HANDBOEK VOOR EEN
VREEDZAMER, RESPECTVOLLER
EN VEILIGER SAMENLEVING
via vreedzame, respectvolle en veilige manieren, middelen en methoden

MAAK ONZE WERELD VEILIGER, VERMINDER ELK GEWELD!
GEBRUIK EEN GEWELDLOZE AANPAK!

Opzet

A) Openingspagina’s en inhoud;
B) Inspirerende personen van de geweldloze beweging;
C) Belangrijke organisaties van de geweldloze beweging;
D) Beginselen, middelen en methoden van de geweldloze beweging;
E) Vredesvaardigheden voor het dagelijks handelen
(leefstijl, omgangskunde, burgerschap);
F) Vreedzame conflicthantering (persoonlijk, sociaal, regionaal, nationaal, internationaal);
G) Indrukwekkende voorbeelden van geweldloze
acties en campagnes;
H) Bijzondere foto’s, gedichten, songs, uitspraken
en ideeën;
I) Informatie over belangwekkende tentoonstellingen, voorstellingen, films en boeken etc.;
J) Historische ontwikkelingen, belangrijke leerpunten, onderzoek, wensen;
K) Trefwoorden-index.

Verschijning

Voorjaar 2008 zijn de eerste 10 pagina’s verschenen: A.1/A.2; B.1/B.2; D.1/D.2; D.3/D.4; H.1/H.2,
waarvan hier te zien zijn: A.1 (verkleind + div.informatie); B.1; D.1; H.2.

Het (losbladige) ‘Handboek voor een
Vreedzamer, Respectvoller en Veiliger
Samenleving’ wordt een up to date
naslagwerk vol bruikbaar materiaal
voor onze samenleving en komende
generaties. Laten we welbewust gaan
bouwen aan een wereld vol vrede op
basis van vreedzame manieren,
middelen en methoden. Dit Handboek
wil daartoe: inspireren, bewustmaken,
doen. Want we creëren waarin we
investeren.
Verder zullen, gedurende een periode van 5 jaar, elk
voor- en najaar ong. 12 pagina’s (totaal ong. 24 pag.
per jaar) uitgebracht worden. Bovendien bereiden
we een Engelstalige uitgave voor die over enkele
jaren (afhankelijk van de vorderingen) via internet in
de gehele wereld beschikbaar zal zijn. Vanaf dat
moment kan de informatie op mondiaal niveau verrijkt en aangevuld worden en kan er bovendien een
internationaal forum ontstaan voor uitwisseling van
gedachten, ideeën, zorgen, voorstellen en overleg.

Hoe te bestellen?

Ieder die ons werk met E 12 of meer per jaar ondersteunt ontvangt elk voor- en najaar de nieuwe pagina’s. Bovendien ondersteunt u daardoor tevens de
8 andere kernactiviteiten van onze organisatie (zie
op www.samenvoorvrede.nl ‘Kernactiviteiten in de
komende 5 jaar’). Wilt u de eerste set, van 10 pagina’s, ter kennismaking ontvangen stort dan E 5.
De E 12 of E 5 kunt u storten op giro 266551 t.n.v.
Stichting voor Actieve Geweldloosheid, Postbus
288, 5280 AG Boxtel onder vermelding van: Handboekpag. sturen aan …… en dan uw naam en adres
vermelden. (Bij betaling via internet vermelden banken soms geen adresgegevens. Type ze daarom
onder “Mededelingen” erbij.)

Stichting voor Actieve Geweldloosheid / Beweging voor Geweldloze Kracht
Postbus 288, 5280 AG Boxtel; giro: 266551
e-mail: info@geweldloosactief.nl website: www.geweldlozekracht.nl
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Waarlijk, ik zeg u:
de eerbiedwaardige heiligen,
die waren, zijn of zullen zijn,
allen zeggen, spreken, verkondigen,
verklaren het volgende:
geen enkel dier,
geen enkele plant,
geen enkel hoogontwikkeld wezen,
geen ander levend wezen,
mag geslagen, overheerst, overmeesterd,
uitgeput of vernietigd worden.
Dat is de zuivere, duurzame, eeuwige leer,
verkondigd door hen die wéten,
omdat ze de wereld begrijpen.
Mahavira (ca. 550 v.C.)
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Enkelen (z.o.z.), van de velen, die de geweldloze beweging inspireren.
Laten we doorgaan op die Weg en de kracht van geweldloosheid verder
ontwikkelen en in praktijk brengen: persoonlijk en als mensheid.
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MANIFEST 2000
Neem deel aan de internationale beweging voor een
Cultuur van Vrede en Geweldloosheid:
 Omdat het jaar 2000 voor allen een nieuw begin moet inluiden. Samen kunnen we de oorlogscultuur veranderen in een cultuur die zich op vrede en geweldloosheid richt.

 Omdat deze verandering de inzet van iedereen vraagt, en jongeren alsmede toekomstige generaties
de waarden aanreikt die hen kunnen inspireren om een wereld te scheppen die gebaseerd is op
rechtvaardigheid, solidariteit, vrijheid, waardigheid, harmonie en voorspoed voor ieder.

 Omdat een vredescultuur de voorwaarden schept voor duurzame ontwikkeling, milieubescherming
en het welzijn van ieder mens.

 Omdat ik mij bewust ben van mijn medeverantwoordelijkheid voor de toekomst van de mensheid,
in het bijzonder voor de kinderen van nu en morgen.

Daarom beloof ik dat ik me, in mijn dagelijks leven, mijn familie, mijn werk, mijn woonplaats,
mijn land en werelddeel, in zal zetten voor de volgende zes uitgangspunten:

1. Respecteer elk leven.
Respecteer het leven en de waardigheid van iedereen, zonder discriminatie of vooroordeel.

2. Verwerp geweld.
Breng actieve geweldloosheid in praktijk en verwerp geweld in al zijn vormen: fysiek, seksueel,
psychologisch, economisch en sociaal, in het bijzonder met betrekking tot de achtergestelden en de
meest kwetsbaren, zoals kinderen en jongeren.

3. Deel met anderen.
Mijn tijd en bestaansmiddelen te delen in een geest van ruimhartigheid, om uitsluiting, onrechtvaardigheid en politieke en economische onderdrukking een halt toe te roepen.

4. Luister om te begrijpen.
Verdedig vrijheid van expressie en van culturele diversiteit; geef altijd de voorkeur aan dialoog en
luister zonder zich in te laten met fanatisme, laster en het afwijzen van de ander.

5. Bescherm de aarde.
Bevorder een verantwoordelijk consumentengedrag en ontwikkel een dagelijkse praktijk die alle
vormen van leven respecteert en die de ecologische balans op aarde beschermt.

6. Herontdek solidariteit.
Draag bij aan de ontwikkeling van de samenleving, op basis van volledige deelname van vrouwen en
met respect voor de democratische beginselen, om samen nieuwe vormen van solidariteit te scheppen.
Het 'Manifest 2000 voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid' werd opgesteld door de Nobelprijswinnaars voor de Vrede, welke elkaar ontmoetten voor de viering van de 50e verjaardag van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ (10 december 1998). Op 4 maart 1999 werd het, mede
namens UNESCO, in Parijs uitgebracht. Het is geen oproep of petitie die gericht is aan een autoriteit,
maar een Manifest dat zich richt op ieders persoonlijke verantwoordelijkheid voor een duurzaam welzijn
voor ieder.
Tot de eerste ondertekenaars behoren de Nobelprijswinnaars: Dalaï Lama, Mikhail Gorbatsjov,
Mairead Corrigan-Maguire, Nelson Mandela, Norman Borlaug, Adolfo Pérez Esquivel, Joseph Rotblad,
Rigoberta Menchu, Shimon Peres, José Ramos Horta, Desmond Tutu, David Trimble, Elie Wiesel,
Carlos F.X.Belo.
(Voor meer informatie zie: www.vredescultuur.nl of www.unesco.org en dan 'Special Themes' en 'Culture of Peace'.)
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Gandhi
Ik ben niet waardig over u te schrijven
Gandhi: te driftig kookt nog vaak mijn bloed.
In de geest heb ik u zo vaak ontmoet,
maar in ’t lichaam kan ik niet bij U blijven.
Waarachtig zijn, voor allen mild en goed,
Welgezind jegens alle creaturen,
Zonder bitterheid onrecht te verduren,
De dood zien nad’ren rustig welgemoed.
Misschien de plicht van ’t offer voor ons staat
Groots en geweldig met een streng gebaar
En van ’t bestaan de muren trille’ en beven,
Dan dag aan dag in het gewone leven
Te handlen naar uw voorbeeld en uw raad.

Zachte krachten
De zachte krachten zullen zeker winnen
in ’t eind – dit hoor ik als een innig fluistren
in mij: zo ’t zweeg zou alle licht verduistren,
alle warmte zou verstarren van binnen.
De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren
in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen de grote zee.
Liefde is de zin van ’t leven der planeten,
en mense’ en diere’. Er is niets wat kan storen
’t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.
Henriëtte Roland Holst – van der Schalk (1869-1952)

“Gandhi” (1944); blz.61 “In de webbe der tijden”, 1947.
“Zachte krachten” (1918); blz.28-29 “Ontmoetingen”, W.J.Simons, 1969.
Handboek Vredevolle Samenleving (www.geweldlozekracht.nl) H.2

