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Zou de wereld
er niet beter
aan toe zijn als
we inclusiever
zouden denken en
handelen, niemand
aan de kant zouden
laten staan, en op
zijn minst niemand
dat gevoel zouden
geven.
Tom Sauer, De strijd voor
Vrede (2017)

Verbintenis om ‘niemand achter te laten’ is
een eenduidig engagement van de Agenda 2030
om armoede uit te roeien en om te verzekeren
dat de meest kwetsbare groepen in onze
samenleving alle kansen krijgen om mee te kunnen
genieten van sociale, economische en ecologische
duurzame vooruitgang. Wanneer er zich oorlog en
onrecht voordoet binnen een gemeenschap is het
moeilijk om aan deze vooruitgang te werken en
bijgevolg armoede te bestrijden. Daarom staat dit
thema dan ook centraal tijdens De Vredesweek
2022: armoede bestrijden is werk maken van Vrede.
Tijdens de Internationale Dag van de Vrede staan
we stil bij het onrecht en de vele slachtoffers van
oorlogen overal ter wereld. Vervolgens analyseren
we met Tom Sauer de oorlog in Oekraïne en hoe
we het conflict een plek geven in Europa en de
wereld. Ook de kleine vrede krijgt een plaats met
het digitaal aanbod over straf en detentie door Pax
Christi. Hoe laat je voelen dat iemand weer welkom
is? Iets waar ook vzw Sock werk van maakt tijdens
hun Wereldmaaltijd. Ook voor vluchtelingen is dit
niet altijd een evidentie en maakt vzw Sock werk
van tijdens hun Wereldmaaltijd.

Tijdens de Vredesweek zet het Brugs
Vredesplatform, een actueel vredesthema
op de agenda. Dit jaar luidt het thema
‘laat niemand achter’.
We roepen op om een einde te maken aan
extreme armoede in al haar vormen. Op die
manier geven we het signaal om uitdrukkelijk
op te treden en ervoor te zorgen dat degenen
die zijn achtergebleven de achterstand kunnen
inhalen op degenen die meer vooruitgang
hebben geboekt. Zo maakt Stad Brugge samen
met het Brugs Vredesplatform werk van SDG 16:
Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten.

Ook de tweejaarlijkse
Vredesprijs wordt
tijdens De Vredesweek
bekendgemaakt.
De prijs gaat steeds naar
een organisatie die zich
inzet voor kleine of grote
vrede, en zich zo inspant
voor conflictbemiddeling en herstel op lokaal
of wereldwijd niveau.

OPROEP
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Hoe worden menselijke waarden voorop geplaatst
in Centraal-Afrika? Het perspectief van een
priester uit RD Congo brengt meer inzichten.
Of altijd al willen leren hoe je actief opkomt voor
mensenrechten? Dan is een training in geweldloos
verzet misschien iets voor jou.

Door de vredesvlaggen te laten wapperen spreken we ons uit tegen de heersende
nucleaire dreiging en roepen we België op om het internationaal kernwapenverbod te
ondertekenen. Hang daarom van 21 september tot en met 2 oktober de vredesvlag
op bij je thuis, op het werk of in je school.

We sluiten de Vredesweek muzikaal af met
een vredesviering in de Sint-Jakobskerk en
zingen tijdens de Internationale dag van de
Geweldloosheid vredesliederen samen met de
Brugse beiaard. Zo laten we horen dat de harmonie
van vrede mensen samenbrengt.

In Brugge kan je vanaf 1 september een Vredesvlag
(met de opdruk ‘peace’) kopen voor € 6 op deze adressen:
• Avansa regio Brugge: Sint-Pieterskerklaan 5, Sint-Pieters (tijdens openingsuren)
• Noord-Zuiddienst: Hoogstraat 9, 8000 Brugge (tijdens openingsuren)
• Oxfam-Wereldwinkel: Geldmuntstraat 8, Brugge (tijdens openingsuren)
• Pax Christi Brugge: Marieke Verplancke, Leenhof 8, Assebroek (na afspraak via
marieke.verplancke@proximus.be)

DO

E RD

29
sep

AG

PROGRAMMA

ND

21
sep

INTERNATIONALE
DAG VAN DE VREDE

Stiltecirkel & poëzie
Vredesboom Kruisvest/Peterseliestraat
(groenzone tegenover café De Verloren Hoek en De Windmolen)
15 tot 16 uur
Op de Internationale Dag van de Vrede openen we de ‘Vredesweek
2022’ met een ‘Stiltecirkel’ aan de Vredesboom. De stilte wordt af en
toe doorbroken door teksten (vooral poëzie) rond oorlog en vrede.

Ruimte voor herstel
Bezinnend aanbod over straf en detentie door Pax Christi
Digitaal via www.vredesweekbrugge.be of rik.beernaert@paxchristi.be
Vanaf 21 september, Internationale dag van de Vrede, tot 3 oktober,
vooravond van het feest van Franciscus, valt na gratis aanmelding
het vijfdelig digitaal bezinnend aanbod om de 3 dagen in je mailbox.
Je vindt er stof tot reflectie, gesprek, gebed en meditatie ondersteund
door muziek, woord, beeld en inspirerende getuigenissen.
Verdient iedereen een tweede kans? Schuilt er een misdadiger in elk
van ons? Hoe laat je voelen dat iemand weer welkom is? Kunnen we
de ruimte opzoeken waar we voor alles mens zijn? Een ruimte waar
we verder gaan dan handelen en oordelen. Waar je je aanvaard voelt,
ondanks wat gebeurd is. Een plaats om te herstellen van wat je zover
heeft gebracht. Vragen die ons raken in het hart van ons mens-zijn.
Vragen over de kern van het samenleven met anderen.
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Alle activiteiten zijn gratis. Vooraf inschrijven enkel nodig
wanneer het bij de activiteit staat vermeld.
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De Wereldmaaltijd
van vzw Sock
Parochiaal Centrum De Koepel
Gerard Davidstraat 57, 8000 Brugge
Vanaf 11.30 uur
vzw Sock voorziet een verblijf aan

daklozen en vluchtelingen. De werking
wordt volledig gedragen door vrijwilligers die de vluchtelingen helpen met
administratieve problemen en de asielprocedure. Naar jaarlijkse gewoonte
nodigen ze iedereen uit op een buffet
uit alle windstreken.
PER PERSOON: € 15 VVK / € 20 ADD
KIND -12: € 10 VVK / € 12 ADD
GEZINSKAART: € 40 / € 50 ADD
Inschrijven kan door een
mail te sturen naar
rik.beernaert@gmail.com

Tom Sauer
over Oekraïne
Conferentiezaal (Stadhuis) Brugge,
Burg 12, 8000 Brugge
20 tot 22 uur
De oorlog in Oekraïne woedt verder,
een vredesakkoord lijkt nog niet
in zicht. Tom Sauer analyseert de
crisis. Hoe is het zo ver kunnen
komen: een oorlog in Europa, tussen
Rusland aan de ene kant en een
door het Westen gesteund
Oekraïne aan de andere kant.
Maar vooral: hoe geraken we hieruit?
Welke plek geven we Rusland in
Europa, en wat met de NAVO? Zijn
de geesten in Europa onherroepelijk
gemilitariseerd en hoe ziet een
andere, niet op confrontatie gerichte
strategie er uit?
Tom Sauer is hoogleraar
internationale politiek aan
de Universiteit Antwerpen,
en bestuurder bij Pax Christi
Vlaanderen en het Vlaams
Vredesinstituut.
Inschrijven via
www.avansa-brugge.be

Waarom vrede in
Centraal-Afrika
belangrijk is voor
iedereen
De Garve, dienstencentrum
van OCMW Brugge
Pannebekestraat 33,
8000 Brugge
20 tot 22 uur
Deze lezing staat in het
teken van oorlog, menselijke
waarden en de wereldklimaatproblematiek.
Een Franstalige priester uit
RD Congo zal spreken en een
Vlaamse priester zorgt voor de
vertaling in het Nederlands.
Inschrijven is niet nodig.
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Wil jij ook actievoeren?
Een actietraining is de beste
voorbereiding om veilig en effectief
actie te voeren. We oefenen
vaardigheden en delen informatie
die tijdens geweldloze acties van
pas kunnen komen:

Training in
geweldloos verzet
De Zandberg (ingang naast het
wijkcentrum Daverlo)
Zandberg 8, 8310 Assebroek
10 tot 17 uur

• Waar letten we op als we acties
organiseren? Welke rollen zijn er
tijdens acties?
• Hoe communiceren we tijdens
acties en hoe nemen we snel
beslissingen?
• Wat kunnen we doen om
geweld te voorkomen of er
op te reageren?
• Hoe ga je om met politie
en arrestatie? Wat zijn
jouw rechten?

Wereldwijd voeren mensen actie tegen
oorlog, voor klimaatrechtvaardigheid,
voor het recht op wonen, tegen racisme…
Door actie te voeren zetten we onze stem
kracht bij en dwingen we veranderingen af.
Of voer je niet graag actie maar wil je wel
weten waar jouw grenzen liggen? Hoe ga je
om met agressief gedrag van anderen?
Hoe kun je conflictsituaties ontmijnen?
Kom dan naar onze actietraining geweldloos
verzet! We voorzien een broodjeslunch
op de middag. Daarvoor vragen we een
kleine bijdrage van € 2. Om 18 uur is er
gelegenheid om mee aan te schuiven voor
een veganistische maaltijd. Daarvoor
betaal je € 5.
Inschrijven: stuur een mail naar
hilde.naessens@telenet.be met
je naam, aantal personen en indien
nodig vermelding van deelname aan
de veganistische maaltijd.
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Vredesviering in de
Sint-Jakobskerk
Sint-Jakobskerk,
Sint-Jakobsplein 1, 8000 Brugge
19 tot 20 uur
Deze viering rond het thema van
de vredesweek wordt verzorgd
door de Sint-Michielsbeweging en
muzikaal opgeluisterd door een
gelegenheidskoor onder leiding
van Richard Bukasa.
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Zingen voor Vrede

INTERNATIONALE
DAG VAN DE
GEWELDLOOSHEID

Binnenplein Belfort
Markt 7, 8000 Brugge
11 tot 12 uur

Samen met de Brugse beiaard zingen we
samen vredesliederen. Laat je zien in witte
kledij of witte accenten.
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