5. Dilemma
Stel: je bent de president van een niet bestaand land – Leogyzië. Met jouw kabinet moet je een besluit gaan nemen over hoe je de ruzie met je buurland (Kryptistan) aan gaat pakken. De helft van
je kabinet wil militair ingrijpen, jullie leger is immers veel sterker. Daarna willen ze Kryptistan
bezetten om een nieuwe oorlog te voorkomen. Er zullen doden vallen. Zullen de Kryptistaners
zo’n bezetting accepteren of zal er een soort ondergronds verzet of guerrilla ontstaan? De andere helft van je kabinet wil onderhandelingen met de buren. Dit is al vaker gedaan en dat liep dan
uit op veel jaren praten en moeizame kleine stapjes naar een oplossing. Nu gaat het conflict over
handel: de Kryptistaners willen niet langer spullen kopen die uit Leogyzië komen, dat kost
Leogyzië veel geld. Ook willen
de Kryptistaners geen olie meer
verkopen aan Leogyzië. Deze olie
Groningen
heb je wel nodig om bedrijven te
kunnen laten draaien.
Noordzee
Breng in beeld wat de voor- en
nadelen zijn van een oorlog met
het buurland en wat de voor- en
nadelen van onderhandelen zijn.
Amsterdam
Maak een poster met je groepje
Nederland
waarop je de voor- en tegen
Den Haag
Duitsland
argumenten van oorlog in beeld
Rotterdam
brengt.
Eindhoven

België

Lesbrief

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die
zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld.
Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten
wagen op de weg van de actieve geweldloosheid
in dienst van de gerechtigheid. Analyse van
conflicten en oorzaken vormt de basis voor
projecten, campagnes en publicaties.
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NEDERLAND
– Tekens van vrede –

Inleiding

2. Symbolen van vrede

We leven 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog (19141918). Na deze oorlog waren veel mensen ervan overtuigd dat oorlog uit de wereld geruimd moest worden.
Velen droegen een gebroken geweertje als teken van
hun vredelievende gedachte: ‘Nooit meer oorlog’. Mensen hadden de verwoestende werking van oorlog gezien
en meegemaakt. Ze wilden een einde aan oorlog en dus
ook aan legers. Tenslotte zijn legers bedoeld om te vechten. Zij wilden vrede. Mensen die voor vrede zijn en
tegen het gebruik van geweld noemen we pacifisten.

Het gebroken geweertje is een symbool voor ‘nooit meer oorlog’. Er zijn nog meer vredesymbolen,
zoals de duif (met de olijftak), de regenboog, de handdruk en klaprozen.
• Ga op zoek naar waar die symbolen vandaan komen en waar je ze tegenwoordig ziet.
• Ken je nog meer symbolen? Wat betekenen ze?
• Ontwerp een vredessymbool voor jullie school. Je kunt het tekenen, schilderen of uit mozaïek
maken.
• Presenteer wat je gemaakt en ontdekt hebt aan de rest van de groep.

3. World peace is possible
Herken je de tekenaar van dit symbool? Het is van de Nederlandse illustrator Dick Bruna. Hij tekende ook de boeken van Nijntje.
Sinds 2002 is dit het symbool voor ‘World peace is possible’, een
wereldwijde beweging.

Opdrachten

Bekijk het youtubefilmpje:
waarin je ook het lied
‘We are one’ hoort.

1. Het Vredespaleis in Den Haag
In Nederland staat een bijzonder teken van vrede: de World Peace Flame,
een vredesvlam. Het monument van de World Peace Flame werd onthuld
op 18 april 2002 in Den Haag. Het monument staat bij het Vredespaleis.
Twee jaar later werd de prachtige en bijzondere World Peace Flame Pathway onthuld, een stenen
pad rondom het monument dat bestaat uit stenen uit elk onafhankelijk land in de wereld.
De toenmalige burgemeester van Den Haag, Wim Deetman, zei hierover: ´Den Haag is zeer vereerd met de komst van de World Peace
Flame. De 20e eeuw was getuige van de meest afschuwelijke oorlogen,
maar ook van het ontstaan van belangrijke internationale vredesorganisaties waarvan velen nu in Den Haag gehuisvest zijn. Echter, de
verantwoordelijkheid voor vrede ligt niet alleen in hun handen; ieder
van ons is verantwoordelijk. Ik spreek de hoop uit dat de World Peace
Flame zal bijdragen aan deze bewustwording.’
Doe onderzoek naar het Vredespaleis in Den Haag. Wat is het precies
en waar dient het voor? Bereid een presentatie voor van 15 minuten
en maak een powerpoint-presentatie of een mindmap om je tekst te
ondersteunen. Zijn er meer landen met zo’n vredespaleis?

Vredesbanken bij het Vredespaleis (mozaïek)

www.kerkenvrede.nl/lesbrief/nl01

Kies uit de volgende opdrachten:
• Vertaal het lied ‘We are one’ en geef je mening over deze liedtekst. Helpt zo’n tekst, denk je?
Waarom wel of waarom niet?
• Kijk op de site en bekijk de acties. Er is bijvoorbeeld een actie geweest voor het wereld
kampioenschap voetbal van 2014 met oranje t-shirts met dit symbool erop. Bedenk een eigen
actie die op jouw school gehouden kan
worden met dit symbool.
www.kerkenvrede.nl/lesbrief/nl02

4. Vrede zonder geweld
Al die symbolen van vrede zijn acties zonder geweld. De beweging tegen oorlog en het gebruik
van geweld heet pacifisme. Een wereldberoemde pacifist is Mahatma Ghandi uit India. Hij wordt
ook wel een geweldloze vredesactivist genoemd. Hij werd vermoord in 1948 en had toen twee
Wereldoorlogen meegemaakt. In Zuid-Afrika had hij apartheid ervaren en in
India onderdrukking door de Britse machthebbers. Hij koos voor geweldloos
verzet: hongerstakingen en stille protesttochten. Zijn geboortedag, 2 oktober, is
een nationale feestdag en is de internationale dag van de geweldloosheid (International Day of Nonviolence).
• Ga op onderzoek uit naar het leven van Mahatma Ghandi. Maak een mindmap over zijn familie, zijn studie en werk en zijn activiteiten voor de vrede.
of:
• Stel een krant samen die zich richt op vrede. De krant staat meestal vol met
verhalen over oorlog en geweld. Zoek naar oude en nieuwe vredesberichten
uit Nederland en de wereld.

