CHARTER ‘AMBASSADEUR VOOR DE VREDE’
Bepaling van de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’
Pax Christi Vlaanderen kent de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’ toe aan mensen, groepen of organisaties die
zich op een herkenbare en volgehouden manier inzetten voor vrede, verbondenheid en mensenrechten. Het
engagement van de kandidaten ligt in de lijn van het werk van Pax Christi, maar hoeft er niet mee samen te vallen.
Zowel mensen van buiten onze vredesbeweging als mensen die al samenwerken met Pax Christi komen in
aanmerking voor de titel.
In het engagement van de genomineerde komt één of meerdere aspecten van onze visie op vrede naar voor: de
band tussen vrede en rechtvaardigheid; tussen veiligheid en het voorkomen van geweld; tussen dialoog en
verzoening. De inzet gebeurt geweldloos en respectvol, toont hoe mensen vandaag vanuit een diepere inspiratie
aan vrede werken en opent nieuwe perspectieven voor de toekomst.
Mensen die professioneel met thema’s zoals mensenrechten, conflicthantering en veiligheid te maken hebben,
komen in aanmerking als zij in de uitvoering van hun opdracht een engagement of inspiratie tonen die het zuiver
beroepsmatige overstijgt.
De toekenning van de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’ is een blijk van erkenning en drukt een speciale
waardering uit vanwege Pax Christi Vlaanderen. We waken er dan ook over dat de titel ook echt als een
‘kwaliteitslabel’ functioneert. De toekenning van de titel gebeurt na ernstig overleg en op grond van voldoende
draagvlak binnen de beweging.
Bij de keuze laat het bestuur zich niet alleen leiden door de bepalingen van het charter. Het kijkt ook vooruit naar
wat de ambassadeur voor ons kan betekenen, wat Pax Christi Vlaanderen voor de ambassadeur kan betekenen
en hoe er een wisselwerking tussen beide kan zijn.

Procedure
De leden van de Algemene Vergadering en het team van Pax Christi Vlaanderen dragen elk jaar kandidaten voor.
Wie namen suggereert, voegt bij elke naam een beknopte maar heldere motivatie, gebaseerd op de bepalingen uit
het charter. De namen op de longlist die zo ontstaat, worden door de Raad van Bestuur goedgekeurd of
afgewezen (met motivatie). De leden van de Algemene Vergadering en het team maken een keuze uit de
uitgepuurde longlist. Op basis van de uitgebrachte stemmen wordt een shortlist opgemaakt met maximum 4
namen. Hieruit verkiest de Raad van Bestuur (van ten laatste september) 1 of 2 ambassadeurs.
De titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’ wordt jaarlijks uitgereikt op de Internationale Dag voor de Mensenrechten
(10 december) – waarop ook de Nobelprijs van de Vrede wordt uitgereikt – of in de week van 10 december.
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Procedure ‘Jongerenambassadeur voor de Vrede’
Om de twee jaar wordt een ‘Jongerenambassadeur voor de Vrede’ verkozen. De leden van de Algemene
Vergadering en het team van Pax Christi Vlaanderen en de vrijwilligers van U Move 4 Peace dragen in aanloop
naar de Raad van Bestuur van juni jonge mensen (tot ca. 30 jaar) voor die voor deze titel in aanmerking kunnen
komen. De bepalingen uit het charter zijn een leidraad. Een persoonlijke motivering is welkom. Op basis van de
binnengekomen nominaties stelt de Raad van Bestuur een shortlist op. De uiteindelijke verkiezing gebeurt via
een facebookpoll of andere sociale media.

Vorm
De persoon of organisatie die de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’ krijgt, ontvangt een verzorgde oorkonde met
vermelding van de titel, de datum en de naam van de persoon die de oorkonde uitreikt.
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