Atoomwapens de wereld uit!
Burgemeesters voor Vrede
In Nederland zijn 145 burgemeesters lid van Mayors for Peace. Een wereldwijde organisatie van
Burgemeesters voor Vrede. Zij maken zich zorgen over atoomwapens, die op meer dan 100 plekken
op de wereld zijn opgeslagen en klaar liggen voor gebruik. Het moet afgelopen zijn met die
atoomwapens, vinden de burgemeesters. “Er staan kernwapens op onze steden gericht, maar wij
willen geen doelwit zijn. Aan een rampenplan hebben we niets als er een atoombom ontploft”.
Dokters voor vrede
“Dokters kunnen niet meer helpen als er een atoombom valt, want dan ligt alles in puin”. Dat zegt de
wereldorganisatie van dokters voor vrede. “Daarom moeten we voorkomen dat atoomwapens worden
gebruikt. Het enige medicijn dat echt helpt tegen atoomwapens is een verbod”. Dat is de boodschap
die dokters geven aan de leiders van de wereld.
Wil jij jouw burgemeester helpen om atoomwapens de wereld uit te krijgen?
Kom in actie voor vrede!
Lees de Flyer “Atoomwapens de Wereld uit”.

[Hiroshima in 1945 en in het heden.]

Samenstelling: Jan Durk Tuinier, als sociaal-pedagoog werkzaam bij de Stichting Vredeseducatie en het Fort
van de Democratie in Utrecht in samenwerking met Mayors for Peace Nederland en NVMP –
gezondheidszorg en vredesvraagstukken, ondersteund door het project Bevrijdingstoerisme van FoodValley
en de Provincie Gelderland. Kopiëren en verspreiding van deze handleiding en de flyer voor jongeren –
www.vredeseducatie.nl – wordt aangemoedigd, mits de bron wordt vermeld.
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2.

Kom in actie voor vrede

Mensen kunnen vrede maken en vrede leren. Wanneer je een actie voor vrede wilt opzetten, moet
je vooraf goed nadenken wat je precies wilt bereiken en hoe je dat wilt doen. Het doel moet
passen bij het middel. Je kunt een actie opzetten om informatie naar buiten te brengen, om met
andere mensen te discussiëren en meningen te beïnvloeden of om een concreet doel te bereiken.
Bedenk dat actievoeren tijd, energie en soms ook geld kost. Je kunt klein beginnen en
medestanders zoeken en zo de actie laten groeien. Er zijn heel veel manieren om je mening over
(atoom)wapens naar buiten te brengen en met andere mensen daarover te discussiëren.

Actiemiddelen
straatinterviews houden
flyer maken
posterwedstrijd
straattheater
tentoonstelling
gedichtenwedstrijd
petitie op papier of online
Facebook pagina
dansavond op vredesmuziek
#vredesacties
brief schrijven aan de minister van Buitenlandse Zaken
themapuzzeltocht
vlaggen maken
graffiti
vredesprijsvraag
promotieteam
persbericht verspreiden
varend object maken
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2.1.

Ontmoet de burgemeester

Wereldwijd zijn ruim 7.000 burgemeester uit 161 landen aangesloten bij Mayors for Peace. Samen
willen zij wereldleiders overtuigen kernwapens af te schaffen zodat we allemaal kunnen leven in
een veiliger wereld. Is de burgemeester in jouw woonplaats bij Mayors for Peace aangesloten? Kijk
of je vanuit de school of als redactielid van de schoolkrant een interview met foto shoot kunt
regelen. Maak een grote afdruk van het logo van Mayors for Peace. Lukt het om een afspraak te
maken? Benader dan de plaatselijke krant en de omroep. Die willen zo’n moment niet missen.
Hieronder nog een paar ideeën en tips.
Tips en ideeën
Kijk hier of jouw burgemeester aangesloten is bij Mayors for Peace: [link]
http://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2016/04/MfP2016.pdf

-

Bedenk vragen en bereid het gesprek goed voor. Als de burgemeester niet aangesloten is bij
Mayors for Peace, pas je je vragen daarop aan. Probeer erachter te komen hoe de
burgemeester denkt over atoomwapens.

-

Zorg ervoor dat je zelf goed geïnformeerd bent over Mayors for Peace zodat je eventuele
vragen van anderen kunt beantwoorden: http://www.nvmp.org/mayors-for-peace/
Blijf positief, maak duidelijk dat je de betrokkenheid van de burgemeester bij het thema van
atoomwapens belangrijk vindt.

-

Zorg voor een follow up. Wanneer de burgemeester belangstelling heeft voor Mayors for
Peace, betrek hem of haar dan bij acties die jullie willen opzetten. Denk bijvoorbeeld aan het
plaatsen van een (tijdelijk of permanent) vredesmonument in een park of in de hal van het
gemeentehuis of jullie school. Bij het monument kan jaarlijks op 6 of 9 augustus (de dagen
dat de bommen op Hiroshima en Nagasaki vielen in 1945) een bijeenkomst georganiseerd
worden om de slachtoffers te herdenken. En: wat je moet doen om je aan te sluiten bij het
netwerk, vind je op de website van Mayors for Peace.
Wereldwijd zetten burgemeesters zich in
om de atoomwapens af te schaffen. In
Nederland sloten burgemeesters van o.a.
Montfoort, IJsselstein, Wassenaar,
Wageningen, Vlaardingen en Capelle aan
den IJssel zich aan bij de campagne
tegen kernwapens van PAX.
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2.2. Herdenken en vieren op bijzondere dagen
Gebruik bijzondere dagen in het jaar om op school aandacht te vragen voor het probleem van de
atoomwapens. Dan kunnen we denken aan 6 of 9 augustus, als in Japan en elders in de wereld de
Herdenking van de atoombom op Hiroshima en Nagasaki worden gehouden. In Nederland zijn de
scholen gesloten in verband met de vakantie. Maar wat denk je van Dag van de vrede op 21
september? Ook kunnen we kiezen voor de Dag van de mensenrechten op 10 december,
Happiness Day op 20 maart of de Internationale Dag tegen racisme op 21 maart.
Herdenk de slachtoffers van atoomwapens
Atoomwapens hebben al heel veel slachtoffers gemaakt, zoals de vrouwen, mannen en kinderen die
bij het bombardement van Hiroshima en Nagasaki zijn gedood of gewond geraakt. Veel mensen zijn
ziek geworden door stralingsziekten door het bombardement of door het testen van atoomwapens.
Door stil te staan bij de slachtoffers en de gevolgen van rampen uit het verleden, kunnen we het
bewustzijn bij mensen vergroten en er samen aan bijdragen dat de aarde veiliger wordt.
Tips en ideeën
- Houd een minuut stilte op school en herdenk de slachtoffers van de atoomwapens.
- Organiseer een activiteit, bijvoorbeeld lampionnen te water laten, zoals de mensen hun doden
in Japan herdenken.
- Probeer contact te leggen met slachtoffers, bijvoorbeeld via het Hiroshima Peace Memorial
Museum. [link] http://www.pcf.city.hiroshima.jp/index_e2.html

4

- Vouw met klasgenoten 1.000 kraanvogels en biedt ze aan de burgemeester aan.

Jaarlijks worden de slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945 herdacht in de Belgische stad Gent met
lampionnen op het water.
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- Denk ook aan muziek en organiseer een concert.
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2.3. Schrijf een brief aan (wereld)leiders
Wereldleiders weten dat heel veel mensen atoomwapens willen afschaffen. Sterker nog, sommige
wereldleiders willen dat zelf ook, alleen willen ze vaak niet de eerste stap zetten. Het is belangrijk
dat de (wereld)leiders van ons zelf horen wat wij ervan vinden. Schrijf een brief of een kaart en
verstuur die per post, zodat er een hele berg papier op hun deurmat valt. Per E-mail of online
petitie kan natuurlijk ook, maar als het om dit soort onderwerpen gaat, is een papieren brief of
kaart effectiever. Dat is ook de ervaring van Amnesty International. Hieronder vind je enkele tips
voor een goede brief en een adressenlijst van (wereld)leiders die atoomwapens bezitten. Je kunt
bij de brief een gevouwen kraanvogel doen of een foto van een poster of van een vredesactie van
je klas.
Stappen
Bepaal eerst aan wie je een brief gaat schrijven. De president van Frankrijk, Rusland of de
Verenigde Staten of de Nederlandse minister-president. De burgemeester of een lid van de
Tweede Kamer kan ook. Je kunt dan schrijven aan de leden van de Vaste Kamercommissie
voor Buitenlandse Zaken, daar hebben alle politieke partijen een vertegenwoordiger in.

-

Als het om een buitenlandse president gaat, probeer dan zoveel mogelijk te weten te komen
over deze persoon en zijn of haar standpunten ten aanzien van atoomwapens. Daar kun je
dan op inhaken. Obama heeft in 2016 in Hiroshima en ook op andere plaatsen verklaard dat
hij tegen atoomwapens is.

-

Bepaal vervolgens wat je van hen wilt. Heb je een bepaalde vraag? Of wil je vooral je eigen
mening en zorgen overbrengen? Zorg ervoor dat de vraag die je stelt realistisch is. Een
Nederlandse burgemeester zal niet snel als actievoerder op de barricade staan omdat hij of
zij burgemeester van alle inwoners is en boven de politieke partijen wil staan.

-

Schrijf de brief in heldere en logische zinnen en check de spelling goed, vraag je docent om
advies (Pas op met Google Translate!). Wees in alle gevallen beleefd, ook al ben je helemaal
geen fan van een bepaalde president. Maak de brief niet te lang en doe er geen tekstbijlagen
in. Begin de brief met de aanleiding, vertel ook altijd wie je bent en waarom je deze brief
schrijft.

-

Verstuur de brief. Check altijd het adres wanneer de brief per post wordt verzonden en vul
de naam van de president of minister-president in. De brief altijd ondertekenen en jullie
eigen adres niet vergeten. Zorg voor voldoende frankering op de brief. Hoewel het enkele
maanden kan duren, is de kans dat je een reactie krijgt behoorlijk groot.

President Obama ontmoet tijdens zijn bezoek aan Hiroshima in 2016 een overlevende tijdens de herdenking.
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UNITED STATES
The President of the United States
1600 Pennsylvania Avenue
Washington, DC, 20500
United States of America
RUSSIA
The President of Russia
4, Staraya Square
Moscow, 103132
Russian Federation
CHINA
The President of China
State Council General Office
Yongneixijie, Beijingshi, 100017
People’s Republic of China
FRANCE
The President of France
Quai d'Orsay 37
75007 Paris
France
UNITED KINGDOM
The Prime Minister of the United Kingdom
10 Downing Street
London, SW1A 2AA
United Kingdom
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ISRAEL
The Prime Minister
3 Kaplan Street
Hakirya, Jerusalem 91919
Israel

PAKISTAN
The President of Pakistan
Pakistan Secretariat
Islamabad
Pakistan
NORTH KOREA
The President of North Korea
PO Box 44, Jung Song-dong
Central District, Pyongyang
North Korea
NEDERLAND
De minister-president
ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA Den Haag

De minister van Buitenlandse Zaken
ministerie van BUZA
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

Tweede Kamer der Staten-Generaal
De Griffier van de Vaste Kamercommissie
van Buitenlandse Zaken
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
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INDIA
The Prime Minister of India
South Block, Raisina Hill
New Delhi 110 011
India
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2.4. Zaai zonnebloemen voor vrede
Zonnebloemen zijn wereldwijd een symbool voor een wereld zonder atoomwapens. De
zonnebloem verwijst naar de zon, de enige veilige nucleaire reactor van het universum, 150
miljoen kilometer van de aarde. In de jaren tachtig zaaiden actievoerders duizenden
zonnebloemen in de buurt van opslagbunkers voor atoomwapens in de Verenigde Staten. De
boodschap is: geen bommen maar bloemen! Het resultaat was maanden later zichtbaar: een gele
zee van zonnebloemen.
Actievoerders uit de hele wereld zaaiden zonnebloemen na de ramp met de nucleaire reactors van
Chernobyl (Oekraine) en Fukushima (Japan). Duizenden inwoners werden radioactief besmet en hun
leefgebied is voor honderden jaren verwoest en onleefbaar geworden.
Suggesties
- Zonnebloemenzaad is goedkoop en kan in grote zakken gekocht worden. Doe enkele zaadjes
in een klein papieren zakje en plak er een sticker op met de bedoeling van de actie en een
webadres. Er zijn ook kleine kant-en-klare zakjes te koop, maar die zijn wel duurder.
- Verspreid het zonnebloemzaad op school, in de bus en in de winkelstraat en vertel waarom
je dat doet. Je kunt ook denken aan publieke instellingen zoals andere scholen, een
zorginstelling of een bedrijf in de buurt. Benader de directie met jullie verzoek.
- Zaai zonnebloemen in de tuin van de school. Overleg met de gemeente wanneer jullie
zonnebloemen op een rotonde of in een park willen zaaien.
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3.

Kaanvogel vouwen

Hiroshima 1945. Sasaki Sadoko was 2 jaar. Ze overleefde de vernietigende vuurzee nadat de
atoombom gevallen was. Ze groeide op en had een grote wens: hardloopster worden. Helaas. Toen
ze 11 was, kreeg ze leukemie: kanker veroorzaakt door de straling van de bom, die negen jaar
daarvoor was gevallen. Dan hoort ze een oud Japans verhaal: iedereen die 1000 kraanvogels vouwt,
mag een wens doen. Sasaki start met vouwen. Ze doet alles om haar wens, hardloopster worden, uit
te laten komen. Ze vouwt en vouwt, maar haalt de 1000 vogels niet. Ze overlijdt als ze 12 is. Haar
vrienden gingen door met kraanvogels vouwen om wensen voor vrede te doen. Ook een wens doen
voor vrede, voor jezelf of voor iemand anders? Leer dan kraanvogels vouwen.
Op deze filmpjes kun je zien hoe je een kraanvogel kunt maken. Veel succes!
https://www.youtube.com/watch?v=z31CeGmlj5o
https://www.youtube.com/watch?v=ab2OqB300Ks
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4.

‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’

“Ik weigerde schuldig te zijn aan het starten van de Derde Wereldoorlog. Als ik de verkeerde
beslissing zou nemen, zouden heel veel mensen sterven”
Koude Oorlog
Het is 26 september 1983. De Koude Oorlog is op zijn dieptepunt en de Russische luitenant-kolonel
Stanislav Petrov zit op zijn post. Hij heeft de opdracht gekregen om zijn beeldschermen, waarop hij
een nucleaire aanval van de Amerikanen aan kan zien komen, goed in de gaten te houden. Zodra hij
iets verdachts ziet, moet hij het aan zijn leidinggevenden melden. Zij kunnen vervolgens ‘passende’
maatregelen nemen, oftewel met één druk op de knop de eigen nucleaire wapens – in staat om een
groot deel van de wereld te vernietigen – lanceren.
Waarschuwen?
Petrov houdt de schermen nauwlettend in de gaten als hij plots vijf rode stipjes ziet. De vijf stipjes
staan voor vijf nucleaire raketten. Petrov twijfelt, ook al is zijn opdracht duidelijk: meld een aanval
direct. Terwijl Petrov de raketten op zich af ziet komen, gaat er van alles door hem heen. Zijn
waarschuwingssysteem is niet helemaal te vertrouwen, de radars op de grond zien de raketten nog
niet, vijf raketten zijn er niet veel en steeds die belangrijke vraag: moet hij zijn leidinggevenden
waarschuwen of niet?
Vals alarm
Uiteindelijk doet Petrov het niet. Hij meldt dat er sprake is van een vals alarm – ook al kan hij dat op
dat moment niet met zekerheid concluderen – en blijft op zijn post. Zijn inschatting blijkt correct: het
waarschuwingssysteem faalt. De VS vallen op dat moment niet aan. Petrov kan het navertellen en de
Russen vuren geen nucleaire wapens af. “Ik weigerde schuldig te zijn aan het starten van de Derde
Wereldoorlog,” zo vertelt Petrov later. “Als ik de verkeerde beslissing zou nemen, zouden heel veel
mensen sterven.”

Wat als…
Hoewel niemand precies kan vertellen wat er was gebeurd als Petrov wel melding had gemaakt van
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Twee portretten van Stanilav Petrov op jonge en oudere leeftijd.
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de stippen op zijn scherm, zijn experts het er wel over eens dat Petrov ons met zijn acties een Derde
Wereldoorlog heeft bespaard. Want als Petrov zijn superieuren had gewaarschuwd, hadden die
volgens experts niet getwijfeld, maar direct de nucleaire wapens ingezet. Met alle gevolgen van dien.
De vijf stippen
De vijf stippen die Petrov zag, waren dus geen nucleaire wapens. Maar wat dan? Onderzoek
suggereert dat het Russische waarschuwingssysteem zonlicht dat door wolken op grote hoogte
weerkaatst werd, onterecht voor een lancering aanzag. Deze jarenlang onbekend gebleven
gebeurtenis, bezorgde Petrov de bijnaam The man who saved the world.
Waarom nog kernwapens?
Iedereen wil het liefst van alle kernwapens af. Ze zijn te erg om te gebruiken en er kunnen
ongelukken mee gebeuren en dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Landen die op dit moment kernwapens hebben, voelen zich erg machtig: ons durven ze niet aan te
vallen want wij hebben kernwapens, denken ze. Toch zou de wereld een stuk veiliger zijn als we
kernwapens zouden verbieden en opruimen. Als je jezelf wilt verdedigen zijn er genoeg andere
wapens. En kernwapens kun je eigenlijk toch nooit gebruiken, je kunt er alleen maar mee dreigen.
Maar met iets dreigen dat alle leven op aarde kan vernietigen, dat mag natuurlijk niet.
Om verder te denken
Ben je het eens met de stelling dat de wereld een stuk veiliger wordt als we kernwapens
zouden verbieden en opruimen?

-

Als je jezelf wilt verdedigen, zijn er genoeg andere wapens. Kun je enkele voorbeelden van
geweldloze ‘wapens’ verzinnen? De Amerikaanse wetenschapper Gene Sharp zette 198
manieren van geweldloze actie op een rij. http://www.peacemagazine.org/198.htm

Stanilav Petrov
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5.

Organiseer een Peace Challenge

Een Peace Challenge is een uitdaging om 10, 14 of 30 dagen iets te doen voor vrede. Het hoeft niet
groot of spectaculair te zijn, een gebaar, een handeling of een handtekening is al prima. Dat is goed
voor jezelf, je wordt er meestal gelukkiger van. En het is goed voor een ander of de aarde. Je
organiseert het via sociale media, maar mensen krijgen elke dag een challenge in hun mailbox. Je
kunt een challenge doen met je hele familie, met de hele school of iedereen in het land die mee wil
doen. Aan het eind organiseer je een groot vredesfeest voor alle deelnemers met verhalen en
vooral veel muziek om te vieren dat jullie de challenge gehaald hebt.
Wat betekent vrede?
Vrede is een lastig begrip, iedereen heeft er wel een idee bij. De meeste mensen denken bij vrede
aan ‘nooit meer oorlog’, maar stel je eens voor dat je er zo tegenaan kijkt:
Overal waar mensen voor elkaar en de aarde zorgen, overal waar kinderen en jongeren elkaar
troosten, helpen en ‘nee’ zeggen tegen onrecht, daar is vrede. Iedereen kan vrede maken, overal en
elke dag weer. De oorlogen tussen landen lossen we in ons eentje niet op. Maar vrede maken kan
iedereen, elke dag.

11
Organisatieplan?
Maak samen met anderen een organisatieplan. Dat bestaat uit de volgende onderdelen: waarom,
wie, wat, wanneer, waar en hoe?

Wie?
Maak een keuze. Is het voor alle leerlingen op je school of kan iedereen in je woonplaats mee doen?
Is het voor kinderen, jongeren of voor volwassenen, of voor allemaal? Dat maakt natuurlijk uit voor
de inhoud van de opdrachten en uitdagingen. Maak een wervende tekst. “De Peace Challenge is voor
iedereen! Jong en oud, passief en actief, met tijd en zonder tijd, gelovig of atheïst, vegetariër of
nudist, uit de Randstad of uit Drenthe. Wie, wat en waar je ook bent, doe mee!”
Wat?
Maak in een groep of klas de uitdagingen voor de challenge. Dat kun je zo doen: laat elke deelnemer
op een briefje schrijven wat hij of zij voor vrede zou kunnen doen. Maak vervolgens samen een
mindweb op het (digi)bord. Bepaal samen welke opdrachten in de challenges mee kunnen doen. Zorg
dat er makkelijke en moeilijke challenges zijn. Opdrachten die te maken hebben met andere mensen
en met zorgen voor de aarde en het milieu. Leg ook een verband met de Mayors for Peace en
probeer ook enkele challenges te maken die te maken hebben met het afschaffen van atoomwapens.
Maak van elke challenge iets moois en vrolijks, foto, filmpje en vooral: geef positieve suggesties.
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Waarom?
Leg uit wat de Peace Challenge betekent en hoe het werkt. Vertel waarom jij of jullie het willen gaan
doen. Zorg ook dat je weet wat je onder vrede verstaat. Dat is het eerste wat een journalist je zal
vragen als je de challenge wilt promoten: “Wat betekent vrede voor jou?”
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Als je inspiratie zoekt bij het maken van een Peace Challenge, kijk dan eens op de site van DOEtank
PEER: http://www.peacechallenge.nl Of op: https://peacechallenge.wordpress.com Daar vind je
voorbeelden van challenges.

Wanneer?
Bepaal wanneer de challenge gaat plaatsvinden. Je kunt een bijzondere dag nemen als startpunt of
voor het eindfeest op school. Zoals 21 september Dag van de Vrede. Of 10 december Internationale
dag van de mensenrechten. Bepaal ook de lengte van de challenge en maak een planning voor
publiciteit: hoe ga je mensen informeren en hoe breng je de media op de hoogte van de Peace
Challenge?
Waar?
Bepaal de plekken waar de challenges worden uitgevoerd. Natuurlijk is de communicatie online,
maar bedenk waar je de start- en openingsbijeenkomst gaan organiseren. Op school, in het
gemeentehuis of op een marktplein, het kan allemaal. Laat het doel van de challenge en de
doelgroep de plekken mee bepalen.

Een paar voorbeelden
- Ga op de foto met iets dat voor jou vrede uitstraalt.
- Bespreek met iemand anders wat de beste manier is om je tegen pesten te verzetten.
- Hoe ziet je ideale regering eruit?
- Voer een gesprek met een vreemde.
- Ruim 5 minuten afval van de straat of plantsoen op.
- Neem een gewoonte of gebruik over uit een andere cultuur en doe dat vandaag.
- Schrijf een brief aan de minister van Buitenlandse Zaken en vertel je standpunt over kernwapens.
- Maak de openbare ruimte mooier, versier een lantarenpaal of plant een boom.
- Wees vriendelijk tegen een onbekende (als je durft deel met elkaar free hugs in de winkelstraat).
- Maak een lijstje met drie van jouw vooroordelen en probeer ze te ontmaskeren.
- Onderzoek een religie die je nog niet (goed) kent.
- Bedenk een LOESje-achtige tekst over vrede en deel dat met iemand anders. Voorbeeld: “Vrede zit
in jou en mij!” of: "Iedereen zei dat het niet kon totdat er iemand kwam die dat niet wist".
- Geef aan drie mensen, bekenden of onbekenden, een compliment.
- Dans op wereldverbeterende muziek.
https://play.spotify.com/user/peacechallenge/playlist/7hg5PwtUJyuMLBaILdqrt9?play=true&utm_so
urce=open.spotify.com&utm_medium=open
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Hoe?
Zorg er voor dat iedereen die zich heeft opgegeven elke dag een nieuwe opdracht in de inbox krijgt,
die je in principe overal zou kunnen uitvoeren. Wanneer je het op school doet, kan het misschien ook
op intranet gepubliceerd worden. Deelnemers kunnen, op de facebookpagina of door te mailen,
delen hoe het ging! En maak een hashtag aan voor Twitter en Instagram.
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