keerde weer terug naar Palestina en ging uiteindelijk ook weer naar Californie. Sinds september
2014 ben ik weer in Nederland en wil ik mijn
opgedane kennis graag met anderen delen. Dit
zal ik gaan doen in samenwerking met de SVAG
door het Liefde in Actie Netwerk op te zetten, de

opleiding ‘Towards a Nonviolent World’ te coördineren en workshops aan te bieden via de
‘Vredesacademie’ (zie meer informatie in dit
info-bulletin).
Een uitgebreider stuk over mijn ervaringen is te
lezen via www.samenvoorvrede.nl

Pancho Ramos:
Geweldloosheid is een gesteldheid waarin je hart zo vervuld is van
liefde, compassie, vriendelijkheid en vergevingsgezindheid dat je eenvoudigweg geen ruimte meer hebt voor boosheid, frustratie of geweld.
Internationale Dag van de Yoga
Op voorstel van de Indiase Premier Modi riep de
Verenigde Naties 21 juni uit tot Internationale YogaDag, welke in 2015 voor het eerst plaats vond. In een
groot aantal landen, waaronder Nederland, werden
door yoga-centra speciale activiteiten georganiseerd.
India spande de kroon met 37.000 mensen die in New
Delhi bijeen kwamen om, samen met de premier,
ongeveer een half uur yoga te beoefenen: “….ter
bevordering van het menselijk welzijn, de wereld te
bevrijden van stress en van het verspreiden van liefde,
vrede en saamhorigheid,” aldus de premier.

Doorbraak na 42 jaar
Op 25-jarige leeftijd werd Ernie Chambers,
in 1963 als student werkend als postbode in
Omaha (Nebraska, VS), ontslagen. Hij had
protest aangetekend tegen de directie van
het postkantoor vanwege het feit dat alle
gekleurde medewerkers (ongeacht hun leeftijd) aangesproken werden met ‘boy’ (’jongen’).
Na zijn ontslag raakte hij betrokken bij de
Burgerrechtenbeweging van M.L.King en
kwam zijn Studie Rechten hem goed van
pas. In 1971 werd hij zelfs de eerste
Afrikaans-Amerikaanse senator in het
bestuur van de staat Nebraska, waar hij
vanaf 1973 37-maal zijn voorstel voor
afschaffing van de doodstraf inbracht. Mei
j.l. volgde de doorbraak en stemden 32 van
de 47 senaatsleden voor, waarmee Nebraska de 19e staat is die de doodstraf afgeschaft heeft.
Volhouder Ernie Chambers, inmiddels 78, en ‘Verdediger van de Verdrukten’ genoemd, was zeer verheugd over dit besluit.
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LIEFDE-IN-ACTIE
Op initiatief van de Amerikaanse activiste en schrijfster Rivera Sun werd in 2014
het ‘Love-In-Action Network’ gestart. Onder andere geïnspireerd door het boek van Thich Nhat Hanh
‘Love in Action: Writings on Nonviolent Social Change’ brengt ze, via een netwerk van lokale groepen,
mensen samen die zich willen scholen in geweldloze methoden om veranderingsprocessen in gang te
zetten. “Het is onze liefde die ons oproept actie te ondernemen; ons respect voor het leven en onze compassie voor de schepping dwingt ons op te staan tegen de krachten die onderdrukking, lijden en verwoesting veroorzaken,” aldus Rivera.

Vijf aandachtspunten
Het ‘Liefde-In-Actie Netwerk’ wil mensen in staat stellen om op basis van educatie, gesprek en actie tot
persoonlijke en gezamenlijke bestudering van geweldloze actiemethoden te komen en zich voor te bereiden op acties die nodig zijn om onze gezondheid, ons welzijn en een toekomst voor de mensheid veilig te
stellen. Vijf aandachtspunten zijn:
1) Training in geweldloze actie: achtergrond en strategie, geschiedenis en technieken.
2) Een visie voor de toekomst ontwikkelen en een blauwdruk maken hoe van hier naar daar te komen.
3) Innerlijke ontwikkeling verbinden met uiterlijke actie.
4) Tot teams komen van mensen die strategische
analyses van hoog niveau kunnen maken met
betrekking tot huidige problemen en/of strategische plannen voor geweldloze acties.
5) De onderlinge verbondenheid in de samenleving versterken met betrekking tot het voeren
van geweldloze acties en lokale leden voorbereiden voor deelname aan acties op nationaal
niveau.

KOOK ORGANISCH NIET DE PLANEET
Rivera Sun, voorafgaand aan de door haar
georganiseerde ‘Mondiale Vredesmars’ (april 2014) in
Taos (Nieuw Mexico, USA) waar ze woont.

Binnen de afspraken van het ‘Liefde-In-Actie
Netwerk’ werken de lokale groepen autonoom, maar
dienen zij zich te houden aan de geweldloze strategie, besluiten te nemen op basis van consensus, zelf
te beslissen hoe en wanneer zij hun ondersteuning en
vaardigheden inzetten voor kwesties die zich aandienen, en samen te werken met andere groepen om
regionale en nationale onderwerpen aan te pakken.

Uw donatie voor ons werk is zeer welkom

Rivera Sun:
Als angst gebruikt wordt om ons te dresseren,
is het LIEFDE op basis waarvan we zullen rebeleren!
Liefde-In-Actie in Nederland
In 2013 publiceerde Rivera Sun een roman over een land waarin een tirannieke dictatuur was ontstaan
die op basis van geweldloze strijd door burgers overwonnen werd. Als vervolg hierop verscheen dit
voorjaar een studiegids waarin een reeks van 8 groepsbijeenkomsten uitgewerkt is om een beter inzicht
te krijgen in de achtergronden en methodiek van geweldloze actie. Onze organisatie (SVAG) heeft contact gelegd met Rivera en haar team en laten weten in
Nederland aan de opzet van een ‘Liefde-In-Actie Netwerk’
te gaan werken. Dit werd met enthousiasme ontvangen.

Nieuwe generatie
Alles wijst erop, ook in andere landen, dat een nieuwe
generatie zich aandient om zich, op basis van doeltreffende / creatieve / vredevolle / geweldloze middelen en
methoden, te gaan inzetten voor het behoud van de menselijke samenleving op een voor ieder gezonde aarde.
Ter voorbereiding van een ‘Liefde-In-Actie Netwerk’ in
Nederland zal daarom voor 18 tot 28-jarigen op 2 oktober (Internationale Dag van Geweldloosheid)
een introductie-bijeenkomst in Utrecht plaatsvinden. In het najaar volgen een aantal bijeenkomsten
onder andere op basis van de studiegids van Rivera Sun.

VAN GEWELD NAAR
HEELHEID
Samen met enkele milieu- en vredesactivisten
kochten Terry en Anne Symens (zie foto) omstreeks 2010 enkele huizen in de Californische
stad Oakland. De plek? Precies midden op de
grens tussen de twee gewelddadigste wijken
waar ‘bendes’ elkaar naar het leven staan. Door
het weghalen van de schuttingen tussen de tuinen
van hun huizen ontstond de mogelijkheid om er
een gemeenschap van te maken en onder andere
Stichting
voor Actieve
Geweldloosheid

Postbus 288
5280 AG Boxtel
Bankrekening:
NL93 INGB 0000 2665 51
Telefoon: 045 - 5725409
E-mail:
info@geweldloosactief.nl
Website:
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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
Hans Feddema, Leo de Groot,
Benno Houweling, Nina Koevoets,
Irene Peters, Wim Robben,
Henk bij de Weg.

met stadstuinbouw te beginnen. Anne: “We willen zowel de fysieke afscheidingen weghalen als
de afscheidingen in ons hart. Echte veiligheid
wordt niet bereikt via luiken in ons, noch door
luiken voor de ramen, maar door hoe we met
elkaar omgaan. De ‘krijgers’-energie in deze
buurt werkt misleidend. Jonge mensen vechten
en sterven om hun ‘grondgebied’ te verdedigen.
Wij willen hen duidelijk maken dat de aarde het
grondgebied is. Deze jongeren zijn onze toekomst en wij moeten in hen investeren.”

Inmiddels wonen en werken ongeveer 15 mensen in de vredesgemeenschap. Er zijn contacten
ontstaan met bewoners uit beide buurten, ieder
is welkom om mee te komen helpen in de tuin
en te leren zelf voedsel te verbouwen; elke vrijdagavond kan ieder die wil komen eten; er worden activiteiten in de wijken georganiseerd; en
recentelijk is er een 5e huis aangekocht dat als
trainingscentrum ingericht gaat worden. Voor
meer informatie gebruik zoekwoord: Canticle
Farm.

Trainingsprojecten
Om een nieuwe generatie jonge mensen voor te bereiden op activiteiten gericht op ‘Leven en
Welzijn’, op elk terrein van de mondiale samenleving, is educatie en training van groot belang. Mede
op initiatief van onze nieuwe medewerkster Nina Koevoets zullen de volgende drie trainingsprojecten van start gaan:
12-dagen-programma ‘Towards a Nonviolent
Liefde-In-Actie Trainingsprogramma
World’ aangeboden dat ontwikkeld werd door
Voor 18 tot 28-jarigen zal er op 2 oktober
Prof.
Michael Nagler (‘Metta Centrum for
(Internationale Dag van Geweldloosheid) van 4
Nonviolence’, Californië). Voor meer informa– 8 uur (incl.maaltijd) een introductie-bijeentie zie de website: towardsanonviolent world.
komst in Utrecht plaatsvinden. In het najaar volwordpress.com .
gen een aantal trainingsbijeenkomsten, onder
andere op basis van de Studiegids van Rivera
‘Vredesacademie’
Sun en van het Trainingsprogramma
In het kader van de in 2014 door ‘Eirene’ opge‘Onderzoek Geweldloos Leven’ van Pace e
zette ‘Vredesacademie’ zullen, in samenwerBene (‘Vrede en Alle Goeds’). Vanaf half
king met de SVAG, vier workshops over
augustus is hierover meer informatie te vinden
‘Geweldloosheid: betekenis, mogelijkheden en
in het Webblad van de SVAG: www.samenvoorwerking’ aangeboden worden als extra lesprovrede.nl .
gramma’s voor studenten aan Hogescholen en
Universiteiten. Contactpersoon voor Eirene:
‘Op weg naar een Geweldloze Wereld’ /
Linda de Veen (info@eirene-nederland.org ) en
‘Towards a Nonviolent World’
voor de SVAG: Nina Koevoets (info@geweldVoor jeugdwerkers uit Italië, Nederland,
loosactief.nl ).
Oostenrijk en Turkije wordt door de SVAG het

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

Afgelopen herfst ontdekte ik het bestaan van de SVAG door op internet te
zoeken naar wat er zoal in Nederland en Europa is op het gebied van
geweldloosheid. Ik nam contact op en werd meteen enthousiast tegemoet
getreden. Vrij snel merkten we dat onze ideeën erg op een lijn liggen en
ik zal dan ook nauwer betrokken zijn bij de activiteiten en de organisatie
proberen een nieuwe impuls te geven en verjonging op gang te brengen.
Ter introductie lijkt het me leuk om wat meer te vertellen over hoe ik op
het pad van de geweldloosheid terecht kwam. Na afronding van mijn studie Conflict-Resolution in Amsterdam reisde ik op mijn 23e naar
Jeruzalem om voor drie maanden vrijwilligerswerk te doen bij een organisatie die zich op de beginselen van geweldloosheid baseert. Daardoor
begon ik er meer over te lezen. Zo ging ik naar Californië waar ik een
Gandhiaanse training volgde, bracht een paar maanden in India door,

Nina met vredesactivist
Pancho Ramos in de VS
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