
AVAAZ: DE WERELD IN ACTIE
55.223.530 LEDEN  / 193 LANDEN  / 424.136.241 ACTIES / 2792 CAMPAGNES*
Democratische missie: het dichten van de kloof tussen de wereld die we hebben

en de wereld die de meeste mensen, overal ter wereld, willen.
In 2007 werd de organisatie ‘AVAAZ’ (betekenis: ‘Voice’ /  ‘Stem’) te New York opgericht. Initiatiefnemer was
de jonge Canadees Ricken Patel (1977). Op een vakantie in Mexico (1995), samen met zijn familie, ontstond
bij hem de gedachte dat het inmiddels populair aan het worden ‘e-mail internetverkeer’ de mogelijkheid bood
om wereldwijd mensen te betrekken bij veranderingen die ieder ten goede komen. Toen hij dit idee met zijn
familie deelde reageerde zijn tante met: “So, you want to be a do-gooder?” (1)  Het zou nog tot 2007 duren
alvorens zijn initiatief van de grond kwam. (1) Robert Butler, ‘Ricken Patel, the man behind AVAAZ’. The
Economist, mei/juni 2013. Zie Internet. (*Dagelijks bijgehouden gegevens op de AVAAZ-website: d.d. 15 dec. 2019.) 

Ricken Patel
Gedurende die 12 jaar, waarin zijn idee ontstond (1995) en tot stand kwam (2007),
studeerde hij af aan de Universiteiten van Oxford en Harvard, legde vele contac-
ten en werkte hij voor de ‘International Crisis Group’ in Sierra Leone, Liberia,
Sudan en Afghanistan. Hij leerde er hoe hij rebellen aan de onderhandelingstafel
kon brengen, verkiezingsprocessen kon volgen, het publieke geloof in  politieke
systemen kon herstellen die in eerdere periodes corrupt geweest waren, en kon
zien wanneer buitenlandse troepen werden gemanipuleerd. (2) Terug in de VS
ging hij als vrijwilliger voor de ‘Move-On’-organisatie werken waar hij leerde hoe
online hulpmiddelen voor activisme ingezet konden worden. Samen met zes ande-
ren richtte hij (januari 2007) AVAAZ op. 6 jaar later had men reeds 20 miljoen
leden die, vrijwillig, de organisatie financieel ondersteunden. Nu, weer 12 jaar

later, zijn er 55 miljoen leden die goed waren voor ruim 423 miljoen
actie-deelnames, en 2792 door AVAAZ georganiseerde campagnes
ondersteunden. (3). (2) (Engelstalige) Wikipedia, ‘AVAAZ’. (3)
(Nederlandstalige) Wikipedia, ‘AVAAZ’.

De wereld in actie
Om vroeger van invloed te kunnen zijn moesten internationale
burgergroepen en sociale bewegingen een achterban proberen te vin-
den voor ieder probleem, jaar na jaar en land per land.
Dankzij nieuwe technologieë n en een toenemende wereld-omvatten-
de, onderlinge afhankelijkheid is deze belemmering vandaag de dag
niet langer aanwezig. Terwijl andere burgergroeperingen nog bestaan
uit probleem-specifieke netwerken van verschillende nationale afde-
lingen, allen met hun eigen personeel, budget en besluitvormings-
structuur, heeft Avaaz één wereldteam met een mandaat om ieder
probleem van publiek belang aan te pakken. Dit zorgt voor campag-
nes van buitengewone alertheid, flexibiliteit en omvang. (z.o.z.)
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Bij de Europese Parlementsverkiezingen     
(mei 2019) riep AVAAZ op om niet op       

haatzaaiende partijen te stemmen.

ENGAGING NONVIOLENCE
Oktober j.l. verscheen het trainingsboek ‘Engaging Nonviolence’
(228 pag.) dat via onze organisatie te bestellen is voor € 27,50 
(is incl.verzending). In 2005 verscheen de eerste editie van dit
boek dat uitgebracht werd door de Amerikaanse vredesorganisatie
‘Pace e Bene’. (‘Vrede en Alle Goeds’).
Nina Koevoets, die via haar project ‘Towards a Nonviolent World’
(ToNoWo) nauw betrokken is bij de SVAG, ontdekte via haar trai-
ningswerk het grote belang van dit praktijkgerichte boek, maar
ook dat een herziening, op bepaalde punten, van belang was. 
Samen met de Canadese Pace e Bene – trainster Veronica
Pelicaric, begon zij hieraan in 2015. 
Voor meer informatie zie de openingspagina van onze website
www.geweldlozekracht.nl.  
Zie ook www.towards a nonviolent world.org 

Uw donatie voor ons werk is zeer welkom

OVERLIJDEN VAN BENNO HOUWELING
Na een ziekbed van enkele weken overleed ons bestuurslid Benno
Houweling op 30 juli j.l. op 74-jarige leeftijd. Vanaf december  1969
was hij als vrijwilliger nauw betrokken bij onze organisatie: als
bestuurslid, bibliotheek-beheerder, redactielid. Ook vertegen-woordigde
hij de SVAG in het bestuur van Vredesorganisatie PAIS, in de verwante
‘Stichting Museum voor Vrede en Geweldloosheid’, en in de redactie
van het Vredesmagazine.
Zelf kwam ik (Wim Robben) eveneens in dec.1969 bij de SVAG (toen
‘Stichting voor Geweldloze Weerbaarheid’ geheten). Op verzoek van
zijn echtgenote keek ik tijdens de crematie-plechtigheid terug op zijn
inzet voor het vredeswerk in Nederland*. 50 jaar lang is hij een van de
pijlers onder ons werk geweest. Dat Benno een fantastisch mens was zal
ieder bevestigen die hem heeft gekend. Hij straalde ‘actieve geweldloos-
heid’ uit.
*Zie de openingspagina van onze website www.geweldlozekracht.nl . 

RONDOM MONTAIGNE
Al vele jaren verdiept ons bestuurslid Dr. Henk bij de Weg (filosoof
/fotograaf) zich in het leven en werk van de Franse filosoof Montaigne
(1533 – 1592). Het zal velen bekend zijn dat z’n vriendschappelijke
band met rechter, schrijver, renaissancist Étienne de La Boétie (1530 –
1563) sterk was. Deze schreef rond zijn 18e het briljante ‘Vertoog over
de vrijwillige slavernij’ dat inging op de vraag waarom mensen een
‘heerser’ gehoorzamen. 
Montaigne  was hier zo van onder de indruk dat hij op zoek ging naar La
Boétie, in wie hij een geestverwant trof. Naast onderwerpen uit de
essays van Montaigne, o.a. over macht en gehoorzaamheid, vertrouwen
en woede, gaat Henk ook in op de invloed die La Boétie had op o.a.
Tolstoy en Gandhi.  Het boek (167 pag., € 17,50) is te bestellen bij boek-
winkels, bol. Uitgeverij U2pi. Zijn website is: www.bijdeweg.nl .
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Vervolg van pag.1:
Het kernteam van Avaaz, werkend vanuit een ‘virtu-
eel kantoor’*, is verspreid over 18 steden op vijf con-
tinenten, voert campagne in 17 talen en wordt onder-
steund door duizenden vrijwilligers. 
(*Een centrale computervoorziening via welke, tegen
betaling, de communicatie en data beheerd worden,
soms uitgebreid met post- en telefoonservice, en
gedeelde werkplek en/of vergaderruimte. In plaats
van ‘huurcontracten’ voor een ruimte, sluit men
‘gebruikscontracten’ af voor bepaalde diensten.) 

Acties (o.a. op het terrein van klimaatverandering,
dierenrechten, corruptie, uitbuiting, armoede, politie-
ke conflicten, oorlogen, de aanpak van fake-nieuws
etc.) worden gevoerd door petities (‘verzoekschrif-
ten’) te ondertekenen, mediacampagnes te financie-
ren, overheden te e-mailen en te overtuigen, het orga-

niseren van ‘publieke’ protesten en manifestaties. Dit
zorgt ervoor dat de meningen en waarden van mensen
over de hele wereld invloed hebben op besluitvor-
ming die ons allemaal aangaat. [ Hoe het werkt: wie
zich kosteloos bij Avaaz aansluit ontvangt gemiddeld
2x per maand een email waarin een wantoestand
wordt beschreven die dringend om ‘actie’ vraagt en
een (zelf te bepalen) financië le bijdrage. Via een klik
op een button (b.v.: I will donate € 2 ) geef je aan dat
je de actie persoonlijk, en met een donatie onder-
steunt. Word je donatie – vanwege  overschot of ande-
re onvoorziene redenen – niet gebruikt voor het doel
dat je koos, dan wordt het voor andere campagnes op
hetzelfde terrein of voor andere dringende kwesties
gebruikt. Wil je lid worden open dan op internet:
avaaz, onze globale gemeenschap. ]
Deze opzet en aanpak stelt miljoenen mensen in
staat om actie te ondernemen voor dringende nationa-

le en internationale problemen - van armoede en de
crisis in het Midden-Oosten tot klimaatverande-
ring. Omdat men zich via internet organiseert is het
mogelijk om duizenden individuele inspanningen,
hoe klein ook, snel te combineren tot een sterke
collectieve kracht. 

Ga voor verder informatie naar de openingspagi-
na van onze website www.geweldlozekracht.nl

over: wie hebben Avaaz opgericht; financië le ver-
antwoording en controle; de leden betrekken bij
actie-keuzes; campagne-strategie; de aanpak van
nepnieuws en leugens; zelf een petitie-actie star-
ten; vaste waarden; kritisch blijven.

Voor een goed overzicht van de activiteiten van
Avaaz open op internet:  avaaz, onze globale
gemeenschap.

De strijd tegen nepnieuws, leugens en haat
In het voorjaar van 2019 ontdekte een klein Europees Onderzoeksteam van Avaaz dat alleen al in 6
Europese landen 3 miljard berichten bekeken werden van desinformatie-netwerken die leugens en haat
verspreidden over onderwerpen van klimaatverandering tot vluchtelingen. Nadat dit in de media en aan
Facebook werd gemeld heeft deze enkele dagen later de netwerken verwijderd.    
Dit motiveerde Avaaz mede om in het kader van de Europese Parlementsverkiezingen (23-26 mei 2019)
inspirerende oproepen te verspreiden om te gaan stemmen en de democratie te verdedigen.
Deze oproepen werden in de laatste dagen voor de verkiezingen ruim 100 miljoen keer bekeken in heel
Europa. Nog nooit gingen, in de afgelopen 25 jaar, zoveel kiezers stemmen. “De extreemrechtse ‘golf’
werd beperkt tot een rimpeling.” Sociaaldemocraten en pro-Europese centrumrechtse fracties bleven
veruit de grootste partijen; het streven van klimaatbewuste Groenen en liberaal-democraten met een
passie voor de EU kreeg een belangrijke impuls. 
(Zie voor meer informatie onze website www.geweldlozekracht.nl .) 

Actie-campagne ‘Verkracht en vermoord op 14-jarige leeftijd’. E-mail d.d. 3 dec.2019.
Beste Avaazers,
De 14-jarige Janika werd halfnaakt gevonden in de tuin van haar grootmoeder. Ze was verkracht en ver-
volgens doodgeslagen met een stuk beton, nog een slachtoffer van de ziekmakende verkrachtings-epide-

mie die Zuid-Afrika overspoelt. Het is verschrikkelijk - maar nu kunnen we
er iets aan doen. Een wetenschappelijk bewezen educatief programma voor
honderdduizenden jongeren in Oost-Afrika heeft het aantal verkrachtingen tot
de HELFT teruggebracht. Instructeurs gaan naar scholen om jongens het
belang van wederzijdse instemming bij te brengen en hoe ze kunnen opko-
men voor vrouwen, terwijl meisjes zelfverdediging leren en risico's herken-
nen. Organisatoren zeggen dat het meer dan 200.000 aanrandingen heeft
voorkomen! Nu willen ze het programma uitrollen in Afrika, waar bijna de
helft van alle vrouwen in hun leven te maken krijgt met fysiek en seksueel

geweld. Maar om dit te doen hebben ze geld nodig - en ze vragen onze beweging om hulp. Als we
genoeg geld bijeen kunnen brengen, kunnen we dit baanbrekende programma over het continent ver-
spreiden en urgente campagnes lanceren om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen wereldwijd.
Beginnend in Zuid-Afrika, zullen we instructeurs van wereldklasse financieren, ten minste tienduizend
meisjes en jongens trainen en baanbrekend onderzoek doen om deze aanpak over de hele wereld te
brengen. Geen enkel meisje zou de horror die Janika overkwam, moeten doorstaan - dus help mee om
verkrachtingen tot de helft terug te brengen.  (Klik aan) ‘Ik doneer met € 2  /  € 4  /  € 6  ….. ‘

Voorbeeld van een oproep tot actie. (Vertaald vanuit het Engels.)

Avaaz heeft een cruciale rol gespeeld in het creëren van een breed draag-
vlak voor klimaatactie. Bedankt Avaaz, jullie klinken me als muziek in de
oren! -- Christiana Figueres, VN-klimaatchef

Avaaz speelt een belangrijk rol met betrekking tot de klimaatkwestie. 
Foto: grote klimaatmars in Londen (29 nov.2015). 

Zie ook op internet: ‘Avaaz, Largest Climate Mobilisation in History’. 

Bronnen: tekst en foto’s via websites van Avaaz; overige informatie via internet.
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boek dat uitgebracht werd door de Amerikaanse vredesorganisatie
‘Pace e Bene’. (‘Vrede en Alle Goeds’).
Nina Koevoets, die via haar project ‘Towards a Nonviolent World’
(ToNoWo) nauw betrokken is bij de SVAG, ontdekte via haar trai-
ningswerk het grote belang van dit praktijkgerichte boek, maar
ook dat een herziening, op bepaalde punten, van belang was. 
Samen met de Canadese Pace e Bene – trainster Veronica
Pelicaric, begon zij hieraan in 2015. 
Voor meer informatie zie de openingspagina van onze website
www.geweldlozekracht.nl.  
Zie ook www.towards a nonviolent world.org 

Uw donatie voor ons werk is zeer welkom

OVERLIJDEN VAN BENNO HOUWELING
Na een ziekbed van enkele weken overleed ons bestuurslid Benno
Houweling op 30 juli j.l. op 74-jarige leeftijd. Vanaf december  1969
was hij als vrijwilliger nauw betrokken bij onze organisatie: als
bestuurslid, bibliotheek-beheerder, redactielid. Ook vertegen-woordigde
hij de SVAG in het bestuur van Vredesorganisatie PAIS, in de verwante
‘Stichting Museum voor Vrede en Geweldloosheid’, en in de redactie
van het Vredesmagazine.
Zelf kwam ik (Wim Robben) eveneens in dec.1969 bij de SVAG (toen
‘Stichting voor Geweldloze Weerbaarheid’ geheten). Op verzoek van
zijn echtgenote keek ik tijdens de crematie-plechtigheid terug op zijn
inzet voor het vredeswerk in Nederland*. 50 jaar lang is hij een van de
pijlers onder ons werk geweest. Dat Benno een fantastisch mens was zal
ieder bevestigen die hem heeft gekend. Hij straalde ‘actieve geweldloos-
heid’ uit.
*Zie de openingspagina van onze website www.geweldlozekracht.nl . 

RONDOM MONTAIGNE
Al vele jaren verdiept ons bestuurslid Dr. Henk bij de Weg (filosoof
/fotograaf) zich in het leven en werk van de Franse filosoof Montaigne
(1533 – 1592). Het zal velen bekend zijn dat z’n vriendschappelijke
band met rechter, schrijver, renaissancist Étienne de La Boétie (1530 –
1563) sterk was. Deze schreef rond zijn 18e het briljante ‘Vertoog over
de vrijwillige slavernij’ dat inging op de vraag waarom mensen een
‘heerser’ gehoorzamen. 
Montaigne  was hier zo van onder de indruk dat hij op zoek ging naar La
Boétie, in wie hij een geestverwant trof. Naast onderwerpen uit de
essays van Montaigne, o.a. over macht en gehoorzaamheid, vertrouwen
en woede, gaat Henk ook in op de invloed die La Boétie had op o.a.
Tolstoy en Gandhi.  Het boek (167 pag., € 17,50) is te bestellen bij boek-
winkels, bol. Uitgeverij U2pi. Zijn website is: www.bijdeweg.nl .
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