
 

 

Nieuwsbrief Mayors for Peace-Nederland 

 
Wat zou jij doen als …. 

  
burgemeester van Rumund ontsteekt het bevrijdingsvuur in Wageningen 
 

De slogan voor de jaren 2016 tot 2020 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarmee het een 
appel doet om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid, is Geef vrijheid door. De hamvraag 
in deze  activiteiten is: ‘Wat zou jij doen als …..’. ’Dat levert veel  mooie  gesprekken op, waarin 
het gaat over durven, kunnen en willen’ schrijft burgemeester Geert van Rumund van 
Wageningen, Stad der Bevrijding en voorzitter Mayors for Peace-Nederland,  in Procesnieuws. 
U kunt hier het artikel  lezen. 
 

Videoboodschap burgemeester Liesbeth Spies 
 

 
Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn, gaf tijdens de bijeenkomst 
‘Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld’, op 26-09-2018 in Humanity House, een 
korte en heldere videoboodschap:  
‘Wij hebben deze wereld, deze aarde, in bruikleen voor onze kinderen en kleinkinderen.  We 
mogen deze aarde doorgeven aan generaties die na ons komen. Dat betekent dat we er goed 
voor moeten zorgen. Kernwapens zijn erop gericht de wereld te vernietigen. Dat past niet bij 
de opdracht die wij hebben om deze wereld door te geven aan volgende generaties. Daarom 
ben ik heel blij dat dit kabinet zich inzet voor een kernwapenvrije wereld. Maar laten we het 
niet bij woorden laten, laten we ook daadwerkelijk de daad bij het woord voegen. Dus doe uw 
uiterste best om die zin uit het regeerakkoord “wij gaan voor een kernwapenvrije wereld” ook 
om te zetten in internationale actie. ‘ 
 
Bent u geïnteresseerd in het hele verslag van deze bijeenkomst? U leest het hier 

https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2018/10/Procesnieuws.pdf
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2018/10/Eindverslag.pdf


 

 
 
Kamerleden nemen oproep kernwapenvrije wereld in ontvangst 
Op dinsdag 25 september overhandigde een aantal maatschappelijke organisaties waaronder 
de NVMP, PAX, Rode Kruis en Burgemeesters voor vrede een Maatschappelijk Appel  aan de 
Tweede Kamer als aansporing van de Nederlandse inzet voor een wereld zonder kernwapens. 
De oproep werd getekend door burgemeester Geert van Rumund namens Mayors for Peace 
en verder door ruim honderd prominente Nederlanders uit de wereld van de wetenschap, 
gezondheidszorg, levensbeschouwing, cultuur, bestuur, beleid, juristen en media. Zij 
weerspiegelen een breed maatschappelijk, wetenschappelijk, cultureel en politiek spectrum. 
 

 
Wat is een Ambassade voor Vrede? 
Vrede is niet vanzelfsprekend. Vrede is geen abstract begrip, maar iets waar je elke dag, in je 
eigen omgeving aan kunt bijdragen.  Vredesorganisatie PAX biedt daarbij de helpende hand. 
Willen burgers zich actief inzetten voor vrede in hun eigen omgeving dan kunnen zij een 
Ambassade voor Vrede worden. Vaak zijn dit al bestaande groepen die door PAX  ondersteund 
worden bij lokale activiteiten, zoals een debat, een gezamenlijke avond, concert of markt.  
Landelijk zijn er al tachtig Ambassades voor Vrede waar u als burgemeester mee samen kunt 
werken. Meer informatie over de ambassades voor vrede vindt u op de website: 
https://vredesweek.nl/ambassades. 

 
Oproep aan burgemeesters 
Het aantal burgemeesters voor vrede groeit gestaag. Wereldwijd zijn dat er bijna 7.700,    
Nederland telt er 151. Lees het interview dat burgemeester Van Rumund hierover gaf aan 

het NGB-burgemeestersblad. 
Vertel collega’s gerust waarom u burgemeester voor vrede bent en 
moedig uw collega’s aan lid te worden om zo het geluid van Mayors for 
Peace te versterken.  De volledige Nederlandse Mayors for Peace-
ledenlijst vindt u hier.  
Bent u nog geen lid van Mayors for Peace? Hier vindt u het 
registratieformulier. 
Door u aan te sluiten bij een internationaal initiatief als Mayors for Peace 
ondersteunt u de wens van het grootste deel van de wereldbevolking 

dat kernwapens verboden en verwijderd moeten worden. Een lidmaatschap verplicht u niet 
tot tijdsinvestering, een kleine jaarlijkse bijdrage op vrijwillige basis is welkom.  

https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2018/09/Baliegroep-Maatsch-Appel-2018-eindversie-23-4-18-EINDVERSIE.pdf
https://vredesweek.nl/ambassades
https://www.burgemeesters.nl/system/files/Burgemeestersblad%2090.pdf
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2018/10/MfP.pdf
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2017/09/MfPregistratieformulier.pdf


 

 
 

Oproep van de United States Conference of Mayors 

Op haar 86ste jaarlijks congres nam de US Conference of Mayors unaniem de resolutie Calling 
on the Administration and Congress to Step Back From the Brink and Exercise Global 
Leadership in Preventing Nuclear War aan. Amerikaanse burgemeesters durven op de 
voorgrond te treden en president Trump aan te spreken op zijn kernwapenbeleid. De volledige 
resolutie vindt u hier.  

 
Lesmateriaal Atoomwapens de wereld uit 
Bent u op zoek naar lesmateriaal waarmee u op scholen duidelijk kunt maken waarom  
kernwapens de wereld uit moeten? Neem dan eens een kijkje bij ons onderwijspakket. In het 
pakket komen ook bredere vragen over vrede en veiligheid aan bod die leerlingen prikkelt 
daarover na te denken en een standpunt te bepalen. 
 

 
 
Het pakket bestaat uit een flyer en een lespakket. 
Van het lespakket bestaan ook gedrukte exemplaren die wij u op verzoek graag toesturen. 
 
Uiteraard kunt u voor aanvullende informatie contact met ons opnemen.  
E-mail: burgemeestersvoorvrede@gmail.com. Telefoon: 06 42 00 95 59. 

Website: https://www.nvmp.org/mayors-for-peace/ 
 
 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/resolution/20180612.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/resolution/20180612.html
https://www.vredeseducatie.nl/mayor/flyermfp.pdf
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2016/11/Handleiding-en-Flyer.pdf
mailto:burgemeestersvoorvrede@gmail.com
https://www.nvmp.org/mayors-for-peace/
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2016/11/Handleiding-en-Flyer.pdf

