
JONGE VREDESBOUWERS
54 LANDEN  /  103 ORGANISATIES / 10 MILJOEN JONGEREN*

In 1989 werd de organisatie ‘UNOY’ (United Network of Young Peacebuilders) opgericht. Het is een wereld-
wijd netwerk van jonge mensen (ong. 18 – 30 jaar) en jeugdorganisaties die zich inzetten voor vredesopbouw
en vreedzame conflicthantering in gebieden waar gewelddadige conflicten zijn en in regio’s waar oorlog
geweest is. De organisatie is niet-politiek, niet-religieus en niet-gouvernementeel en verwelkomt het jongeren-
lidmaatschap ongeacht geslacht, huidskleur, etniciteit, sociale klasse, religie, seksuele geaardheid of een ande-
re status. Inmiddels zijn ze via 103 jongeren-organisaties actief in ruim 54 landen met een bereik van zo’n 10
miljoen jonge mensen. Het Internationale Secretariaat van UNOY is gevestigd in Den Haag, een straat ver-
wijderd van het Vredespaleis. (*UNOY-jaarverslag 2018, d.d.  juli 2019.) 

Doelstelling
UNOY streeft naar een wereld zonder geweld waarin jongeren actief betrokken zijn bij de vreedzame oplos-
sing van conflicten en werken aan het ontwikkelen van een vredescultuur. Dit door jonge mensen in staat te
stellen zich in te zetten voor duurzame vrede en conflict-transformatie door middel van het ontwikkelen van
hun vaardigheden, voor hun belangen op te komen, en door het bieden van ondersteuning voor het bevorde-
ren van een vredescultuur. De organisatie werkt voornamelijk met jongeren in gewelddadige conflict- en
naoorlogse regio's.

Hoe het begon
In de nacht van 24 juli 1988, tevens zijn 50ste verjaardag, droomde de Russische VN-diplomaat Nikolai
Firjubin over een congreszaal vol met jongeren die over de grote uitdagingen voor de mensheid spraken. Zijn
droom die dag overdenkend kwam plotseling de naam ‘United Nations of Juniors’ bij hem op. De maanden
die volgden besprak hij zijn idee met diverse mensen, en in april 1989 nam hij contact op met Maria Kooijman

(die hij kende van de organisatie ‘Universal Education’)
met de vraag of zij in Nederland een bijeenkomst kon
organiseren om de basis te leggen voor een
‘Internationale Werkgroep’. Zes weken later (mei 1989)
kwamen 34 enthousiaste jonge mensen uit 13 landen
(vanuit 4 werelddelen) bijeen in groepscentrum ‘De
Weyst’ in Handel (boven Eindhoven) dat zich baseert
op Gandhiaanse principes. Het werd een groot succes,
waarbij de jonge deelnemers onder andere besloten er
‘United Nations of Youth: UNOY’ (‘you know why’) van
te maken. De basis was gelegd en op 15 september 1989
werd het als ‘Stichting’ (Foundation) geregistreerd. In
2003 werd de naam veranderd in ‘United Network of
Young Peacebuilders’ (UNOY Peacebuilders).
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( VN foto / Patricia Esteve)                                

Partners van Unoy (in 2018)
● Cordaid ● Raad van Europa (CoE), Europese
Jeugdstichting (EYF) ● Erasmus+ Programma ●
Wereldwijd partnerschap voor de preventie van
gewapende conflicten (GPPAC) ● Haella Stichting
● Ministerie Buitenlandse Zaken (Finland) ●
PeaceNexus Foundation (Engeland) ● Zweeds
Agentschap Internationale Ontwikkelingssamen-
werking (Sida) ● Bevolkingfonds van de VN
(UNFPA) ● VN-Bureau v.d. Secretaris-Generaal
van de Afgezant voor de Jeugd ● Amerikaans
Agentschap voor Internationale Ontwikkeling
(USAID)

De 6 UNOY-Regio’s
Het werkgebied van UNOY is in 6 regio’s 

verdeeld: 1) Noord- en Zuid-Amerika, 2) Azië , 3)
Oost- en Zuidelijk Afrika (ESA), 4) Europa, 5)
Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) en 6)
West- en Centraal-Afrika (WCA).

UNOY als organisatie
UNOY Peacebuilders is een mondiaal Netwerk
van organisaties. Het Bestuur is het juridische
orgaan van UNOY. 
Het Internationaal Secretariaat is gevestigd in
Den Haag en rapporteert aan het Bestuur en aan de
Internationale Stuurgroep, die de belangen en
behoeften van leden vertegenwoordigt en uit 6
leden bestaat (1 uit elke regio). In 2018 werden al
deze structuren door jongeren geleid.

Uw donatie voor ons werk is zeer welkom“Jeugd, Vrede en Veiligheid in Azië  en de Pacific.

Voor meer informatie: zie www.unoy.org en de drie bijlagen in het artikel over UNOY Wikipedia:
1) Resolution 2250, 2) Youth Advocacy Team, 3) ‘What we do’ (UNOY), met als belangrijke bijlagen:
‘UNOY  strategic plan: 2016 – 2020’ en ‘UNOY Annual report 2018’.
Zie ook: ‘20 Years of UNOY’ (o.a. met verhalen van de initiatiefnemers),   

Wij, als jongeren, verbinden ons tot het volgende:
We zullen als leiders  blijven optreden bij het voorkomen van gewelddadig extremisme door de geschet-
ste activiteiten in deel II van deze actie-agenda (*). Wij zullen ook:
? deelnemen aan multidisciplinaire taakgroepen en andere initiatieven om gewelddadig extremisme

tegen te gaan op nationaal, regionaal en mondiaal niveau;
? partnerschappen aangaan met lokale en nationale overheden, intergouvernementele organisaties, het

maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en de media;
? hiermee verband houdend onderzoek verrichten en de bevindingen gebruiken om beleid en program-

ma's te sturen en te inspireren;
? samenwerken met andere jongeren en hun organisaties die gewelddadig extremisme willen stoppen.

Als wij, als jonge mensen, de mogelijkheden hebben om onze wensen en grieven te uiten, kunnen wij
de ontwerpers, vernieuwers en scheppers van een vredige en rechtvaardige wereld zijn.
(*) Zie op internet: “Youth action agenda to prevent violent extremism and promote peace.”
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1) Geweldloosheid
UNOY Peacebuilders is tegen alle vormen van
geweld, inclusief fysiek, direct, sociaal, cultureel,
ecologisch en structureel geweld. Geweld belem-
mert mensen om hun volledige potentieel te berei-
ken. Voor een wezenlijke verandering van conflic-
ten is geweld contraproductief. Vrede moet met
vreedzame middelen worden opgebouwd. Leden
van UNOY Peacebuilders werken altijd op basis
van geweldloze principes.

2) Conflicttransformatie
UNOY Peacebuilders begrijpt dat conflicten een
natuurlijk gegeven van menselijke samenlevingen
zijn, maar ook kansen bieden om tot constructieve
veranderingen te komen.

3) Zinvolle jeugdparticipatie
Jonge mensen zijn middelaars die zich inzetten
voor positieve verandering. Zij zijn niet alleen
slachtoffers of plegers van geweld, ó f bevorde-
raars van initiatieven voor vredesopbouw. Het zijn
belanghebbenden en participanten die een positie-
ve bijdrage leveren aan vredesopbouw en conflict-
transformatie.

4) Diversiteit en solidariteit
UNOY Peacebuilders omarmt diversiteit, waar-

deert de rijkdom in onze verschillen en gelooft in
het belang van gelijkheid en deelname van jonge-
ren en andere gemarginaliseerde groepen in vre-
desopbouwprocessen. UNOY Peacebuilders
gelooft in de kracht van solidariteit, het delen van
successen en uitdagingen, en het samenwerken als
een gemeenschap van lokaal gegronde en mondiaal
bewuste jongeren.

5) Duurzaamheid
Om duurzame vrede te laten floreren, moeten men-
sen zich bewust zijn van de invloed van hun acties
en streven naar duurzaamheid. Dit omvat de
impact op het milieu, op andere mensen, op samen-
levingen en op culturen. Dit betekent ook dat onze
inspanningen met betrekking tot vredesopbouw
invoelend moeten zijn en aangepast aan de context
waarin we werken, en dat het beginsel van ‘geen
kwaad doen’  in al onze activiteiten in aanmerking
wordt genomen.

Sticht ing
voor Act ieve
Geweldloosheid
Postbus 288
5280 AG Boxtel
Bankrekening:
NL93 INGB 0000 2665 51
Telefoon: 0411-672783
E-mail:
info@geweldloosactief.nl
Website:
www.samenvoorvrede.nl

DOELSTELLING
De Stichting voor Actieve Geweld -
 loosheid 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, Benno Houweling,
Nina Koevoets, 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

1. De invloed van jongeren versterken en hen verantwoordelijkheid
geven voor het opbouwen van vrede, terwijl de capaciteiten van jon-
gerenorganisaties worden versterkt om hen te ondersteunen en een
duurzaam resultaat te bereiken.

2. Het creë ren en verzorgen van partnerschappen en samenwerkings-
verbanden ( - zowel binnen als tussen het wereldwijde netwerk van
door jongeren geleide NGO’s  voor vredesopbouw en andere multi-
laterale partners - ) waarin jongeren worden beschouwd als gelijk-
waardige en essentië le partners voor vrede.

3. UNOY heeft tot doel veranderingen teweeg te brengen in de struc-
turen die de uitsluiting van jongeren laten voortduren, zowel op
regeringsniveau (lokaal, regionaal en nationaal), en intergouverne-
menteel of internationaal niveau, of binnen de ontwikkelingssector
zelf.

Youth Advocacy Team (YAT):
Team van Jeugdige Pleitbezorgers

In 2005 werd het YAT opgericht waar toegewijde jonge vredesbouwers
van het UNOY-Netwerk deel van uitmaken. Zij zijn onder andere
betrokken bij nationale en internationale onderhandelingen om de
belangen van jongeren te bepleiten en hebben permanente UNOY-ver-
tegenwoordigers bij VN-instanties in New York en Genè ve. Hun
belangrijkste prestatie is de goedkeuring van Resolutie 2250 van de
Veiligheidsraad (9 dec.2015) waarin het mondiale belang van vredes-
werk door jongeren onderbouwd en aangemoedigd wordt.  

Fiscaal nr.:
RSIN
004627386

Kernwaarden en -principes
UNOY Peacebuilders baseert zich als netwerk op gemeenschappelijke waarden en principes die het werk
sturen. De kernwaarden zijn gebaseerd op een holistisch begrip van vrede, niet alleen op de afwezigheid
van oorlog of direct geweld, maar ook op de aanwezigheid van positieve omstandigheden die het fysieke,
sociale, culturele, economische en ecologische welzijn ondersteunen.

Theorie van verandering
De visie richt zich op een wereld zonder geweld, waar jonge mensen de leiding nemen, actief betrokken
zijn bij de vreedzame transformatie van conflicten, en werken aan het ontwikkelen van een cultuur van
vrede. UNOY identificeert 3 strategieë n in overeenstemming met de meest voorkomende uitdagingen van
jonge vredesopbouwers, op basis van é é n rode draad: de huidige machtsverhoudingen opnieuw in even-

wicht brengen. Deze strategieë n zijn:

Training
Veel aandacht wordt geschon-
ken aan training voor  jongeren,
jeugdorganisaties, leden van het
YAT en stafmedewerkers.
Via ‘Trainingen voor  Trainers’
worden jongeren opgeleid om
zelf trainingen te gaan geven.
December 2018 verscheen de
‘Training Toolkit’ (141 pag.) die
men gratis kan downloaden. 

Het voorkomen van gewelddadig extremisme

Op 28 sept.2015 vond te New York de ‘Global Youth Summit
against Violent Extremism’ plaats. Deze Jeugdtop baande mede de
weg voor ‘Resolutie 2250’.
Beperkte economische, sociale en politieke kansen zijn belangrijke
factoren die jongeren ertoe aanzetten deel te nemen aan gewapende
conflicten. Bestrijding van gewelddadig extremisme via tegenge-
weld pakt echter alleen de symptomen van dit probleem aan, in
plaats van de oorzaken ervan aan te pakken.
Dit vergroot de spanningen en bevordert de steun voor gewelddadi-
ge ideologieë n. Daarbij komt dat slechts een minderheid van jon-
geren zich, al dan niet daartoe gedwongen,hierbij aansluit. De meer-
derheid van de jeugdbevolking houdt zich afkerig ervan of voelt
zich aangesproken om een bijdrage te leveren aan een constructie-
ve vreedzame aanpak van de oorzaken van het geweld. Vandaar dat
UNOY zich inzet voor een benadering waarin jongeren worden
erkend als positieve factoren voor verandering en als pleitbezorgers

voor vrede.
De rol die jongeren spelen bij het opbouwen van vrede en het transformeren van conflicten moet worden
erkend. Bij deze erkenning moet rekening worden gehouden met de samenhang tussen sociale rechtvaar-
digheid, duurzame ontwikkeling, mensenrechten en vrede die alomtegenwoordig is in het dagelijks leven
van de jeugd. Als belanghebbenden en (toekomstige) leiders zorgt de integratie van jongeren in vredes-
opbouwprocessen ervoor dat een relevante, representatieve en actieve categorie van de samenleving is uit-
gerust om hieraan een positieve bijdrage te leveren.
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Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) en 6)
West- en Centraal-Afrika (WCA).

UNOY als organisatie
UNOY Peacebuilders is een mondiaal Netwerk
van organisaties. Het Bestuur is het juridische
orgaan van UNOY. 
Het Internationaal Secretariaat is gevestigd in
Den Haag en rapporteert aan het Bestuur en aan de
Internationale Stuurgroep, die de belangen en
behoeften van leden vertegenwoordigt en uit 6
leden bestaat (1 uit elke regio). In 2018 werden al
deze structuren door jongeren geleid.

Uw donatie voor ons werk is zeer welkom“Jeugd, Vrede en Veiligheid in Azië  en de Pacific.

Voor meer informatie: zie www.unoy.org en de drie bijlagen in het artikel over UNOY Wikipedia:
1) Resolution 2250, 2) Youth Advocacy Team, 3) ‘What we do’ (UNOY), met als belangrijke bijlagen:
‘UNOY  strategic plan: 2016 – 2020’ en ‘UNOY Annual report 2018’.
Zie ook: ‘20 Years of UNOY’ (o.a. met verhalen van de initiatiefnemers),   

Wij, als jongeren, verbinden ons tot het volgende:
We zullen als leiders  blijven optreden bij het voorkomen van gewelddadig extremisme door de geschet-
ste activiteiten in deel II van deze actie-agenda (*). Wij zullen ook:
? deelnemen aan multidisciplinaire taakgroepen en andere initiatieven om gewelddadig extremisme

tegen te gaan op nationaal, regionaal en mondiaal niveau;
? partnerschappen aangaan met lokale en nationale overheden, intergouvernementele organisaties, het

maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en de media;
? hiermee verband houdend onderzoek verrichten en de bevindingen gebruiken om beleid en program-

ma's te sturen en te inspireren;
? samenwerken met andere jongeren en hun organisaties die gewelddadig extremisme willen stoppen.

Als wij, als jonge mensen, de mogelijkheden hebben om onze wensen en grieven te uiten, kunnen wij
de ontwerpers, vernieuwers en scheppers van een vredige en rechtvaardige wereld zijn.
(*) Zie op internet: “Youth action agenda to prevent violent extremism and promote peace.”
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