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Annemarie
Gielen

Directeur Pax Christi
Vlaanderen en Vredesvrouw

“Actieve geweldloosheid: er is geen
andere weg.”
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1972

| bio

Geboren in Hulst,
Nederland

1994-95

Afgestudeerd in
Oosteuropese
Talen en Culturen/Internationale Betrekkingen
(beide KULeuven)

1995-96

Stafmedewerker
voor Gemenebest
van Onafhankelijke Staten en
ex-Joegoslavië
(Pax Christi
Internationaal)
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Ze werd niet militant geboren, noemt zichzelf geen
barricadespringer. Maar een
toevallige vertaalopdracht
veranderde het universum
van Annemarie Gielen fundamenteel. Ze sloot zich aan bij
de Russische ngo Soldatenmoeders van Sint-Petersburg,
die haar pad effende voor
een onvermoeibaar, jarenlang
pleidooi voor geweldloze
vredesopbouw.
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1997

Stafmedewerker Soldatenmoeders van
Sint-Petersburg

1998

Vrijwilliger
Werkgroep Centraal- en Oost-Europa (Pax Christi
Vlaanderen)

2002

Stafmedewerker voor OostEuropa, vanaf
2006 ook Actieve
Geweldloosheid (Pax Christi
Vlaanderen)

2012

Algemeen Secretaris Pax Christi
Vlaanderen
Wint prijs “Vredesvrouw”
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ns gesprek is net afgelopen en
Annemarie Gielen verwacht
al een volgende bezoeker: een
Tsjetsjeense vluchteling. Ze
kan het niet laten, de steun
aan asielzoekers, ook nu ze bijna vijf jaar
Algemeen Secretaris van Pax Christi Vlaanderen is. En toch was het ooit anders. De
radar van Annemarie Gielen stond met
diploma’s in Slavische talen en Internationale Betrekkingen van bij aanvang op het
Oosten gericht, maar niet noodzakelijk op
vredesopbouw. Onwetend ging ze aan de
slag bij de vredesbeweging Pax Christi Internationaal. Niets deed vermoeden dat ze
haar kantoorwerk zou inruilen voor de harde realiteit van het terrein. Vanuit Brussel
onderhield ze de relaties met partners in exSovjetlanden, schreef ze lobbybrieven naar
Bill Clinton, naar de patriarch van Moskou,
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 ennis als wapen
tegen stereotypen
Annemarie Gielen hecht veel belang aan
vormingswerk. Ze deed het in Rusland
en Oekraïne, maar evengoed in België,
onder andere voor jeugdhuizen en politie.
Ze stelde daar met ontzetting vast hoe
vertekend het beeld van de Tsjetsjeense
cultuur is: gewelddadig en crimineel, een
stigma dat door de Russische propaganda
wordt doorgegeven. Annemarie Gielen:
“Jeugdwerkers, politiemensen en (jonge)
journalisten nemen die Russische informatie over zonder enige kritische terughoudendheid. Tjsetsjenen zijn clangericht
en dat kennen wij in onze cultuur niet.
Maar systematisch worden enkel de duistere kantjes hiervan uitvergroot, hoewel
de politie erkent dat bij de Tsjetsjenen
niet meer criminaliteit voorkomt dan bij
andere bevolkingsgroepen. Door stereotypering wordt de kwetsbare Tsjetstjeense
bevolking ongelooflijk veel onrecht aangedaan, waardoor hun integratie moeizamer verloopt. Tegen die onrechtvaardige
stereotypering moeten we ons verzetten,
onder andere via vormingswerk.”

“Geweld bestrijden met geweld genereert altijd
nieuw geweld. De manier waarop je de andere
benadert bepaalt hoe hij reageert.”
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Is onze kijk naïef? Kijk naar
de geschiedenis. Ken jij
één voorbeeld waar geweld
ander geweld heeft doen stoppen? Er is geen andere weg.

naar Europese leiders. Geëngageerd voor
de vrede, dat wel, maar veilig tussen vier
muren. Tot een tolkopdracht van de Quakers toevallig bij haar belandde. Het zou
haar leven volledig omgooien.

Werk dat ertoe doet

“Door de tolkopdracht voor de voorzitster
van de ‘Soldatenmoeders van Sint-Petersburg’ en een Tsjetsjeense vrouw die de oorlog met foto’s en film documenteerde werd
ik in een harde, ongekende realiteit geduwd.
Zij kwamen naar Europa om steun te zoeken voor een vredesproces in Tsjetsjenië.
Hun verhalen en hun steun aan de slachtoffers van het Russische militaire systeem1
raakten mij zo diep dat ik een voorstel voor
In het Russische leger heerst een strafcultuur die sterk aanleunt bij het systeem in de
goelags: een hiërarchie waarbij elk niveau de
onderliggende laag onderdrukt met onmenselijke strafpraktijken.
1

terreinwerk in Sint-Petersburg niet kon afslaan. Wat ik daar meemaakte heeft mij diep
geraakt. Jongens kwamen gebroken bij ons
binnen, sommigen na een tocht van duizend
kilometer; moeders en meisjes kwamen in
tranen omwille van een gemartelde geliefde.
We gaven die mensen onderdak, organiseerden solidariteitsacties om geld in te zamelen,
verzekerden medische verzorging. Het was
werk dat er echt toe deed.”
Dit werk, dat op het eerste gezicht klassiek caritatief lijkt, was door de specifie-

ke insteek van de soldatenmoeders sterk
emancipatorisch. Gielen: “Onze aanpak was
uitgesproken pacifistisch. We vertrokken
vanuit de kracht van elke mens om geweldloze weerbaarheid tegen onrecht op te bouwen. ‘Je kan het zelf’ was het uitgangspunt.
We werkten met netwerken van ex-slachtoffers, bevorderden onderlinge solidariteit
en organiseerden twee keer per week een
‘school voor mensenrechten’. Zodra die gebroken mensen uit hun diepe dal kwamen,
zetten we een proces op om van de slachtof-
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Alleen als er geluisterd wordt, als mensen
hun belangen erkend zien en zelf een duit
in het zakje kunnen doen, is er sprake van coownership, een primaire voorwaarde voor vrede.

fers nieuwe burgers te maken. Deze tweede
schakel in het herstelproces was enorm
belangrijk om te kunnen overleven in een
samenleving die getekend is door geweld.”

Van spiritualiteit
naar actie

Annemarie Gielen ontwikkelde ook een
sterk respect voor de religieuze kracht die
de vrouwen aanboorden. “De moeders
masseerden het verdriet met gebed. Wekelijks organiseerden ze gespreksmomenten
waarin ze hun onmacht deelden. Niet de
christelijke insteek van de soldatenmoeders was voor mij van belang, wel de verbindende kracht van hun geloof. Ze stonden
open voor alle strekkingen, maar het geloof
hield hen recht, gaf hen kracht. Het was in
de eerste plaats belangrijk dat de slachtoffers elkaar versterkten. Ik vond die manier
van geloofsbeleving authentieker dan een
wekelijkse kerkgang. Hun gebed was heel
concreet.”

Hulp kan zich evenwel niet beperken tot
verontwaardiging en spirituele steun, maar
moet zich vertalen in concrete actie, vindt
Gielen. Bij de soldatenmoeders verdiepte
ze zich in het internationale politieke lobbywerk en stelde tal van rapporten op om
hun grieven naar buiten te brengen, naar de
Raad van Europa, naar de Europese Commissie…

Benader de vijand
als mens

Bij haar thuiskomst in België bleef Annemarie Gielen de soldatenmoeders ondersteunen. Ze vond samen met Pax Christi
Vlaanderen financiering via Buitenlandse
Zaken. Daarnaast steunde ze ook de vele
Tsjetsjeense vluchtelingen in België. Aan
die zelfgegeven opdracht blijft ze tot vandaag trouw, binnen en buiten haar werk bij
Pax Christi Vlaanderen, waar ze eerst als
expert Oost-Europa werkte en gaandeweg
als specialist in de methode van actieve ge-
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Vredesvrouw:
een erkenning,
een missie
Annemarie Gielen werd in 2012 – samen met 17
anderen – door de Vrouwenraad benoemd tot
Vredesvrouw voor haar inzet voor de slachtoffers
van de Russisch-Tsjetsjeense oorlogen. “Ik ben
geen doorwinterde feministe, maar ik pak graag
ietwat provocatief uit met het feit dat ik als
deeltijds werkende moeder van drie de leiding
van een organisatie op mij neem. Ik wil daarmee een signaal geven: mits een open kijk van
je omgeving en een goede organisatie vergaat de
wereld hierdoor niet! De genderkwestie laat mij
zeker niet onverschillig, maar ze moet verder
gaan dan een discours over onrecht van mannen
aan vrouwen. In Tsjetsjenië zag ik hoe de Russen
Tsjetsjeense mannen als terroristen viseerden
en hen afvoerden, executeerden of martelden.
Daardoor moesten de vrouwen alleen instaan
voor het onderhoud van hun familie. Bij hun
terugkeer waren de Tsjetsjeense mannen zwaar
getraumatiseerd en was hen bovendien hun
mannelijke positie ontnomen. In de Tsjetsjeense
cultuur is het diep ingebakken dat een man zijn
familie beschermt. Om toch nog enige betekenis
te hebben, gingen velen zich extreem gedragen,
met erg negatieve gevolgen voor zowel vrouwen
als mannen. Gendergelijkheid is een gedeelde
opdracht.”
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weldloosheid, de basisvisie van Pax Christi.
Geweld bestrijden met geweld genereert
altijd nieuw geweld, verdedigt Annemarie
die visie. “Geweld kan pas ophouden als je
je openstelt en je vijand als mens benadert.
De Jezuïeten van Syrië kregen in 2014 de
Pax Christi Vredesprijs omdat ze de deuren
van hun kerken openhielden, ondanks het
gevaar. Ze wilden de tegenstander na de
oorlog in de ogen kunnen kijken. Er mocht
geen sprake zijn van oneerlijke behandeling, want dat zou alleen maar wraak oproepen. Dat gaat ver, en ik ben de eerste om
te erkennen dat geweldloosheid mij vaak
moeilijk valt. Hoe moeilijk is het al niet om
met een afwijkende mening van een collega
of partner om te gaan; stel je dan voor dat
je huis gebombardeerd wordt… Toch ben

ik er rotsvast van overtuigd dat de manier
waarop je de ander benadert bepaalt hoe hij
reageert. Is onze kijk naïef, zoals sommigen
beweren? Kijk naar de geschiedenis. Ken jij
één voorbeeld waar geweld ander geweld
heeft doen stoppen? Hoe vaak welt wrok
na generaties weer op door het discours van
onrecht dat bleef voortleven, in een familie, bij een volledige bevolkingsgroep? Er is
geen andere weg.”

Iedereen in de boot

Annemarie is een grote voorvechter van
inclusieve vredesopbouw. Participatie is
daarin het sleutelbegrip. “Pas als mensen
mee initiatief mogen nemen en verantwoordelijkheid dragen, kan men hopen op
duurzame vrede. In Colombia ging het vre-

desplan eerst niet ver genoeg; het kon onmogelijk doorgaan zonder steun van de bevolking. Alle gevoeligheden moesten naar
boven gebracht worden. Als men van de
zogenaamde bloedkolen af wil, moet men
ook rekening houden met het bijhorende
jobverlies en moet men dus ook met actoren
spreken die de reconversie naar een andere
economie kunnen garanderen. Alleen als
er vragen worden gesteld, als er geluisterd
wordt, als mensen hun belangen erkend
zien en zelf een duit in het zakje kunnen
doen, is er sprake van co-ownership, en dat
is een primaire voorwaarde voor vrede.”

Staren in de lichtbak

“De internationale gemeenschap staart in
een lichtbak en ziet maar één oplossing:
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bombarderen, platwalsen”, zegt Gielen
niet-begrijpend. “We zijn blind geworden
voor het immense budget voor defensie:
jaarlijks 1700 miljard euro wereldwijd!
Daarmee kunnen we iedereen in de wereld
te eten geven. De VS en China dragen de
grootste last, maar het bedrag dat België
aan defensie uitgeeft is een veelvoud van
onze bijdrage aan VN vredesmissies met
het accent op conflictpreventie en vredesopbouw. Conflictbemiddelingssystemen
kosten nochtans zeer weinig. Met 100.000
euro kan je op één jaar tijd in Congo of Oekraïne een meetbare impact bereiken qua
vredesopbouw.”
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De internationale gemeenschap
staart in een lichtbak en ziet
maar één oplossing: bombarderen,
platwalsen. Maar IS kan alleen een halt
worden toegeroepen door naar de
wortels van het probleem te gaan.

“Waarom pikt de internationale politiek
deze aanpak niet op, of slechts in beperkte mate? Als ik in het gewone leven van
iemand iets wil bekomen, dan moet ik
toch ook eerst zijn belangen begrijpen
en zijn inspanningen erkennen? Je bereikt toch niets door zaken af te dwingen? Zelfs met betrekking tot IS moeten
we ons niet blindstaren op de excessen.
Deze gewelddadige beweging is crimineel, maar spint garen uit de frustratie
over hoe het Westen vroegere conflicten
heeft proberen ‘oplossen’. Daarom kunnen we hen alleen een halt toeroepen
door naar de wortels van het probleem

te gaan. Al Baghdadi uitschakelen brengt
geen zoden aan de dijk.”
Met het aantreden van Felipe Guttierez als
VN-secretaris-generaal koestert Annemarie Gielen toch weer nieuwe hoop. “Hij wil
van vrede zijn prioriteit maken. Ondanks
de immense uitdaging, zal ik nooit cynisch
worden.”
SYLVIE WALRAEVENS

