RIA VERJAUW EN DE LEUVENSE VREDESBEWEGING
ALTIJD ACTUELE LOKALE VREDESACTIE

Ria Verjauw en de Leuvensen Vredesbeweging zijn ‘Ambassadeur voor de Vrede 2022’ van Pax Christi
Vlaanderen.
De Leuvense Vredesbeweging, is een samenwerkingsverband van 7 lokale vredesbewegingen en is één
van de meest actieve lokale vredeskernen in Vlaanderen. Ria Verjauw is een drijvende kracht achter de
beweging. Jaarlijks organiseren ze in Leuven de stiltecirkel voor de Nakba en de herdenking van de
atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki (met onder andere tentoonstellingen en spreekbeurten in
de Sint-Michielskerk), de Dag van de Vrede, Vredeskansels in de Vredeskerk , Syrië events aan KU
Leuven.
De Leuvense Vredesbeweging, , volgt de actualiteit en neemt deel aan nationale en internationale
acties en conferenties en bouwt zo een breed netwerk uit. Ze betrekken de lokale en nationale politici
bij thema’s rond vrede en ontwapening (indienen moties, vragen stellen, aanmanen tot actie).
Enkele initiatieven die Ria nam, tekenen haar ten voete uit als vredesactiviste. Tijdens het WK
wielrennen in Leuven in het najaar van 2021 heeft Ria er bijvoorbeeld voor gezorgd dat een grote
vredesvlag op één van de Leuvense daken bij de vele TV kijkers in beeld werd gebracht. In juni 2022
coördineerde ze de kernwapenactie van PCV in Leuven. Ria zat ook in het team dat ervoor gezorgd
heeft dat een standbeeld voor ‘de Onbekende Oorlogsvrouw-vrede heeft vrouwen nodig’ (aan het
Jeanne Devosplein) werd opgericht, waarvan de opening enkele honderden mensen op de been heeft
gebracht.
Ria is mede oprichter (2003) van ICBUW (International Coalition for a ban on depleted uranium
weapons www.icbuw.eu) en is ook al jarenlang nationaal trekkende kracht in België achter de
beweging tegen het gebruik van verarmd uranium in conventionele wapens. Door intensief lobbywerk
werd hierdoor in 2007 unaniem een wet gestemd door het parlement waardoor wapens met verarmd
uranium verboden zijn in België (het eerste land in de wereld). Sinds kort maakt Ria ook deel uit van de
werkgroep Veiligheid & Ontwapening van PCV.
Ria Verjauw en de Leuvense Vredesbeweging doen dit alles met een gedrevenheid om u tegen te
zeggen, en op een manier waarop het zeer prettig is om mee samen te werken.
Deze vrijwillige en gedreven inzet is cruciaal voor de opbouw van duurzame vrede. De wereld zou er
veel beter uit zien als in elke gemeente zo’n vredesbeweging met sterke trekkers had.
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Woon de viering bij
Pax Christi Vlaanderen viert de Ambassadeurs en de Jongerenambassadeur voor de Vrede op
donderdag, 8 december 2022 om 19.30 uur in Gemeenschapscentrum Maritiem in de
Vandenbogaerdenstraat 93 in Sint-Jans-Molenbeek.
U kan zich hier inschrijven om deze viering mee te maken.

Contact: Stefan Nieuwinckel, directeur Pax Christi Vlaanderen, stefan.nieuwinckel@paxchristi.be
mobiel: 0485 987 465
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