer op: bevorderen van mensenrechten en democratisering, oplossen van
internationale conflicten, bestrijden van ziektes, gezondheidsprogramma’s voor de armsten, milieubeschermings-projecten. Hij reisde van land naar land voor: gesprekken met regeringsleiders, hun opponenten, activisten, bemiddeling, het werven van doktoren, bouwen van ziekenhuizen, scholen en woningen, hulp aan slachtoffers. Inmiddels heeft het centrum 175 medewerkers die in ongeveer 80 landen
actief zijn. In 2002 kreeg hij voor zijn inzet de Nobelprijs voor de Vrede, en in 2007 werd hij lid van
The Elders, een initiatief van Nelson Mandela (zie blz.3).

MASTERPEACE: SAMEN AAN VREDE BOUWEN
In 2011 ging de internationale beweging MASTERPEACE van start dat zich tot doel stelt: samen met
artiesten, kunstenaars, activisten, journalisten, burgers (jong en oud), organisaties, gemeenten, ondernemingen en overheden concrete bijdragen te leveren aan een meer vreedzame wereld. Men richt zich
vooral op conflictgebieden en brengt vertegenwoordigers van tegenover elkaar staande partijen met
elkaar in contact.
Inmiddels is de beweging enorm gegroeid. Al meer dat 50 MasterPeace Clubs zijn in een groot aantal
landen actief. Maart j.l. kwamen de Clubleaders in Nederland bijeen (zie foto) om hun kennis te delen
op het gebied van vredesopbouw, conflictpreventie, leiderschap, management, communicatie en marketing. Ze kwamen uit diverse (conflict) gebieden als: Armenië, Bogota, Colombia, Georgië, Guinea,
India, Kameroen, Libanon Nepal, Nigeria, Rusland en Sierra Leone. In hun eigen land zetten ze zich
in voor doeltreffende vredesprojecten. Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert MasterPeace verschillende vredesconcerten en evenementen gericht op interculturele dialoog en
conflictpreventie in meer dan 60 landen. Voor meer informatie zie: www.masterpeace.nl .

‘Je kunt aangerand worden maar niet protesteren
tegen aanranding.’ # ‘s werelds grootste democratie
(Massaal protest naar aanleiding van gruwelijke
verkrachtingen in India; New Delhi, eind 2012.)

Geweld tegen vrouwen en meisjes
Nadat Carter als lid van de The Elders (waar vertegenwoordigers van Hindoeisme, Islam,
Jodendom, Katholicisme en Protestantisme deel
van uitmaken), onmiddellijk aandacht had
gevraagd voor het probleem van de negatieve
opvattingen met betrekking tot vrouwen in vele
religieuze stromingen, leidde dit in 2008 tot de
volgende verklaring:”De rechtvaardiging van discriminatie van vrouwen en meisjes op grond van
religie of traditie, zoals het voorgeschreven zou
zijn door een Hogere Autoriteit, is onaanvaardbaar.” Vrij kort daarna wist hij ondersteuning te
krijgen voor het aanpakken van ‘kind-huwelijken’
in veel landen, dat spoedig uitgroeide tot de inter-

Uw donatie voor ons werk is zeer welkom

nationale campagne ‘Girls not Brides’ (‘Meisjes
geen Bruiden’) door 300 NGO’s in 50 landen.
Uit een onderzoek in 92 landen bleek dat in 2005
nog 48% van de meisjes tot een kind-huwelijk
gedwongen werd, terwijl dat in 2013 35% was.
“Een goede ontwikkeling, maar dit aantal is nog
veel te hoog!”, aldus Carter.

Massa-moord, slavernij, verkrachting,
misbruik, vernedering, mishandeling,
achterstelling
Om meer ruimte voor nieuwe initiatieven te krijgen werd deze problematiek ook een van de activiteiten van het Carter Centrum. Mede hierdoor
kon het boek ‘A Call to Action’ verschijnen
waarin een hele reeks misstanden besproken
worden, voorzien van vele statistische gegevens.
”Het meest afschuwelijk is de moord op baby’s
die als meisje geboren worden. Als we kijken
naar de gruwelijke moord op de ruim 6 miljoen
Joodse, en andere, slachtoffers van het nazi-regime, en de ongeveer 40 miljoen mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedood zijn, dan
dienen we te beseffen dat tijdens de afgelopen
generatie van zo’n 20 jaar ongeveer 160 miljoen
baby’s vermoord zijn. Hetzij direct na de
geboorte, of door abortus nadat via een echo
(tegenwoordig ook voorhanden in de armste
gemeenschappen) bleek dat het een meisje was.
Dat is toch afgrijselijk!”, aldus Carter.
Een tweede mensonterende situatie is de internationale handel in mensen, welke ver uitstijgt
boven de slavenhandel uit Afrika in de 19e eeuw.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken, van de
USA, heeft in een recent rapport melding
gemaakt van het feit dat vorig jaar 800.000 jongeren en vrouwen verkocht zijn. 80% daarvan
zijn meisjes die voor de seks-industrie gebruikt
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worden. Een meisje uit Afrika of Zuid-Amerika
kost ongeveer 1000 euro. Voor een paar honderd
euro, of minder, of ‘om goed onderwijs te krijgen’, worden zo’n 7000 Nepalese meisjes jaarlijks naar India geëxporteerd, waar inmiddels
200.000 kinderen in de prostitutie tewerkgesteld
zijn.

Jimmy Carter in gesprek met vertegenwoordigsters van vrouwenorganisaties op de
Palestijnse West Bank. (2009)
Seksuele verminking is een ander probleem.
Volgens de WHO (Wereldgezondheids-organisatie) hebben 125 miljoen meisjes een besnijdenis
moeten ondergaan, vooral in Moslimlanden, terwijl de Koran dit niet voorschrijft. De enige
‘rechtvaardiging’ is het voorkomen van seksueel
genot. Daarnaast zijn er nog ingrijpendere vormen van verminking van geslachtsdelen waarvan
vrouwen levenslang problemen ondervinden.
Noch de Koran, noch mannen willen dit, maar
het zijn de moeders zelf, die dit ook als kind hebben ondergaan, en die menen dat het goed is om
dat ook bij hun dochters te doen.
“In 2012 werden 36.000 gevallen van seksueel
misbruik in het Amerikaanse leger gerapporteerd,” aldus Carter (die ook zeer kritisch is naar
zijn eigen land) “maar slechts ongeveer 300

DOELSTELLING
De Stichting voor Actieve Geweldloosheid stelt zich ten doel:
het geweldloos bevorderen van een
rechtvaardige samenleving waarin
mensen op een geweldloze wijze met
elkaar en met het milieu omgaan.

BESTUUR / MEDEWERKERS
Ger de Böck, Hans Feddema,
Leo de Groot, Benno Houweling,
Irene Peters, Wim Robben,
Henk bij de Weg.

BLADEN
“Geweldloze Kracht”, gratis voor- en
najaarsbulletin.
(*) “Samen voor Vrede”, gratis webblad: www.samenvoorvrede.nl
Zie ook: www.aktieagenda.nl

gevallen werden bestraft. En aan de universiteiten in Amerika is het al niet anders.” De lijst van
allerlei vormen van moord, verminking (ook
psychisch), misbruik, vernedering, mishandeling, achterstelling met betrekking tot vrouwen
en meisjes is nog heel veel langer.

Aanpak
Duidelijk is dat er een mondiale mentaliteitsverandering nodig is. Volgens Carter zijn de twee
grootste problemen: religie enerzijds en de buitensporige verbondenheid met geweld anderzijds. Ons scherp bewust worden van deze misdaden en misstanden, hier bekendheid aan
geven en er ingrijpende consequenties aan verbinden is wat ‘A Call to Action’ wil. Dit niet langer rechtvaardigen, goedpraten, wegwuiven.
Voorlichting en bekendmaking (o.a. via de
media zoals b.v. dit voorjaar de serie documentaires van Peter R. de Vries over kinderrechtenschendingen in diverse landen, en van Femke
Halsema over de moedige strijd van vrouwen in
Moslim-landen de serie ‘Seks en de zonde’),
educatieve programma’s, nationale en internationale afspraken, stellingname van religieuze
zijde tegen al dit soort vormen van geweld,
maatregelen, consequente berechting van misdaden op dit gebied, uitbreiden en versterken
van wat de afgelopen jaren al in gang gezet is.

Carter doet in zijn boek 23 voorstellen die lezers
kunnen overnemen*. “Wat we de afgelopen 35
jaar geleerd hebben is dat we niet moeten gaan
preken, maar dat we bevorderen dat vrouwen
hierover met elkaar in gesprek gaan, we naar
hun aanbevelingen luisteren en zij zelf een centrale rol bij de aanpak krijgen,” aldus Carter.
Een vertaling van dit boek in het Nederlands is
zeer wenselijk.
Meer informatie: zie www.cartercenter.org en
open: News and Publications.
Klik op: Mobilizing Faith for Women
Conference Report (172 pag.) voor een uitvoerig, en van vele foto’s voorzien, rapport naar
aanleiding van deze internationale conferentie
in juni 2013.
*Ga naar www.samenvoorvrede.nl voor de 23
voorstellen uit Carter’s boek.
Bronnen:
http://theelders.org/article/call-action-end-discrimination-against-women; 25 maart 2014.
- Marianne Schnall: Jimmy Carter on His New
Book ‘Call to Action’, 31 maart 2014,
www.huffingtonpost.com.
-Annick Cojean: Jimmy Carter, the women’s
man, 23 mei 2014 (Engelse vertaling van artikel
uit Le Monde, zie:http://theelders.org/article/
jimmy-carter-womens-man.
The Elders is een (in juli 2007 door
Nelson Mandela gevormd) samenwerkingsverband van internationaal
gerespecteerde personen die geen
publieke functies meer bekleden,
maar als mensenrechten- en/of vredesactivist, diplomaat, regeringsleider, onderhandelaar etc. veel ervaring hebben opgedaan.
Ze dienen zich onafhankelijk, en
belangeloos, op te stellen en zetten
zich in voor het oplossen van regio(lees verder op pag.4)

Nelson Mandela (1918-2013) zit te midden van The Elders (juni 2010):
Graça Machel (Mozambique); Fernando Cardoso (Brazilië); Desmond Tutu (Zuid-Afrika); Jimmy
Carter (USA); Mary Robinson (Ierland); Kofi Annan (Ghana); Gro Harlem Brundtland
(Noorwegen); Martti Ahtisaari (Finland); Ela Bhatt (India); Lakhdar Brahimi (Algerije).
Recent toegetreden: Hina Jilani (Pakistan); Ernesto Zedillo (Mexico). Teruggetreden: Li Zhaoxing
(China) i.v.m. aanvaarding hoogleraarschap; Muhammad Yunus (Bangladesh) i.v.m. te druk bezet
leven; Aung San Suu Kyi (Birma/Myanmar) i.v.m. parlementslidmaatschap.

nationale campagne ‘Girls not Brides’ (‘Meisjes
geen Bruiden’) door 300 NGO’s in 50 landen.
Uit een onderzoek in 92 landen bleek dat in 2005
nog 48% van de meisjes tot een kind-huwelijk
gedwongen werd, terwijl dat in 2013 35% was.
“Een goede ontwikkeling, maar dit aantal is nog
veel te hoog!”, aldus Carter.

Massa-moord, slavernij, verkrachting,
misbruik, vernedering, mishandeling,
achterstelling
Om meer ruimte voor nieuwe initiatieven te krijgen werd deze problematiek ook een van de activiteiten van het Carter Centrum. Mede hierdoor
kon het boek ‘A Call to Action’ verschijnen
waarin een hele reeks misstanden besproken
worden, voorzien van vele statistische gegevens.
”Het meest afschuwelijk is de moord op baby’s
die als meisje geboren worden. Als we kijken
naar de gruwelijke moord op de ruim 6 miljoen
Joodse, en andere, slachtoffers van het nazi-regime, en de ongeveer 40 miljoen mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedood zijn, dan
dienen we te beseffen dat tijdens de afgelopen
generatie van zo’n 20 jaar ongeveer 160 miljoen
baby’s vermoord zijn. Hetzij direct na de
geboorte, of door abortus nadat via een echo
(tegenwoordig ook voorhanden in de armste
gemeenschappen) bleek dat het een meisje was.
Dat is toch afgrijselijk!”, aldus Carter.
Een tweede mensonterende situatie is de internationale handel in mensen, welke ver uitstijgt
boven de slavenhandel uit Afrika in de 19e eeuw.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken, van de
USA, heeft in een recent rapport melding
gemaakt van het feit dat vorig jaar 800.000 jongeren en vrouwen verkocht zijn. 80% daarvan
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worden. Een meisje uit Afrika of Zuid-Amerika
kost ongeveer 1000 euro. Voor een paar honderd
euro, of minder, of ‘om goed onderwijs te krijgen’, worden zo’n 7000 Nepalese meisjes jaarlijks naar India geëxporteerd, waar inmiddels
200.000 kinderen in de prostitutie tewerkgesteld
zijn.

Jimmy Carter in gesprek met vertegenwoordigsters van vrouwenorganisaties op de
Palestijnse West Bank. (2009)
Seksuele verminking is een ander probleem.
Volgens de WHO (Wereldgezondheids-organisatie) hebben 125 miljoen meisjes een besnijdenis
moeten ondergaan, vooral in Moslimlanden, terwijl de Koran dit niet voorschrijft. De enige
‘rechtvaardiging’ is het voorkomen van seksueel
genot. Daarnaast zijn er nog ingrijpendere vormen van verminking van geslachtsdelen waarvan
vrouwen levenslang problemen ondervinden.
Noch de Koran, noch mannen willen dit, maar
het zijn de moeders zelf, die dit ook als kind hebben ondergaan, en die menen dat het goed is om
dat ook bij hun dochters te doen.
“In 2012 werden 36.000 gevallen van seksueel
misbruik in het Amerikaanse leger gerapporteerd,” aldus Carter (die ook zeer kritisch is naar
zijn eigen land) “maar slechts ongeveer 300

DOELSTELLING
De Stichting voor Actieve Geweldloosheid stelt zich ten doel:
het geweldloos bevorderen van een
rechtvaardige samenleving waarin
mensen op een geweldloze wijze met
elkaar en met het milieu omgaan.

BESTUUR / MEDEWERKERS
Ger de Böck, Hans Feddema,
Leo de Groot, Benno Houweling,
Irene Peters, Wim Robben,
Henk bij de Weg.

BLADEN
“Geweldloze Kracht”, gratis voor- en
najaarsbulletin.
(*) “Samen voor Vrede”, gratis webblad: www.samenvoorvrede.nl
Zie ook: www.aktieagenda.nl

gevallen werden bestraft. En aan de universiteiten in Amerika is het al niet anders.” De lijst van
allerlei vormen van moord, verminking (ook
psychisch), misbruik, vernedering, mishandeling, achterstelling met betrekking tot vrouwen
en meisjes is nog heel veel langer.

Aanpak
Duidelijk is dat er een mondiale mentaliteitsverandering nodig is. Volgens Carter zijn de twee
grootste problemen: religie enerzijds en de buitensporige verbondenheid met geweld anderzijds. Ons scherp bewust worden van deze misdaden en misstanden, hier bekendheid aan
geven en er ingrijpende consequenties aan verbinden is wat ‘A Call to Action’ wil. Dit niet langer rechtvaardigen, goedpraten, wegwuiven.
Voorlichting en bekendmaking (o.a. via de
media zoals b.v. dit voorjaar de serie documentaires van Peter R. de Vries over kinderrechtenschendingen in diverse landen, en van Femke
Halsema over de moedige strijd van vrouwen in
Moslim-landen de serie ‘Seks en de zonde’),
educatieve programma’s, nationale en internationale afspraken, stellingname van religieuze
zijde tegen al dit soort vormen van geweld,
maatregelen, consequente berechting van misdaden op dit gebied, uitbreiden en versterken
van wat de afgelopen jaren al in gang gezet is.

Carter doet in zijn boek 23 voorstellen die lezers
kunnen overnemen*. “Wat we de afgelopen 35
jaar geleerd hebben is dat we niet moeten gaan
preken, maar dat we bevorderen dat vrouwen
hierover met elkaar in gesprek gaan, we naar
hun aanbevelingen luisteren en zij zelf een centrale rol bij de aanpak krijgen,” aldus Carter.
Een vertaling van dit boek in het Nederlands is
zeer wenselijk.
Meer informatie: zie www.cartercenter.org en
open: News and Publications.
Klik op: Mobilizing Faith for Women
Conference Report (172 pag.) voor een uitvoerig, en van vele foto’s voorzien, rapport naar
aanleiding van deze internationale conferentie
in juni 2013.
*Ga naar www.samenvoorvrede.nl voor de 23
voorstellen uit Carter’s boek.
Bronnen:
http://theelders.org/article/call-action-end-discrimination-against-women; 25 maart 2014.
- Marianne Schnall: Jimmy Carter on His New
Book ‘Call to Action’, 31 maart 2014,
www.huffingtonpost.com.
-Annick Cojean: Jimmy Carter, the women’s
man, 23 mei 2014 (Engelse vertaling van artikel
uit Le Monde, zie:http://theelders.org/article/
jimmy-carter-womens-man.
The Elders is een (in juli 2007 door
Nelson Mandela gevormd) samenwerkingsverband van internationaal
gerespecteerde personen die geen
publieke functies meer bekleden,
maar als mensenrechten- en/of vredesactivist, diplomaat, regeringsleider, onderhandelaar etc. veel ervaring hebben opgedaan.
Ze dienen zich onafhankelijk, en
belangeloos, op te stellen en zetten
zich in voor het oplossen van regio(lees verder op pag.4)

Nelson Mandela (1918-2013) zit te midden van The Elders (juni 2010):
Graça Machel (Mozambique); Fernando Cardoso (Brazilië); Desmond Tutu (Zuid-Afrika); Jimmy
Carter (USA); Mary Robinson (Ierland); Kofi Annan (Ghana); Gro Harlem Brundtland
(Noorwegen); Martti Ahtisaari (Finland); Ela Bhatt (India); Lakhdar Brahimi (Algerije).
Recent toegetreden: Hina Jilani (Pakistan); Ernesto Zedillo (Mexico). Teruggetreden: Li Zhaoxing
(China) i.v.m. aanvaarding hoogleraarschap; Muhammad Yunus (Bangladesh) i.v.m. te druk bezet
leven; Aung San Suu Kyi (Birma/Myanmar) i.v.m. parlementslidmaatschap.

nale en internationale problemen. Dit onder
andere op het gebied van: vredesstreven, conflictbemiddeling, mensenrechten, klimaatverandering, ziekte-bestrijding. Elders dienen ook

‘verbeteraars’ te zijn, gericht op positieve sociale veranderingen, die anderen inspireren om zich
daar ook voor in te zetten. Voor uitgebreide
informatie zie: www.theelders.org

KOM BIJPRATEN in Leiden op
vrijdagmiddag 19 september (van 2 – 5 uur):
Met het bestuur van de SVAG en de redactie van Geweldloze Kracht en Samen voor Vrede zullen
we van gedachten wisselen over hetgeen ieder deze middag inbrengt. Want wat houdt ons bezig
in onze samenleving? Waarover maken we ons zorgen en wat is juist hoopvol? Welke actuele
zaken spelen er op dit moment? Wat leeft er op het terrein van de geweldloosheid of wat zou er
dienen te gebeuren? De middag begint met een korte inleiding van onze voorzitter Hans
Feddema.
Aansluitend is er (van 5.00 – 6.00 uur), voor ieder die dat wil of nog wat meer persoonlijk wil
napraten: maaltijdsoep (vegetarisch) met stokbrood. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Wel willen we graag voor 10 september horen of u aan de Gespreksmiddag deelneemt, waarna u
verdere informatie ontvangt. (U kunt dit per post of per email doen: SVAG, Postbus 288, 5280
AB Boxtel; e-mail: info@geweldloosactief.nl .)
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JIMMY CARTER:
“Stop geweld tegen vrouwen en meisjes.”
Zijn in maart j.l. verschenen boek “A Call to Action: Women, Religion, Violence, and Power” heeft hij
aan 187 politieke en geestelijke leiders in een groot aantal landen gestuurd. De inmiddels 89-jarige
Jimmy Carter, 4 jaar president van de VS (1977-1981), en daarna al ruim 30 jaar ‘president’ van het
Carter Center (1982 – heden), dat hij samen met zijn vrouw Rosalynn (85) opzette, wil de laatste jaren
van zijn leven de grootste tragedie van de mensheid aanpakken: geweld tegen vrouwen en meisjes.

The Carter Center
Vanaf de dag dat hij zijn presidentschap overdroeg aan Reagan ging hij zich inzetten voor de opbouw
van het Carter Centrum. De drie uitgangspunten waren: vrede bevorderen; ziekten bestrijden; hoop
geven. In de praktijk kwam dit neer op: bevorderen van mensenrechten en democratisering, oplossen van
internationale conflicten, bestrijden van ziektes, gezondheidsprogramma’s voor de armsten, milieubeschermings-projecten. Hij reisde van land naar land voor: gesprekken met regeringsleiders, hun opponenten, activisten, bemiddeling, het werven van doktoren, bouwen van ziekenhuizen, scholen en woningen, hulp aan slachtoffers. Inmiddels heeft het centrum 175 medewerkers die in ongeveer 80 landen
actief zijn. In 2002 kreeg hij voor zijn inzet de Nobelprijs voor de Vrede, en in 2007 werd hij lid van
The Elders, een initiatief van Nelson Mandela (zie blz.3).

MASTERPEACE: SAMEN AAN VREDE BOUWEN
In 2011 ging de internationale beweging MASTERPEACE van start dat zich tot doel stelt: samen met
artiesten, kunstenaars, activisten, journalisten, burgers (jong en oud), organisaties, gemeenten, ondernemingen en overheden concrete bijdragen te leveren aan een meer vreedzame wereld. Men richt zich
vooral op conflictgebieden en brengt vertegenwoordigers van tegenover elkaar staande partijen met
elkaar in contact.
Inmiddels is de beweging enorm gegroeid. Al meer dat 50 MasterPeace Clubs zijn in een groot aantal
landen actief. Maart j.l. kwamen de Clubleaders in Nederland bijeen (zie foto) om hun kennis te delen
op het gebied van vredesopbouw, conflictpreventie, leiderschap, management, communicatie en marketing. Ze kwamen uit diverse (conflict) gebieden als: Armenië, Bogota, Colombia, Georgië, Guinea,
India, Kameroen, Libanon Nepal, Nigeria, Rusland en Sierra Leone. In hun eigen land zetten ze zich
in voor doeltreffende vredesprojecten. Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert MasterPeace verschillende vredesconcerten en evenementen gericht op interculturele dialoog en
conflictpreventie in meer dan 60 landen. Voor meer informatie zie: www.masterpeace.nl .

‘Je kunt aangerand worden maar niet protesteren
tegen aanranding.’ # ‘s werelds grootste democratie
(Massaal protest naar aanleiding van gruwelijke
verkrachtingen in India; New Delhi, eind 2012.)

Geweld tegen vrouwen en meisjes
Nadat Carter als lid van de The Elders (waar vertegenwoordigers van Hindoeisme, Islam,
Jodendom, Katholicisme en Protestantisme deel
van uitmaken), onmiddellijk aandacht had
gevraagd voor het probleem van de negatieve
opvattingen met betrekking tot vrouwen in vele
religieuze stromingen, leidde dit in 2008 tot de
volgende verklaring:”De rechtvaardiging van discriminatie van vrouwen en meisjes op grond van
religie of traditie, zoals het voorgeschreven zou
zijn door een Hogere Autoriteit, is onaanvaardbaar.” Vrij kort daarna wist hij ondersteuning te
krijgen voor het aanpakken van ‘kind-huwelijken’
in veel landen, dat spoedig uitgroeide tot de inter-

Uw donatie voor ons werk is zeer welkom

