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Week voor een Verenigde Wereld  

“#InTimeForPeace web event” 

 

 

1. INLEIDING EN TIME-OUT VOOR VREDE 

 

Muziek en Tekst: 

 

- Special focolarejournaal "In time for peace" - 2 mei 2020 

- Week voor een verenigde wereld een wereldwijde marathon - VREDE - GERECHTIGHEID 

- BROEDERSCHAP 

- Solidariteit in de frontlinie - ECUADOR - BRAZILIE - FILIPPIJNEN - INDIA 

- Cultuur van eenheid - muziek en getuigenissen 

- Mensenrechten en rechtvaardigheid voor iedereen - VS - CONGO DRC - SIRIE - ITALIË 

- Verhalen vanuit de hele wereld die ons oproepen om vrede voor iedereen op te 

bouwen, nu, samen. 

 

 

Paolo, Italië: Hier zijn we dan, welkom bij deze speciale uitzending die gewijd is aan de 

Week voor een Verenigde Wereld 2020.  

Goedemorgen, goedemiddag en goedenavond iedereen! Mijn naam is Paolo, ik ben 

journalist, ik werk bij de Italiaanse televisie. 

Velen van jullie weten dat deze week voor een verenigde wereld in werkelijkheid in Korea 

had moeten beginnen, maar, jullie zien het, hij begint vanuit hier, vanuit de keuken, van een 

appartement in Rome. Dus, wat gaan we vandaag doen? 

Vandaag wordt het een echte marathon waarin we de hele wereld rond gaan, we zullen 

dus wat langer bij elkaar blijven, want we willen ook kijken hoe in de wereld die een dramatisch 

moment doormaakt, de inzet voor de broederschap nooit echt is gestopt. 

Dus we gaan van start en willen geen tijd verliezen, we gaan gelijk naar Korea, Hallo Liz!!!!! 

Liz, Zuid-Korea: Hallo allemaal vanuit uit Korea, ik ben Liz. Wij Koreanen konden niet 

ontbreken. Ook hier heeft Covid ons leven veranderd, maar het heeft de concrete inzet en 

vasthoudendheid van ons volk niet verminderd. Dus een speciale groet aan iedereen, en ik geef 

het woord aan Lydia! 

Lydia, Nieuw Zeeland: Hallo! Een Maori-groet uit Nieuw-Zeeland. Hier is het net na 

middernacht en dus zijn wij de eersten die de Week voor een verenigde wereld 2020 ingewijd 

hebben. Aan jou Ezequiel!    

mailto:collegamentoch@focolare.org
http://collegamentoch.focolare.org/


CCH-00-20200502-CH2525Mit – p.2 

 

Ezequiel, VS: Een groet aan iedereen vanuit Texas! Ik ben15 jaar oud en zit op school... 

maar nu, vanwege het Coronavirus, zijn we ook hier thuis. Hì Anita Martinez! 

  Anita,  Argentinië: Hola a todos! Ik ben Anita en ik groet jullie vanuit Cordoba, Argentinië, ik 

ben een journaliste en vandaag zullen we jullie iets vertellen over wat er hier in Latijns-Amerika 

gebeurd. En ik geef het woord aan een andere Argentijn, maar die nu in Italië is, Facundo! 

  Facundo, Loppiano: Hallo allemaal een groet uit Loppiano, dicht bij Florence. Ik ben 

Facundo en hier, in dit focolarestadje, leven we een ervaring van universele broederschap, die je 

echt openstelt voor de wereld! En nu jij, Conleth!  

Conleth, Noord Ierland: Ik ben Conleth, ik kom uit Noord-Ierland, ik ben advocaat maar ik 

wil me specialiseren in het oplossen van conflicten en daarom ben ik een jaar in Rome en ben ik 

vrijwilliger voor het United World Project! Bonjour Arnaud! 

Arnaud, Burundi: Goeiedag allemaal! Een groet vanuit mijn mooie land, Burundi. Ook over 

het Afrikaanse continent zullen jullie straks mooie verhalen horen, van velen die leven voor een 

verenigde wereld, maar eerst groeten we Laxman!  

Laxman, Nepal: Hì! Ik ben Laxman uit Nepal. Ik ben steward, maar op dit moment wordt er 

niet gevlogen; ik ben ook choreograaf. Ik spreek jullie vanuit Qatar. Het wordt geweldig om 

vandaag bij jullie allemaal te zijn! Welkom bij Pascal!  

Pascale, Libanon: Een groet aan iedereen vanuit Beiroet! Ook Libanon kon niet ontbreken 

op deze afspraak voor een verenigde wereld. Tot zo en intussen een groet aan Gloria! 

Gloria, Hong Kong: Hoi, iedereen, ik ben Gloria uit Hong Kong. We zijn met velen hier die 

werken aan een betere wereld. Nu geef ik het woord aan Aline, in Brazilië!  

Aline, Brazilië : Hallo iedereen, ik ben Aline, een groet uit Sao Paulo! Ik ben tv-regisseur, ik 

ben getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ben heel blij om vandaag hier met jullie deel uit te 

maken van deze marathon! 

 

 

Time-out 

 

Aline : De titel van de Week voor een verenigde wereld is "In time for peace". Maar is het 

mogelijk om ook in deze omstandigheden van Coronavirus, voor de vrede te leven? We willen er 

vandaag achter komen met behulp van jullie allemaal! 

Paolo: Heel goed! Het is hier net 12.00 geweest, de tijd dat in de wereld, al bijna dertig jaar 

lang, veel mensen elke activiteit onderbreken om een moment te bidden voor of na te denken 

over vrede. Ook vandaag willen we beginnen met de Time-Out, we doen het samen en dan 

vertrekken we... 

  

 Gen 3 uit Burundi: Hier mogen we niet gewend aan raken! 

We kunnen niet onverschillig blijven toekijken. 

We moeten iets doen! We moeten stoppen! 

Verschillende stemmen: Stop! Stop! Stop! 
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Gen 3: Om 12 uur stoppen we allemaal voor de time-out: en minuut stilte of gebed om 

vrede te vragen en onszelf opnieuw te focussen hoe we vrede op kunnen bouwen, daar waar we 

zijn. 

Gen 3uit de VS: Wij zijn de Gen 3 van Houston. Elke dag om 12 uur nemen we de tijd voor 

de “Time-out voor vrede”; samen met andere mensen uit verschillende staten en landen. 

Gen 3 uit Burundi: Laten we het nu doen. 

(silenzio) 

Dit is urgent. Nu is het jouw beurt om de Time-out te doen, elke dag, om de urgentie van 

vrede uit te schreeuwen. 

 

Mosaico – “Uno del Otro” van Gen Rosso 

 (lied uit Spanje) 

 

Conleth Burns, United World Project: We willen de groep “Mosaico” bedanken. Ze zijn in 

2017 na een tournee van Gen Rosso gestart. Het lied dat ze voor ons gezongen hebben heet “uno 

dell’otro” "De één van de ander". 

 

 

250 filmmakers 

 

Conleth: 250 filmmakers hebben hun krachten gebundeld om het wereldwijde verhaal van 

de pandemie te vertellen. We gaan er naar luisteren 

 

Ja, er is angst. 

Ja, er is afzondering. 

Ja, er wordt gehamsterd 

Ja, er is ziekte. 

Ja, er is zelfs dood. 

Maar, ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren lawaai de vogels weer kunt horen zingen. 

Ze zeggen dat hotel in West-Ierland gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt  

aan degenen die aan huis gebonden zijn. (...) 

Over de hele wereld worden mensen zich bewust van een nieuwe realiteit. 

Hoe groot we in werkelijkheid zijn  

en hoe weinig controle we in werkelijkheid hebben over datgene wat er werkelijk toe doet. 

Liefde. 

Laten we dus bidden en bedenken: 

Ja, er is angst, maar er hoeft geen haat te zijn.  

Ja, er is afzondering, maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn. 

Ja, er wordt gehamsterd, maar het hoeft niet oneerlijk te zijn. 

Ja, er is ziekte, maar de ziel hoeft niet ziek te zijn.  

Ja, er is zelfs dood, maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn. 

Jij kiest hoe je nu wilt leven.  
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Haal adem, vandaag.  

Luister, door het lawaai van jouw angst heen zingen de vogels weer,  

de lucht klaart op, de lente komt eraan, en we zijn nog steeds in Liefde gehuld. 

Open de ramen van je ziel En ook als je niemand kan aanraken in de lege straten  

Zing1. 

 

 

2. CHIARA LUBICH: WAT NODIG IS OM OP TIJD TE ZIJN VOOR VREDE 

 

 Chiara Lubich: […] De aanwezigheid en de liefdevolle zorg van een Vader voor allen, vraagt 

van eenieder om kind te zijn, om op zijn beurt de Vader lief te hebben, om dag voor dag Zijn 

specifiek plan, dat Hij als Vader met ieder van ons heeft, te verwezenlijken, om zijn Wil dus te 

doen. 

En het is duidelijk dat een vader op de eerste plaats wil dat zijn kinderen zich als broers en 

zussen van elkaar gedragen, dat ze van elkaar houden en elkaar liefhebben. Dat zij datgene wat je 

de kunst van het liefhebben zou kunnen noemen, kennen en beleven. 

Dit houdt in dat je de ander liefhebt als jezelf, omdat zoals Ghandi zei: “Jij en ik niets 

anders zijn dan één geheel. Ik kan jou geen kwaad doen zonder mezelf te verwonden”. 

Hij wil dat we als eerste liefhebben, zonder te verwachten dat de ander ons liefheeft. 

Dat betekent je “één maken” met de anderen, hun lasten, hun gedachten, hun lijden en 

hun vreugden tot de onze weten te maken. 

Maar als deze wijze van liefhebben door meerderen wordt beleefd, wordt ze wederzijds. 

[…] 

Zeker, voor ieder die zich inzet om vandaag de dag de bergen van haat en geweld te 

verplaatsen is het een immense en zware taak, maar wat onmogelijk is voor miljoenen mensen 

afzonderlijk, lijkt mogelijk te worden voor mensen die de wederzijdse liefde, het wederzijdse 

begrip en de eenheid tot essentiële drijfveer van hun leven hebben gemaakt. […] 

Men brengt op deze wereld niets goeds, nuttigs of vruchtbaars tot stand zonder moeite en 

lijden te kennen en te accepteren, in één woord zonder het kruis. 

Het is niet gemakkelijk je in te zetten voor de vrede! Daar is moed voor nodig, je moet 

weten te lijden. 

Maar wanneer meer mensen uit liefde het lijden zouden aanvaarden, het lijden dat liefde 

vereist, dan kan dat lijden het krachtigste wapen worden om aan de mensheid haar hoogste 

waardigheid te geven: dat zij kan ervaren niet zozeer een geheel van naast elkaar staande 

volkeren te zijn, dikwijls in strijd met elkaar, maar één enkel volk. […] 

Deze collectieve spiritualiteit is niet noodzakelijkerwijs verbonden met een Kerk: ze is 

universeel en kan daarom in zekere zin door velen geleefd worden. […] 

Door deze spiritualiteit trachten mannen en vrouwen van bijna alle landen op aarde 

langzaam maar zeker, op zijn minst daar waar ze zijn, kiemen van een nieuw volk te zijn, van een 

                                                      
1 Verkorte versie van het oorspronkelijke gedicht “Lockdown” van Broeder Richard Hendrick een Franciscaan Kapucijn 
die in Ierland woont 
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wereld die meer één is, een wereld van vrede, die meer solidair is vooral met de minsten, met de 

armsten. 

Moge God, Vader van allen, onze inspanningen en die van hen die zich inzetten voor de 

vrede, vruchtbaar doen zijn. En moge werkelijkheid worden wat Johannes Paulus II aan de 

Verenigde Naties zei bij haar vijftigjarig bestaan “...Laten wij voor het komende millennium een 

beschaving tot stand brengen die de menselijke persoon waardig is, een echte cultuur van vrijheid 

en van vrede”. 

“Dat kunnen we doen en dat moeten we doen!”, zei hij, “En gaande weg zullen we dan ontdekken 

dat de tranen van deze eeuw het terrein hebben voorbereid voor een nieuwe lente in het 

bewustzijn van de mensheid.2” 

 

Conleth Burns, United World Project: Wat onmogelijk is, voor mensen afzonderlijk, wordt 

mogelijk als we van de wederzijdse liefde en eenheid tot de essentiële drijfveer van ons leven 

maken.  

Een krachtige en profetische uitdaging van Chiara Lubich. In de wereld is er fysiek gezien 

afzondering. Dat moet vandaag zo zijn. En toch, als we nu samen door onze wereld reizen, zien we 

dat ook in deze periode het onmogelijke mogelijk wordt. Solidariteit, liefde, de strijd voor 

gerechtigheid, het zoeken naar vrede. Alles is mogelijk, alles is noodzaak.  

Oké, laten we gaan! 

 

 

3. SOCIALE GERECHTIGHEID EN CORONAVIRUS 

 

Uit Ecuador 

 

Anita Martinez, United World Project, Argentinië: In Latijns-Amerika - een continent van 

grote contrasten - is Ecuador één van de landen die het hardst door de pandemie getroffen zijn. 

Hier spelen ook problemen wat betreft vrede en sociale ongelijkheid... we hebben contact 

opgenomen om te kijken hoe de situatie daar is... 

Hier bij mij zijn de apostolische nuntius van Ecuador, Mgr. Andrés Carrascosa Coso en Clara 

Carrillo. – Hoe gaat het? 

Mons. Andrés Carrascosa: Goedemorgen, heel goed. 

Clara Carrillo: Goed, dank je. 

Anita: Allereerst willen we u vragen, monseigneur, hoe wordt de pandemie op dit moment 

in uw land beleefd en wat kan de Kerk doen om het volk te helpen? 

Mons. Andrés Carrascosa Coso, Apostolisch Nuntius in Ecuador: Als land verkeren we - 

zoals alle landen in de wereld - in een shocktoestand. Niemand was hierop voorbereid. [...] Het 

was een vreselijk drama omdat we echt overweldigd zijn door de pandemie. Het dodental blijft 

nog steeds stijgen, maar de curve begint af te vlakken, net als in andere landen.  

                                                      
2 Uit de toespraak van Chiara Lubich aan de UNESCO, Parigi, 17 december 1996 
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In deze situatie heeft de Kerk op verschillende niveaus geprobeerd de mensen nabij te zijn. 

Op het niveau van kerkdiensten zijn er weinig parochies die geen virtueel contact hebben kunnen 

maken met hun parochianen, de mensen willen hun pastoor zien. 

Tevens is er begeleiding op spiritueel en ook op psychologisch niveau voor veel mensen die 

lijden. En uit solidariteit heeft Caritas verschillende activiteiten bedacht, maar vooral proberen we 

synergieën te creëren met andere groepen - zowel van de overheid als in de particuliere sector - 

om de meest kwetsbaren te bereiken. Natuurlijk kunnen we niet alles, maar er wordt hard 

gewerkt. Verder zijn, vooral in de zone van Guayaquil, verschillende priesters ziek geworden, ook 

een bisschop.  

[...] Van mijn kant is op een gegeven moment, op verzoek van enkele gelovigen en denkend 

aan de zegen die de paus had gestuurd, het initiatief geboren om namens de paus op Witte 

Donderdag de zegen te geven met het Heilig Sacrament. Dit zijn heel sterke geloofservaringen 

geweest. [...] 

Anita: Heel erg bedankt, monseigneur ... we zijn met u en we sturen u veel kracht. 

Mons. Andrés Carrascosa: Bedankt. 

Anita: Clara, daarentegen heeft deze ziekte jou heel persoonlijk geraakt ... Kun je ons iets 

vertellen over wat jouw ervaring is?  

Clara Carrillo, Guayaquil – Ecuador: Hallo, ik ben Clara, ik woon ongeveer 15 kilometer van 

Guayaquil. Door deze ziekte heb ik drie familieleden verloren: mijn vader en twee ooms van mijn 

moeder. 

Mijn vader is vier dagen ziek geweest. Op maandagochtend 30 maart heb ik hem een paar 

minuten per telefoon gesproken. Ik heb geprobeerd in een paar seconden het geloof aan hem 

over te dragen. Ik heb hem gezegd dat mijn broers en ik voor hem aan het bidden waren. Ik 

herinner me goed dat mijn laatste woorden waren: “Moge God je zegenen en je vergezellen”.  

Diezelfde avond werden we gebeld en vertelden ze me dat mijn vader aan een hartaanval 

was overleden en dat er geen mogelijkheid was geweest om hem te reanimeren. We hebben hem 

ook geen traditionele begrafenis kunnen geven. 

Daarna, op 5 en 9 april, zijn de twee ooms van mijn moeder gestorven. Waarschijnlijk 

vanwege het coronavirus.  

Wat kan ik zeggen over deze situatie? Je bent nooit voorbereid op zo’n beproeving ... maar 

te midden van dit alles leek het dat door gebed al die momenten van pijn en scheiding een oproep 

van Jezus waren. Ik voelde dat ik niet alleen was. Dat veel mensen mij steunden en voor mij en 

mijn familie zorgden. 

[...] Ik kan zeggen dat ik op dit moment een grote vrede voel, ook al moet ik af en toe 

huilen... maar nu de dagen voorbijgaan heb ik de indruk dat Gods tijden perfect zijn. Ondanks de 

omstandigheden is mijn relatie met Jezus veranderd, heb ik meer contact met mijn familie en 

vrienden, ook degenen die honderden kilometers ver weg wonen, zijn altijd aanwezig geweest, 

misschien met een berichtje of wat woorden van steun. 

Sommige mensen zeggen me bijvoorbeeld dat ik dapper ben, sterk, omdat ik deze 

momenten van lijden redelijk goed weet door te komen. Mijn antwoord is dat ik het niet ben, 

maar wat me veel helpt, is om verder te gaan dan het lijden, wetende dat dit beetje bij beetje zal 

veranderen, want er zijn mensen die veel moeilijkere situaties doormaken dan ik. 
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Concrete dingen zoals een berichtje sturen aan iemand die ziek is, vertrouwen geven aan 

diegenen die angstig zijn, luisteren naar degenen die dat nodig hebben: een luisterend oor. 

Deze rouwervaring heeft me ook in staat gesteld empathisch te zijn. Zodat ik oprecht kan 

zeggen dat ik het lijden kan delen van een ander die een familielid, een geliefde, heeft verloren. 

Omdat ik zijn lijden letterlijk als het mijne voel. En ik verzeker hen onmiddellijk van mijn gebed. 

Anita: Heel erg bedankt, Clara, het zijn geen lege woorden...: we zijn bij je. Ik geloof dat 

jouw getuigenis ongetwijfeld een geschenk voor ons is en ons een nieuw perspectief geeft om 

deze tijd te leven ... 

Allebei bedankt. 

Mons. Andrés e Clara: Bedankt. 

 

Anita: Laten we nu, met deze sterke ervaring in ons hart, naar Buenos Aires gaan om Dr. 

Cristina Calvo, Argentijnse econoom, directrice van het internationale programma Democratie, 

Maatschappij en Nieuwe Economie aan de Universiteit van Buenos Aires, te ontmoeten om ons 

haar visie te geven op wat er in de wereld en in Latijns-Amerika gebeurt. 

 

Interview met Cristina Calvo  

 

Anita: Hallo Cristina, ik ben blij om je weer te zien. 

Cristina Calvo: Hallo Ani. 

Anita: Door het coronavirus, komen situaties van sociaal onrecht nog meer op de 

voorgrond. Wat kunnen wij daaraan doen? 

Cristina Calvo, Econoom, Buenos Aires - Argentinië: Zoals je zegt, laat het coronavirus 

zonder twijfel zien dat de waarden van rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkheid vaak abstracte 

titels blijven en niet werkelijk doordringen in het concrete overheidsbeleid.  

Ik zal je twee voorbeelden geven: mensen die in de krottenwijken wonen, beschikken over 

het algemeen niet over schoon water om hun handen mee te wassen. Of vluchtelingen, migranten 

zonder papieren, hebben geen toegang tot subsidies. Dit laat op dramatische wijze de ongelijkheid 

zien die er al bestaat. 

We moeten kijken hoe, - omdat we nog midden in de noodsituatie zitten– maar zonder 

twijfel moet er iets gebeuren: meer gemeenschappelijke goederen, meer investeringen in 

gezondheidszorg, in het zorgsysteem, meer respect voor de natuur, herstel van ecosystemen, en 

veel meer relaties van genegenheid en nabijheid. 

Een crisis helpt om bewust te worden, maar dat is niet genoeg, want vervolgens moet het 

bewustzijn samengaan met geheugen, actie, gedachte, creativiteit, en dit is belangrijk om daarna 

meer en beter voor elkaar te kunnen zorgen. 

Anita: Hoe kunnen we volgens jou ervoor zorgen dat de economie wordt gestuurd door 

rechtvaardigheid en niet door de markt? 

Cristina: Het coronavirus laat ongetwijfeld zien dat het systeem waarin we zijn 

ondergedompeld geen systeem voor het leven is. Denk maar dat de afgelopen jaren, zowel in het 

noorden als in het zuiden, enorm is bezuinigd op de overheidsbudgetten voor gezondheidzorg, 
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pensioenen en vermindering van armoede. En vandaag zijn dit, paradoxaal genoeg, de grootste 

kosten die regeringen moeten maken om de noodsituatie te verlichten.  

We hebben begrepen dat sociale dynamiek uit veel dingen bestaat: politiek, economie, 

relaties, cultuur... nu is bewustzijn belangrijk, maar dat alleen is niet genoeg, want als we het over 

structurele kwesties hebben, laat de geschiedenis heel juist zien dat structurele problemen 

veranderen wanneer machtsverhoudingen veranderen. En zal dit gaan gebeuren? We weten het 

niet... maar wat ik het goede vond van Gramsci, is dat hij onderscheid maakte tussen intellectueel 

pessimisme en het optimisme van de wilskracht, en ik kies voor het tweede. 

Het is belangrijk dat we er in slagen om uit dit coronavirus te komen maar niet: meer 

alleen, meer gedomineerd, depressiever, maar juist meer overtuigd dat de dingen kunnen 

veranderen en dat er een ander systeem is dat we op kunnen bouwen. 

Anita: Heel erg bedankt, Cristina. Ik neem dat “optimisme van de wilskracht” mee, ik denk 

dat het een oproep kan zijn voor iedereen die aan de andere kant naar jou luistert en dat we het 

samen kunnen leven.  

Cristina Calvo: Bedankt, Ani. 

 

 

Portugal – “Superhelden” 

 

Francisco, Gen 4, Portugal: Ciao, ik ben Francisco. Ik zal jullie vertellen waar we met de gen 

4 mee bezig zijn 

We bakken koekjes en taarten om die samen met een volwassene naar onze helden te 

brengen! 

Brandweerlieden, politie, dokters, juffen en meesters, winkels. Iedereen die jullie kennen 

kan ook meedoen. Laat ze er dan een filmpje of een foto van maken. Kan ik op je rekenen? 

 

 

Project Lia 

 

Conleth Burns, United World Project: Ze zeggen: wil je vrede, werk dan voor gerechtigheid. 

Project Lia bewijst dat. Het is een goed voorbeeld van hoe we concreet op tijd kunnen zijn voor 

vrede.  (…) 

 

verslaggever: Met nieuwe gereedschappen begint Joyce Davis een nieuwe baan. Het is voor 

de 38-jarige een kans om na zes jaar achter de tralies een andere weg in te slaan.  

Joyce Davis: Mijn verleden hoeft geen beperking te zijn om in de toekomst succesvol te zijn 

als persoon  

verslaggever: Joyce is een van de drie nieuwe werkneemsters van Project Lia, een non 

profitbaan en trainingsprogramma voor vrouwen met een gevangenisverleden. In een ruimte van 

dit industriële complex gebruiken zij afgedankt materiaal voor meubilair op maat. Maar er gebeurt 

meer dan alleen het werk dat ze doen.  
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Joyce: We gebruik deze materialen die andere mensen hebben afgekeurd, waarvan ze de 

schoonheid niet inzien. Datzelfde gebeurt met ons; weet je, mensen kunnen onze schoonheid niet 

altijd inzien. Zo maken wij die spullen weer mooi, en ook onszelf in zekere zin. […] 

Elisabeth Wallin: Deze vrouwen hebben vaak trauma’s opgelopen en in een 

overlevingsstrategie geleefd en dat verhindert dat je groots droomt.  

verslaggever: Elisabeth Moreland is de oprichtster en directrice van project Lia. Het is haar 

poging om recidivisme in Indianapolis terug te dringen. […] 

Bijna 60% van de vrouwen had de maand voorafgaand aan de arrestatie geen fulltime 

baan. Naast het bieden van werk biedt Project Lia vaardigheidstrainingen om de obstakels van re-

integratie te overwinnen.  

Elisabeth: Het is zeer ondernemend om betrokken te zijn bij alle aspecten van het bedrijf: 

marketing, verkoop, productie, ideevorming en prototyping, wat ook een goede oefening is voor 

hun leven, voor wat ze zullen tegenkomen wanneer ze weer naar huis gaan. […] 

 

Conleth: Elisabeth Wallin, oprichtster en directeur van Project Lia, is hier bij ons  

Elisabeth: Hi. Bedankt voor de uitnodiging 

Conleth: Wat ik graag zou willen weten, Elisabeth, is wat je ertoe heeft gebracht om dit 

allemaal te beginnen en wat je ervan hebt geleerd? 

Elisabeth Wallin, oprichtster en directeur van Project Lia, Indianapolis, Indiana - VS: Ik ben 

begonnen nadat ik mijn passie ontdekt heb voor het creëren van meer kansen op het gebied van 

economische rechtvaardigheid en sociale solidariteit voor vrouwen hier in de VS, die grotendeels 

worden genegeerd door onze gemeenschappen, vooral wanneer ze terugkeren uit de gevangenis 

en proberen te re-integreren.  

Veel van mijn passie kwam voort uit een soort strijd voor gerechtigheid zoals je zei, en voor een 

Verenigde Wereld en hoe we die concreet kunnen opbouwen.  

(…) Een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd en probeer te blijven leren, is dat het een 

lange reis is, een ongelooflijke reis. Het is dus meer een proces dan een doel of taak waarvan je 

het einde kunt zien. Soms is het dus moeilijk om op het huidig moment gefocust te blijven, maar 

dat is wel de kunst. 

Conleth: Ik heb geluisterd naar het verhaal van een van de vrouwen die deel uitmaakte van 

het project Lia en ik denk dat haar verhaal hetzelfde zou kunnen zijn als dat van vele anderen die 

deel uitmaken van het project.  

Laten we dat verhaal bekijken en daarna zullen we er wat meer over praten. 

Elisabeth: Goed.  

 

Kathy Merchant, werkneemster, Project Lia: Ik was dakloos en had geen werk, er zijn tragische 

momenten geweest in mijn verleden en daardoor lukte het me niet meer verder te kijken dan de 

duisternis.  

Eigenlijk heb ik in het verleden verkeerde beslissingen genomen, waardoor ik in de gevangenis 

terecht ben gekomen.  

En in die periode heb ik de mogelijkheid gekregen om mee te werken aan het project Lia. 
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Het helpt me natuurlijk omdat ik een baan heb. Ik bedoel, ik werk, ik krijg een loon, dus krijg ik wat 

geld binnen. Ze hebben me geholpen met vervoer van en naar het werk en naar andere 

verplichtingen die ik heb vanwege mijn juridische situatie.  

En dat mensen die ik niet eens ken, hun energie geven om mij een beter persoon te laten zijn, 

anders dan voorheen, betekent heel veel voor mij. Daar ben ik heel dankbaar voor. 

 

Conleth: Dit is geweldig, Elisabeth.  

Een van de belangrijke lessen, althans voor mij die naar je verhaal luistert, is dat als we willen dat 

dit systeem verandert, we de handen uit de mouwen moeten steken en moeten werken aan het 

opbouwen van gerechtigheid. Veel mensen die hier vandaag luisteren en kijken, zullen 

geïnspireerd zijn door het project Lia en al je werk. En hiervoor bedanken wij je enorm, en veel 

succes voor de toekomst.  

En wie meer wil weten over Progetto Lia, kan terecht op de website: www.projectlia.org 

Elisabeth: Bedankt. 

 

 

4. VREDESEDUCATIE 

 

 DanceLab Armonia 

 

Paolo Balduzzi, United World Project: Werken voor vrede betekent niet alleen werken met 

wat goed is, maar ook met wat mooi is, met schoonheid. En daarom zijn we nu verbonden met 

Montecatini Terme, een stadje in de buurt van Florence, en hier zijn ook Antonella Lombardo, Elisa 

Catolfi, Maria Chiara Giaccai, Vera Zerellari en Alessandra Spinetti . Ciao allemaal.  

Stemmen: Ciao! 

Paolo: Antonella Ik zou met jou willen beginnen omdat je een balletdanseres bent geweest, 

choreograaf en nu run je een kunstcentrum: “DanceLab Armonia”. Kun je ons vertellen hoe dit 

alles is begonnen?  

Antonella Lombardo, Academisch Laboratorium voor Dans, Montecatini Terme - Italië: Ja. 

Ik wilde dat de jonge mensen die met dans bezig waren, dans in de hoogste zin van het woord, in 

de puurste realiteit, zouden kunnen ervaren. Op dat moment had ik het geluk om Chiara Lubich te 

ontmoeten die me een naam voor dit project gaf: “Harmonia” en zei me “harmonie” heeft een 

groot project in zich, het betekent allerhoogste eenheid. Vanuit deze realiteit ontstond een paar 

jaar later in 2006 het project, “Harmonie tussen volkeren” dat precies wil getuigen dat kunst een 

overstijgende taal spreekt, waar iedereen elkaar kan ontmoeten en we hebben meerdere malen 

ervaren dat het echt een instrument is voor eenheid tussen volkeren.  

Paolo: Antonella in dit traject van “Harmonie tussen volkeren” heb je op een gegeven 

moment Elisa Catolfi ontmoet die een belangrijke rol heeft gespeeld. Elisa kun je ons hier iets over 

vertellen.  

Elisa Catolfi: In 2006 begint dit project dat verschillende fronten heeft. In Italië het 

“Internationale festival van harmonie tussen volkeren”, de internationale campus met een hoge 

specialisatie in dans gericht op jonge dansers die professionals willen worden, uit alle delen van de 
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wereld en uit conflictgebieden. In het Midden-Oosten een kunstcampus met kinderen uit 

vluchtelingenkampen en Palestijnse gebieden. Verder wordt er binnen scholen van alle soorten en 

niveaus volop gewerkt aan wat vervolgens de Harmoniemars voor vrede wordt. 

Paolo: Het is een prachtig werk en hier hebben we ook enkele meisjes die net als jij Elisa 

leerlingen zijn geweest of nog zijn van de school. Eén daarvan is Vera. Hallo, Vera.  

Vera Zerellari: Ciao, goeiemorgen.  

Paolo: Senti ci puoi dire brevemente come è cambiata la tua vita dall'incontro con armonia 

tra i popoli.  

Vera Zerellari: Ja, mijn leven is veel veranderd nadat ik veel ervaringen heb opgedaan met 

de vereniging, vooral het dagelijks leven, elke afzonderlijke actie is veranderd. Ook moeilijkheden 

worden op een andere manier aangepakt. Dus ik kan zeggen dat voor ons jongeren deze 

kunstervaring echt heel belangrijk is. 

Paolo: Omdat het dan ook de keuzes van de toekomst beïnvloedt. Daar kan bijvoorbeeld 

Maria Chiara van getuigen. Je hebt een bepaalde levens- en ook studiekeuze gemaakt, je bent o.a. 

enkele dagen geleden afgestudeerd dankzij de ervaring met DanceLab Armonia. Wil je ons 

daarover iets vertellen? 

Maria Chiara, Giaccai: Ja. Dankzij dit project heb ik mijn studierichting en universiteit 

bepaald. Ik ben inderdaad vorige week afgestudeerd in Politieke wetenschappen en ik hoop dat ik 

dankzij de artistieke opleiding maar ook dankzij de studie concrete vredesprojecten kan blijven 

opbouwen.  

Paolo: Prachtig. We hebben veel gepraat maar het is ook mooi om iets te laten zien. Omdat 

ik weet dat jullie speciaal iets hebt voorbereid voor deze Week voor een verenigde wereld. 

Alessandra, het is jouw beurt.  

Alessandra Spinetti: Door de choreografie die we nu zullen zien, willen we getuigen dat 

kunst allerhoogste eenheid kan creëren.  

Paolo: Ok, nu zullen we de jongeren van Dancelab zien, samen met mensen vanuit heel de 

wereld. 

 

 Videoclip dans op het thema van “Now” van Gen Rosso 

(coreografia di Gabriel Ledda e Laxman Kami) 

 

Living Peace - AMU 

 

Paolo Balduzzi, United World Project: Daar zijn we dan, vandaag is Anna Moznich met ons 

verbonden. Hallo Anna, welkom! 

Anna Moznich, AMU – Azione per un mondo unito: Ciao allemaal! 

Paolo: Anna, je bent een sociaal educatief werkster en je werkt bij de AMU (Aktie voor een 

Verenigde Wereld), een niet-gouvernementele organisatie, die elke dag de ontwikkeling van 

mensen en volkeren bevordert maar in de geest van gemeenschap, broederschap en solidariteit. Is 

dat correct? 

Anna: Ja. 
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Paolo: Anna, je werkt voor AMU in de onderwijssector, waar onderwijs voor vrede een 

onderdeel van is. We gaan terug naar 2011, in Egypte begint het Living Peace-project. Wat houdt 

het precies in? 

Anna: Living Peace International is een vredeseducatieproject wat is gestart in Caïro op een 

basisschool, tijdens de Arabische revolutie. Het is een moeilijke conflictperiode en een onderwijzer 

- Carlos Palma - biedt zijn leerlingen een aantal eenvoudige hulpmiddelen aan om te proberen te 

reageren op het conflict en de vrede onderling en onder de mensen te bevorderen. Het project is 

gebaseerd op twee fundamentele pijlers: het Time Out en het toepassen van de Dobbelsteen van 

de Vrede. Het is een levensproject dat helpt om de waarden van vrede toe te passen en te 

verspreiden door concrete, dagelijkse gebaren en zo bij te dragen aan het opbouwen van een 

cultuur van vrede. 

Paolo: Anna, je noemde de dobbelsteen van de vrede, die we kennen omdat we er bij 

andere gelegenheden als deze al over gesproken hebben. Kun je uitleggen hoe die wordt gebruikt 

in het “Living Peace” -project? 

Anna: Ja, de dobbelsteen is een normale dobbelsteen, maar in plaats van de nummers 

staan er zinnen op die overeenkomen met vredeswaarden. De dobbelsteen wordt in de scholen 

die hem gebruiken meestal elke ochtend gegooid en iedereen zet zich in om de zin die erop staat 

na te leven. En dit zorgt voor een zichtbare verandering in het leven van de jongeren, de kinderen, 

maar ook van de leraren en hele gezinnen. De dobbelsteen is over de hele wereld verspreid en is 

aangepast aan de verschillende culturen en religies.  

Paolo: Anna, is er onder de vele initiatieven die zijn ontstaan in het kader van Living Peace 

International, nog een die je bijzonder dierbaar is en waarover je ons zou willen vertellen? 

Anna: Ja, ik herinner me de ervaring van Nepal, waar de jongeren van Living Peace-netwerk 

(togliere questa parola) zich inzetten om de meest kwetsbare mensen te helpen, bijvoorbeeld 

door voedsel in te zamelen voor behoeftige gezinnen of door kinderen de juiste technieken te 

leren om hun handen te wassen. Samen met ons allemaal blijven zij het antivirus van de 

broederschap, zoals wij het graag noemen, verspreiden. 

Paolo: Kortom, je komt geen werk tekort, denk ik. 

Anna: Nee, zeker niet. 

Paolo: Oké. Dan laat ik je aan het werk gaan. Bedankt dat je hier bij ons was en dat je met 

ons de United World Week bent begonnen. 

Anna: 'Dank je. Dank jullie allemaal, ciao! 

Paolo: Ciao! 

 

 

Intervista aan Emilia Heo  

 

Liz: Hier zijn we in contact met Emilia Heo, docente internationale betrekkingen en 

vredesstudies aan de Ritsumeikan Asia Pacific University. Hallo Emilia, bedankt dat je hier vandaag 

bent. 

Emilia: Hallo Liz. Groeten uit Japan. 
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Liz (Seong Young) Lee, United World Project: Emilia, we hebben net de verhalen van 

Dancelab en Living Peace gehoord. Jij bent expert in studies over verzoening en vrede. Hoe kunnen 

vredesinspanningen aan de basis invloed hebben op de verzoening tussen vijandige staten? 

Emilia Heo, docente internationale betrekkingen en vredesstudies - Japan: Dat is een heel 

moeilijke vraag. Je weet dat het opnieuw opbouwen van een verbroken relatie niet eenvoudig is, 

vooral tussen landen. Meestal verwachten we dat regeringen actie ondernemen, maar in 

werkelijkheid tonen veel voorbeelden de kracht die van onderaf komt, vanuit de samenleving, 

zoals de twee ervaringen die we eerder hebben gezien. (…) 

Op mijn instituut zijn er studenten uit meer dan 30 verschillende landen die in één enkele 

klas zitten. Vaak iemand uit Frankrijk naast iemand uit Duistland, of een Chinees naast een 

Japanner, een Singalees naast een Tamil: landen die onderling een vijandige relatie hebben. Die 

diversiteit lijkt mooi, maar dat gaat niet vanzelf als er een pijnlijk verleden is. Daarom denk ik dat 

Vredeseducatie cruciaal is. Velen van hen willen diplomaat, politicus worden of, zoals Liz, bij 

internationale organisaties werken. Ik vind het erg belangrijk dat onze jongere generatie in deze 

rollen stapt met de inzet om voor de hele wereld te werken en niet slechts voor één land.  

“Werken voor de vrede klinkt erg mooi, maar het is moeilijk als je ervoor gaat, omdat je 

met veel scheidingen haat en misverstanden te maken krijgt. Maar als we verbonden blijven en 

onze verbintenis nakomen door samen de dobbelsteen voor de vrede te gooien, net zoals we in de 

vorige video hebben gezien denk ik dat dit alles een enorme impact zal hebben op grotere schaal 

en misschien zelfs op regeringsniveau.  

Liz: Jij stelt dat de COVID-19-pandemie het gevaar van een “Eerst ik” benaderingspolitiek 

van de internationale betrekkingen aantoont. Waarom? Wat kunnen we doen om dit te 

veranderen? 

Emilia: De politiek van “Eerst ik” is gebruikelijk in de internationale samenleving en het is 

de verantwoordelijkheid van regeringen om als eerste hun eigen burgers te beschermen. Wat ik 

gevaarlijk vond, is: Waar trekken wij de grens tussen mij en jou. Tussen ons en de anderen? Die 

grens kan ophouden bij de familie, vrienden, het land, het continent, de hele mensheid. Wij zijn 

vrij om te kiezen waar we de grens willen trekken afhankelijk van ons geloof en overtuigingen. 

Maar afhankelijk van waar we die grens trekken, zal de toekomst van onze wereld volledig 

veranderen. En ik denk dat als we de hele mensheid niet als één familie beschouwen, 

wantrouwen, haat en onwetendheid, alleen maar een nog ergere ramp zullen veroorzaken. De 

eerste stap naar verandering die ik voorstel is om te zien wat het verschil is. Wat heb ik dat zij niet 

hebben? En waarom zou ik meer moeten hebben? Waarom gedraagt hun land zich in dezelfde 

situaties anders dan het mijne? We mogen niet vergeten dat niemand kan kiezen waar hij geboren 

wordt, ik had Italiaanse, Chinees of Amerikaanse kunnen zijn. We weten dat het werken om een 

gevoel van verbondenheid te creëren dat verder gaat dan je eigen land, tijd kost, moed vraagt en 

vertrouwen in anderen, jezelf open te stellen ook al wordt je misschien weer gekwetst ...daar is 

een oprecht geloof in liefde voor nodig. Ik denk vooral dat het een sterk verlangen naar vrede met 

de ander vereist, en niet tegen de ander.  

Liz: Bedankt Emilia, ik denk dat ik ook persoonlijk mijn steentje moet bijdragen. Bedankt 

voor je inspiratie inzet en enthousiasme. Hartelijk bedankt!  

Emilia: Thank you!  
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5. MENSENRECHTEN 

 

 Federico Aleotti – Project in Oost Afrika 

 

Arnaud Favina, United World Project - Burundi: En nu gaan we naar Oost-Afrika. Federico 

Aleotti is een jonge Italiaanse ingenieur die sinds ongeveer een jaar in Rwanda, Oeganda en Congo 

werkt aan energieprojecten voor kleine dorpen. Laten we naar hem luisteren. 

 

Federico Aleotti, energie-ingenieur, Rome - Italië: Hallo, ik ben Federico, ik ben 25 jaar oud 

en ik ben een energie-ingenieur. Ik woon in de buurt van Rome. Anderhalf jaar geleden ben ik 

afgestudeerd en heb ik met enkele studenten en docenten van de Universiteit van Rome een reis 

naar Oost-Afrika gemaakt.  

Tijdens deze reis hebben we Rwanda, Oeganda en Kenia doorkruist; en hebben we veel 

duurzame energiecentrales bezocht, op zonne-energie en waterkracht. We hebben onderzocht 

hoe deze technologieën in ontwikkelingslanden kunnen worden geïntegreerd om te proberen een 

zo duurzaam mogelijke ontwikkeling te bereiken, zowel vanuit technisch als sociaal oogpunt. 

Tijdens deze reis heb ik enkele bedrijven leren kennen en in het bijzonder een “start up”  

van jonge ondernemers uit de hele wereld die werkzaam zijn op het gebied van “toegang tot 

energie”: dus de elektriciteit brengen in afgelegen gebieden.  

Wat bedoelen we met toegang tot energie? In de dorpen die ver weg liggen van de grote 

steden die vaak niet aangesloten zijn op het nationale elektriciteitsnet, gebruiken de mensen vaak 

kleine fotovoltaïsche panelen waarmee ze een gloeilamp kunnen laten branden of hun mobiele 

telefoon kunnen opladen; terwijl de rijksten zich soms een dieselgenerator kunnen veroorloven 

die extreem duur en ook vervuilend is.  

Wij stellen het gebruik van meer hernieuwbare technologieën voor, die innovatief zijn 

gezien vanuit drie fundamentele aspecten van duurzaamheid: milieu, sociaal en economisch.  

Milieuduurzaamheid omdat we verouderde en belastende technologieën zoals diesel, 

vervangen door hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie en waterkrachtcentrales. 

Sociale duurzaamheid, omdat de toegang tot energie een enorme impact heeft op de 

gemeenschappen die bij deze projecten betrokken zijn. Denk maar aan de mogelijkheid om water 

op te pompen, te zuiveren of ook ‘s avonds straten en huizen te verlichten; dat betekent: ook ‘s 

avonds kunnen werken, lezen en studeren. Het optimaliseren van alle landbouw- en 

productieprocessen ter plaatse, op de eerste plaats door het scheppen van werkgelegenheid. 

Zowel direct omdat we personeel inhuren in de dorpen waar we actief zijn; als indirect omdat we 

micro-ondernemerschap stimuleren.  

Belangrijk in dit verband is dat we in de dorpen waar we opereren hooggekwalificeerde 

elektriciens hebben ingehuurd die anders naar de grote steden gaan om werk te vinden. Dankzij 

onze projecten hebben ze nu in hun dorpen van herkomst een stabiele baan waarin ze 

professioneel kunnen groeien en hebben ze de kans om te werken aan de ontwikkeling van hun 

eigen gemeenschap zonder dat ze ergens anders heen hoeven gaan op zoek naar alternatieven.  
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Onze klanten hebben weinig geld om uit te geven. We hebben het over een gemiddeld 

salaris van vaak minder dan een dollar per dag en daarom zijn er uiterst innovatieve en creatieve 

bedrijfsmodellen nodig. Ons uiteindelijke doel in deze context is niet om een gloeilamp te kunnen 

laten branden of mobiele telefoons op te laden, maar het productieve gebruik van energie, het 

potentieel van energie te brengen, alles wat met energie kan worden gedaan en hoe we de 

waarde kunnen geven aan de ketens binnen de context waarin we opereren. We hebben het over 

de landbouw, het malen van graan, of het maken van ijs voor vissers zodat ze de vis kunnen 

conserveren of dat er bijvoorbeeld melk geconserveerd en gepasteuriseerd kan worden. Dit alles 

doen we door middel van microkredietprogramma's die het voor lokale ondernemers mogelijk 

moeten maken om machines voor hun activiteiten aan te schaffen.  

Ten tweede het oprichten van kleine industriële installaties om grondstoffen te verwerken 

en ervoor te zorgen dat de toegevoegde waarde binnen de gemeenschap blijft en niet naar 

bijvoorbeeld grote steden gaat. En ten slotte, opleiding in het beheer van hun eigen activiteiten.  

Ik ben nu anderhalf jaar in Afrika en ik realiseer me dat ik zowel technisch, professioneel als 

menselijk ontzettend veel ben gegroeid; want aan de ene kant zijn we in het bedrijf een groot 

team van mensen uit de hele wereld, dus er is een sterke multiculturele uitwisseling; aan de 

andere kant heb ik veel kunnen reizen in verschillende landen, om verschillende, complexe 

gemeenschappen te leren kennen.  

Waarschijnlijk is het belangrijkste van het werk dat we in deze context doen niet zozeer het 

brengen van technologie, energie, het aanzetten van een lampje, maar al het potentieel dat ermee 

gepaard gaat, in termen van de ontwikkeling van de gemeenschap, individuele ontwikkeling en 

wederzijdse groei. Deze relatie met de lokale gemeenschappen is waarschijnlijk wat het meest 

waarde en betekenis geeft aan het werk dat we doen. 

Tekst: www.equatorial-power.com – Telegram channel: "Muzungu is my name" 

 

 

Gen Fuoco – Democratische Republiek Congo 

 (lied) 

 

Interview aan Prisque 

 

Pascale  Mounsef, United World Project - Libanon: Hallo allemaal! Ik ben blij om Prisque te 

verwelkomen! Hij is advocaat en mensenrechtenactivist in de Democratische Republiek Congo, hij 

is voorzitter van de Commissie voor Gerechtigheid en Vrede van de St. Clément Parochie in 

Kinshasa. 

Prisque kun je ons vertellen waarom je voor de rechtenstudie hebt gekozen en hoe je het 

mensenrechtenactivisme in jouw beroep hebt gebruikt om jouw gemeenschap te helpen? 

Prisque Dipinda Davovua, advocaat en mensenrechtenactivist: Bedankt Pascale voor je 

vraag. Ik heb gekozen om rechten te studeren omdat ik er van kinds af aan van droomde om het 

recht van de onderdrukten […] te verdedigen. Zodoende ben ik rechten gaan sturen en ben ik 

advocaat geworden. 

http://www.equatorial-power.com/
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Mijn inzet voor mensenrechten is omdat meerdere mensen in mijn gemeenschap het 

slachtoffer zijn van mensenrechtenschendingen. Onder andere willekeurige arrestaties, 

onteigening van grond of bezittingen, detentie in onmenselijke omstandigheden, betaling van 

boetes die niet bestaan. 

Dus, de wet kennende, en vooral omdat ik Gen ben, voelde ik dat ik hen moest helpen. 

Daarom zijn we sinds 2017 begonnen met het organiseren van trainingen op het gebied van 

mensenrechten, trainingen op het gebied van burgereducatie, gratis juridisch advies en 

assistentie.  

Pascale: Zijn er mensen die zich verzetten tegen jullie initiatieven? En hoe gaan jullie 

daarmee om? 

Prisque: De politie ziet ons als hun vijand, temeer omdat we meewerken aan de 

emancipatie van de burgers, zodat zij zich bewust worden van hun rechten. 

Dan zijn moed en het afwijzen van angst effectieve manieren om met deze tegenstand om 

te gaan. 

Elke keer als we tegenstand tegenkomen, gebruiken we de erkende wettelijke middelen en 

vooral het feit dat we advocaten zijn om deze oppositie te omzeilen. 

Met deze moed en vastberadenheid zijn we erin geslaagd een jongen vrij te krijgen die ten 

onrechte gearresteerd was en werd vastgehouden terwijl hij onschuldig was, simpelweg omdat 

zijn familie noch de middelen noch de mogelijkheid had om een advocaat te vinden. 

Op dezelfde manier hebben we ook een grondgeschil opgelost tussen een weduwe die 

haar land in tweeën had gedeeld en aan twee verschillende mensen had verkocht. De tweede 

koper, die te kwader trouw was, wilde ook het voor de eerste koper gereserveerde deel nemen. 

Voor de rechter hebben we deze weduwe bijgestaan. We zorgden dat ieder zijn deel van 

het land kreeg en de weduwe haar geld. 

Door deze initiatieven hebben we nu een platform voor reflectie en het delen van 

ervaringen over mensenrechten en samen - en zeker op voorspraak van Chiara in de hemel - 

werken we voor de emancipatie en het respect voor de mens in zijn meest fundamentele rechten. 

Erg bedankt. Ik wens iedereen een goede week voor een verenigde wereld toe. 

Pascale: Hartelijk dank Prisque! Het is echt prachtig om te weten hoeveel je doet voor de 

mensenrechten en de strijd voor gerechtigheid! Heel erg bedankt! 

Prisque: Ciao! 

 

 

Interview aan Melchior 

 

Conleth Burns, United Word Project: We gaan van Congo naar Zuid-Soedan, naar dr. 

Melchior Nsavyimana, die momenteel voor de Humanitaire Luchtdienst van de VN werkt. Bedankt 

dr. Melchior dat u de tijd hebt genomen om zich bij ons aan te sluiten.  

Melchior: Grazie. 

Conleth: In Zuid-Soedan, heeft zes jaar burgeroorlog het leven gekost aan 

vierhonderdduizend mensen. Zes miljoen mensen staan op de rand van de hongersnood. En nu 

worden ze geconfronteerd met de COVID-19 pandemie. Hoe is de situatie daar op dit moment?  
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Melchior Nsavyimana, Humanitaire Luchtdienst van de VN, Juba – Zuid Soedan: Bedankt 

voor de vraag. De situatie in Zuid-Soedan is heel erg moeilijk wat humanitaire nood betreft. Het is 

ook een nieuw, onafhankelijk land, een nieuw land heeft meer ondersteuning nodig op het gebied 

van infrastructuur en gezondheidszorg. Deze pandemie is dus in een situatie gekomen die al 

dramatisch was. Maar nu wordt er gesproken over lockdown, wat betekent dat er zelfs voor een 

humanitaire gemeenschap geen enkele manier is om mensen in nood te blijven helpen vanwege 

de uitdagingen in verband met het coronavirus.  

Conleth: Het programma “Samen voor een nieuw Afrika”, waarvan u een pionier van bent, 

bevordert een collectieve stijl van leiderschaps als antwoord op uitdagingen als deze. Wat denkt u 

dat er in dat programma aanwezig is dat niet alleen Zuid-Soedan en Afrika op dit moment kan 

helpen, maar ook de hele wereld om deze enorme uitdagingen aan te gaan? 

Melchior: Wat onze rol is in de uitbraak van de coronapandemie? Ik denk dat andere 

jongeren en initiatieven van ons kunnen leren om hoofdrolspelers te zijn tijdens en na de 

pandemie. Voorbereid zijn om bij te dragen aan waar de wereld om zal vragen, in termen van 

economie, politiek leiderschap, sociaal leiderschap, enz. Ik denk dat dit nu het moment is waar we 

echt moeten komen om te laten zien dat er dit leiderschap voor eenheid is. We kunnen nu, tijdens 

deze pandemie, van eenheid getuigen. Een leiderschap dat de toekomst van de wereld zal 

opbouwen.  

Conleth: Bedankt dr. Melchior. Niet alleen voor het werk dat u doet in Zuid-Soedan, dit 

zeer belangrijke humanitaire werk, maar ook voor het leiderschapswerk dat u in heel Afrika doet.  

Wie meer wil weten over het programma “Samen voor een nieuw Afrika”, kan gaan naar 

de website “togetherforanewafrica.org.” 

 

 

 Gen Verde: “Solo la luce – Only light” 

 

Laxman Khadaksingh Kami, United Word Project: We gaan nu naar Gen Verde voor de 

wereldpremière van hun nieuwe video "Solo la luce - Only Light". Het lied is geïnspireerd op de 

woorden van Martin Luther King en zijn familie gaf Gen Verde toestemming om deze woorden te 

gebruiken en noemde het een 'nobel project'. 

  

 Videoclip Gen Verde: “Solo la luce – Only light” 

 

 

 

6. STOP DE WAPENS EN HET EMBARGO IN SYRIE 

 

 Ontwapende Economie 

 

Liz (Seong Young) Lee – United World Project: In Italië is er een groep mensen die dit 

begrijpt en daarnaar handelt. Ontwapende economie heeft zich gerealiseerd dat veel wapens door 
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het eigen land worden geproduceerd en dat sommige worden gebruikt in gewapende conflicten. 

Ze willen dit alles stoppen. Laten we luisteren naar wat ze doen. 

 

  

 

Cinzia Guaita, Comité voor omvorming van de RWM: In Sardinië realiseerden we ons drie 

jaar geleden dat RWM, een fabriek hier, vliegtuigbommen produceerde die aan Saudi-Arabië 

werden verkocht en voor de oorlog in Jemen werden gebruikt.  

En toen zeiden we: “Dus de oorlog begint hier, omdat de oorlog begint waar wapens worden 

gemaakt. Dan kan vrede ook hier beginnen”.  

Na een RUN FOR UNITY die werd afgesloten met een openbare reflectie, hebben we een 

commissie opgericht, bestaande uit meer dan 20 groepen die zich al hadden ingezet voor vrede op 

lokaal, nationaal en internationaal niveau. Maar nu vonden ze een punt van dialoog en dus 

werkten we met groot wederzijds vertrouwen aan het stimuleren van reflectie op de lokale en 

nationale politiek. We hebben evenementen en studieconferenties georganiseerd. We werken nu 

aan een project om de economie van het gebied om te zetten in een vreedzame richting. 

Davide Penna, Netwerk Ontwapende Economie,Genua: In Genua dachten we dat dit de tijd 

van de Vrede moest zijn.  

Toen we afgelopen mei vernamen dat een schip van het Saudische bedrijf Bahri onze haven 

passeerde, dus niet ver van onze huizen, geladen met wapens om nog andere militaire apparatuur 

te laden, hebben we met ongeveer 30 lokale verenigingen besloten ons te mobiliseren, zowel om 

het protest te steunen van de havenarbeiders om meer wapens te, alsook om de burgers te 

informeren, en om de lokale politiek erbij te betrekken zodat ze hun verantwoordelijkheid op zich 

nemen om de wet 185 uit 1990 te laten respecteren die de productie, de verkoop en de export 

van wapens naar landen die in conflict zijn, uitdrukkelijk verbiedt.  

Dit heeft geleid tot twee belangrijke besluiten: als eerste heeft de regionale raad van 

Ligurië in mei de zogenaamde Assisi-motie goedgekeurd en vervolgens heeft de gemeenteraad 

van Genua een paar weken later in juni hetzelfde gedaan, en verklaard dat onze stad gesloten 

moet zijn voor wapens en open voor de Vrede. 

Maria Chiara Cefaloni, Netwerk Ontwapende Economie, Roma: Ontwapende economie is 

ontstaan binnen de Focolarebeweging om vredespaden te bewandelen te beginnen bij 

verandering van economische activiteit en ontwapening.  

In contact met andere realiteiten zoals Ontwapening en Vredesnetwerk, Pax Christi, De 

EtischeBank, Amnesty International organiseren we samen vormingsbijeenkomsten om concreet 

te handelen zoals in Sardinië, Genua en andere plaatsen gebeurd is. 

In november gaan we met duizenden naar de bijeenkomst "The Economie of Francesco" en 

willen we de principes van de economie herstellen, opdat het een vreedzame economie kan zijn. 

Neem contact met ons op via de social. Kijk om je heen, in je eigen stad, en vraag je af "Hoe 

kan ik vrede opbouwen beginnend bij mezelf, hier, vandaag?” 

Samen kunnen we de verandering zijn die een antwoord kan zijn op onrechtvaardigheid, 

een verandering "op tijd voor vrede”. 
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Australisch koor: “Close to you” 

 

Lydia Palaioligou, Nieuw Zeelad: Samen zingen om de angst te stoppen die het Coronavirus 

veroorzaakt: daarom is het Pub Koor ontstaan in Australië, in Brisbane, het bestaat uit meer dan 

duizend mensen en ze zingen “Close to You”, van The Carpenters.  

 

Videoclip Pub Choir – Couch Choir 

 

 

Appèl voor Syrië 

 

Paolo Balduzzi, United World Project: Er is een land in het hart van ons allemaal, een land 

dat rijk is aan kunstgeschiedenis en cultuur van werkelijk buitengewone schoonheid. Een land dat 

echter is verwoest door een oorlog die bijna tien jaar heeft geduurd en die dit land aan de rand 

van een werkelijk ongekende catastrofe heeft gebracht.  

Ik heb het over Syrië. Syrië, dat onder andere geconfronteerd wordt met de noodtoestand 

van het coronavirus, verpletterd door een zeer zwaar, bijna totaal embargo, wat de 

levensomstandigheden van mannen, vrouwen en kinderen, dramatische maakt.  

Dat is ook de reden waarom de internationale vereniging New Humanity een oproep doet 

aan de Verenigde Naties om dit embargo op te heffen en om geneesmiddelen en alle andere 

vormen van medische zorg mogelijk te maken. 

Tot nu toe heeft de oproep 8 000 handtekeningen verzameld, maar jullie begrijpen dat dit 

niet voldoende is. Er moet meer worden gedaan, deze oproep moet bekend worden gemaakt, 

worden gedeeld, en op alle mogelijke manieren naar alle gebieden van de samenleving worden 

gebracht. 

Pater Georges, die ons vanuit Aleppo rechtstreeks naar het hart van het Syrische volk 

brengt vraagt ons dit ook...  

 

p. Georges Sabea, SM – Marist, Aleppo - Syrië: Wij zijn een volk dat het nog steeds niet 

redt! Ik zal jullie in het bijzonder over Aleppo vertellen: na 9 jaar oorlog was de laatste wijk van 

Aleppo op 16 februari 2020 eindelijk vrij en de mensen begonnen weer adem te halen, te dromen 

van een betere economie, een menselijker leven, zonder de angst voor de oorlog... dat er 

bommen zouden vallen! En in plaats daarvan is 10-15 dagen later een bom op ons hoofd gevallen. 

We zijn gedwongen om thuis te blijven... er is geen lucht meer, we bevinden ons in een zeer grote 

crisis. 

Is het mogelijk dat de prijs van welk soort voedsel dan ook van de ene op de andere dag 

stijgt, zodat je het niet meer kunt kopen?  

Ik zou de wereld willen vragen of een realiteit zoals wij die hier leven acceptabel is? 

Is het mogelijk dat dit me wordt genegeerd alleen omdat een politieke beslissing het mij 

onmogelijk maakt om een waardig leven te leiden? 
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Ik zou jullie willen zeggen, alstublieft, verdedig die waardigheid, spreek! Zeg dat er vandaag 

in de wereld mensen zijn wiens rechten genegeerd worden, omdat er politici zijn die de macht 

hebben, en die besloten hebben hen hun rechten te ontzeggen.  

Bedankt! 

 

 

Paolo: Jullie hebben de woorden van pater Georges gehoord, heel sterk. Ze zijn een oproep 

tot actie, ze zetten ons echt aan om iets voor dit volk te doen. 

Laten we nu gaan luisteren naar Jessica die ons vertelt hoe de jongeren daar in Aleppo 

leven en daarna horen we Taoufiq, een kinderarts, wat er daar deze dagen gebeurd. 

 

Jessica Mouwwad, Banias – Siria: Met de jongeren van hier zeiden we tegen elkaar: We 

hebben allemaal dezelfde angst, waarom delen we die niet, vragen we elkaar hoe het gaat, bidden 

we een moment samen? Beetje bij beetje heb ik gezien dat mijn angst minder werd wanneer ik die 

met de ander deelde. 

Met de jongeren van Lattakia hebben we gedacht aan de 30 families die we rond Kerst met 

levensmiddelen hebben geholpen. We vroegen ons af: hoe zal het in deze periode met hen gaan, 

nu alles gesloten is en er geen werk is. Het zijn allemaal families met kleine kinderen... Dus hebben 

we hen, het één en ander gegeven om ze tenminste een beetje te steunen. 

 

Taoufic Achji, pediatra, Aleppo – Siria: Aangezien 70-80% van de bevolking in Aleppo onder 

de armoedegrens leeft, zijn veel mensen afhankelijk van de openbare ziekenhuizen die helaas niet 

in staat zijn om zoveel mensen die zorg nodig hebben te helpen. In het hoofdziekenhuis hebben 

we alleen maar 10 beademingsmachines. Dus we hebben een probleem in ons zorgsysteem. 

Ik dank God dat het coronavirus nog niet zo wijd verspreid is in het land! Maar als het 

gebeurt, hebben we een ernstig probleem. Daarom hebben we veel steun nodig, het is nodig dat 

het embargo wordt opgeheven! 

 

 

Interview aan Romani Prodi 

 

Paolo Balduzzi, United World Project: We zijn verbonden met Bologna, waar professor 

Romano Prodi vanuit zijn huis naar ons luistert. Goedemorgen professor, bedankt dat u hier 

vandaag bij ons bent! 

Romano Prodi: Jullie allemaal goedemorgen. Beste wensen voor alles wat jullie doen.  

Paolo: Bedankt, bedankt. Luister, we hebben deze drie getuigenissen uit Syrië gehoord, 

hier zou ik graag mee willen beginnen. Ik zou u een indruk willen vragen van wat we zojuist 

hebben gezien. 

Romano Prodi, già Pres. della Commissione Europea, Bologna, Italia: Wat wil je, drie 

getuigenissen van één enkele ramp. Werkelijk... het is nu al tien jaar dat Syriërs lijden, onder de 

één, onder de ander. Waar gaan we naar toe? Dit is wat ik me afvraag. Iets ondertekenen tegen 

het embargo van medicijnen moet dus een eerste stap zijn, want het is een algemene tragedie. Ik 
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onderteken om in ieder geval een beetje van het lijden van vandaag te kunnen verlichten. In die 

zin is het appèl slechts een soort laatste redmiddel, omdat het de medicijnen betreft van een land 

dat al tien jaar in oorlog is en geen gezondheidsvoorzieningen meer heeft die werken.  

Paolo: Kunnen we in de broederschap geloven ook dit moeilijke moment?   

Romano Prodi: Laten we eerlijk zijn, als we een politieke analyse maken, zijn we dromers. 

Maar we moeten op zijn minst beginnen om relaties op te bouwen. Door deze vreselijke pandemie 

zijn er enkele banden van solidariteit ontstaan, meerdere zelfs, sommige uit interesse, andere 

minder, maar het is niet zo dat het oppakken van een gebroken draad kunnen baseren op een 

uitzonderingsgeval. Ik ben van mening dat we moeten terugkomen op het feit dat er geen of 

alleen zeer beperkte prohibitieve rechten zijn, en op internationaal niveau moet een hulpstructuur 

worden gereorganiseerd om bepaalde Aziatische gebieden en vooral Afrika te helpen, opdat de 

relaties die steeds meer zijn verbroken, weer worden opgebouwd  

Paolo: Nog een laatste vraag: wat zou u willen zeggen tegen iedereen die nu luistert. 

Romano Prodi: Vooral voor jongeren: dromen is nodig, dromen is nuttig, maar 

samenwerken is nodig om de droom ook maar een klein beetje realiteit te laten worden. Dus wat 

ik zie en vraag, is communiceren, met elkaar communiceren, teamwork voor gezamenlijke studie. 

Initiatieven zoals deze die als gist werken. Dat is wat er moet gebeuren. Wee aan wie alleen is in 

deze omstandigheid! 

Paolo: Bedankt professor, dat u vandaag bij ons was en bedankt voor uw belangrijke 

bijdrage. Werkelijk waar.  

Romano Prodi: Jij bedankt. We hopen dat we snel weer het huis uit kunnen!   

Paolo: Dat hopen we echt! – Tot ziens en bedankt. 

 

 

Ik onderteken, omdat… 

 

Siba Sulaeman, Irak, Australië: Mijn naam is dokter Siba Sulaeman, ik ben arts 

spoedeisende hulp in Melbourne, Australië. Ik onderteken deze petitie omdat ik geloof in 

mensenrechten. Ik kom uit Irak en heb gezien hoeveel lijden een jarenlang embargo op Irak 

teweeg heeft gebracht en Syrië lijdt daar nu ook onder. 

 

Nali Lopes, Angola – Verenigd Koninkrijk: Ik ben Nali, ik kom uit Angola, ik ben een 

apotheker en werk momenteel in het Verenigd Koninkrijk. Ik onderteken deze petitie omdat ik 

denk dat we alles moeten doen wat we kunnen, zodat geen enkel land wordt buitengesloten in 

deze wereldwijde strijd tegen COVID-19. 

 

"Cover the world with love", lied en dans - India 

 

Tekst:  Mumbai, India 

  "Cover the world with love" by Jerry Estes 

 Shania – Risa – Diya – Faith 
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Laxman Khadaksingh Kami, United World Project: Neem je telefoon of open je computer, 

volg de onderstaande link en onderteken deze petitie. Laten we ons deel doen om nog vandaag 

#InTimeForPeace te zijn.  

Bedankt Shania, Risa, Diya en Faith. 

 

 

 

7. SOLIDARITEIT TEN TIJDE VAN HET CORONAVIRUS 

 

Laxman Khadaksingh Kami, United World Project: we blijven in India en gaan daarna naar 

Pakistan en de Filippijnen, waar enkelingen en gemeenschappen dicht bij de meest behoeftigen 

staan -  

we zijn hier voor jullie, we zijn solidair met jullie, we zijn jullie nabij. Laten we gaan kijken. 

 

 

Rahul Mishra – India  

 

Speaker (voce maschile): Op 22 maart kondigde India een 15-daagse lockdown aan als 

preventieve maatregel voor het coronavirus. Veel arbeidsmigranten zaten vast zonder enige bron 

van inkomsten; met moeilijkheden om de huur te betalen of hun dagelijks voedsel te kopen. In 

Bandra, in het hart van Mumbai, een van de belangrijkste steden van India, treft deze situatie 

duizenden mensen. 

Rahul Mishra, Y4UW – Mumbai - India: Toen de Lockdown werd aangekondigd, had ik 

genoeg eten voor het gezin gekocht, zodat ik me de hele maand geen zorgen hoefde te maken. 

Toen realiseerde ik me, kijkend naar de situatie, dat er veel mensen in mijn buurt waren die niet 

fatsoenlijk te eten hadden, dus heb ik besloten wat van mijn eten te geven door een maaltijd te 

koken voor meer dan 28 migranten per dag. Dat heb ik een week gedaan en toen waren de 

voorraden op. Dus heb ik contact opgenomen met enkele lokale autoriteiten en met de lokale 

bevolking om me te helpen eten te kunnen uitdelen. 

Reporter (voce femminile): In het nieuws vanavond enkele beelden van het Bandra station. 

Speaker: de lockdown werd met 20 dagen verlengd. Kort na de aankondiging van deze 

tweede lockdown kwamen meer dan 1.000 migranten bijeen om buiten Bandra te protesteren in 

de hoop naar huis terug te kunnen keren. De politie heeft moeten ingrijpen.  

Rahul Mishra: De politie nam serieuze maatregelen tegen deze mensen en heeft de 

voedselvoorziening aan mensen van buiten stopgezet. Dus had ik geen bron meer. 

Direct na het protest was er veel nieuws dat moslims en hindoes grote onrust 

veroorzaakten en elkaar daarvan de schuld probeerden te geven. Ik had besloten, toen ik eten 

ging koken dat samen te doen met mensen van verschillende religies er waren hindoes, moslims 

en christenen. Ze stonden klaar om me te helpen en tweemaal per dag te koken voor meer dan 

100 migranten. 
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Speaker: De gemeenschap van moslims, hindoes en christenen voedt nu tweemaal per dag 

meer dan 100 migranten. 

Rahul Mishra: Ik zei tegen mezelf: waarom zou je niet in praktijk brengen wat je bij 

Focolare geleerd hebt? En zo bedacht ik dat ik in deze situatie ook mijn steentje kon bijdragen 

door over mijn grenzen heen te stappen om deze mensen te helpen. 

 

 

Noreen en Aslam Parvez, Islamabad - Pakistan 

 

Aslam Parvez, Islamabad - Pakistan: Tijdens de lockdown merkten we dat sommige 

familieleden erg bezorgd waren omdat ze niets meer hadden.  

Noreen Parvez, Islamabad - Pakistan: Samen hebben we besloten om ze wat van ons geld 

te geven, zodat ze in ieder geval de belangrijkste dingen konden kopen.  

Aslam Parvez: Daarna hoorde ik dat een vriend van mij werkloos was geworden. We 

hebben hem gebeld en ook een economische bijdrage gestuurd.  

Noreen Parvez: Thuis spraken we met onze kinderen over hoe we in deze moeilijke periode 

mensen in nood proberen te helpen. Ze zeiden dat we het geld dat ze met Pasen ontvangen 

hadden ook konden gebruiken om het aan de armen te geven. 

Naarmate de dagen verstreken, beseften we dat we aan het eind van de maand niet meer 

genoeg hadden om het schoolgeld van de kinderen te betalen, maar dit hield ons niet tegen, want 

we voelden dat God met ons was.  

Aslam Parvez: Een paar dagen later maakte de regering bekend dat alle scholen hun 

maandelijks collegegeld met 20 procent zouden verlagen. Het was een grote vreugde voor ons en 

het maakte ons duidelijk dat we niet bang moesten zijn, maar we moesten blijven helpen, want 

God helpt ons daarna ook. 

 

 

Kerstproject - Filippijnen 

 

Paula Hipol, Pasig City - Filippine: Hallo! Wij zijn het Kerst-project. We zijn begonnen in 

2009. De omstandigheden hebben ons opnieuw opgeroepen om hulp te bieden aan degenen van 

onze gemeenschap die getroffen zijn door de quarantaine, voedsel en water te brengen aan onze 

dagloners en persoonlijke beschermingsmiddelen en andere medische benodigdheden voor de 

mensen van de gezondheidszorg. 

Angelica Garcia, Quezon City - Filippijnen: We hebben besloten om het platform van het 

Kerst Project te gebruiken om meer mensen te bereiken, zodat we niet alleen de maaltijden 

kunnen verzorgen, maar ook de persoonlijke beschermingsmiddelen die ze nodig hebben om hun 

werk te kunnen doen om mensen met het virus te kunnen behandelen. 

Pinky Flores Mestica, Pasig City - Filippijnen: Ik herinner me dat we onmiddellijk na het 

horen van slecht nieuws, een ramp in de Filippijnen of ergens anders in de wereld, onmiddellijk 

iets wilden doen, we wilden helpen.  
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Katherine Anne Bulan, Tagaytay City - Filippijnen: In 2009 trof een tyfoon de Filippijnen, en 

de stad van Manila was het zwaarst getroffen. Er waren honderden doden gevallen in die 

gemeenschap en bijna alle huizen waren verwoest. We konden daar niet heen omdat de tyfoon 

nog woedde, maar zodra we ervan hoorden, begrepen we dat we iets moesten doen. 

De tyfoon was in oktober en een paar maanden later was het Kerstmis en er waren nog 

steeds veel gezinnen in nood. We wilden de geest van de vreugde van het geven, de geest van 

Kerstmis, brengen aan gezinnen die alle hoop verloren hadden. In de afgelopen 11 jaar hebben we 

meer dan 10.000 gezinnen geholpen door ze een eenvoudige kerstmaaltijd aan te bieden om 

samen met hun familie Kerstmis te kunnen vieren. 

Alfredo Bautista, Quezon City - Filippijnen: Vrijwilligers boden zich aan om onze plaats te 

bezoeken en te helpen. Ik heb toen ook geholpen bij alles wat ik kon, het vervoeren van 

hulpgoederen, het verdelen van de goederen aan de slachtoffers van de tyfoon, het schoonmaken 

van de zone, dit was wat we deden.  

Ze lieten me deelnemen aan het voedingsprogramma omdat ik toen erg dun en klein was. 

Ik was opgewonden als ik ze zag, want nadat we gegeten hadden, deden we altijd balspelen. Ik 

was altijd bij hen.  

Kathleen Anne:  We hebben besloten hen continu te helpen, niet alleen met de materiële 

pakketten, maar ook een band met hen op te bouwen, met hen te lachen, met de kinderen te 

spelen, elkaars verhalen te horen.  

Alfredo Bautista: De eerste keer dat ik me aanmeldde om mee te helpen voor het 

voedingsprogramma en me bij hen voegde, zag ik al de kinderen en dacht ik: vijf jaar geleden 

stond ik op hun plaats en toen hielpen ze mij. Nu ben ik degene die helpt. Dat geeft een goed 

gevoel. 

Angelica Garcia: We ontvangen berichten van donateurs die ons bedanken dat we hen de 

kans hebben gegeven om te helpen. Het is echt ontroerend en bemoedigend om te blijven doen 

wat we met het kerst-project doen: hoop en vreugde geven. Dus misschien hebben de Filippijnen 

nu wel de langste Kerst, omdat we al zo vroeg begonnen zijn …. 

 

 

Interview aan Esther Salamanca 

 

Facundo Ezequiel Quinn, United World Project: Hier bij ons is Esther Salamanca, docente 

internationaal recht en solidariteit aan de Universiteit van Valladolid, Spanje.  

Hallo Esther, bedankt dat je er bij bent.  

We hebben zojuist de lokale solidariteit in actie gezien, zowel in Mumbai als in het project 

NocheBuena. Covid-19 is een wereldwijde uitdaging die wereldwijde solidariteit van ons vraagt. 

Hoe kunnen we deze internationale solidariteit effectief opbouwen? 

María Esther Salamanca, docente internationaal recht en solidariteit, Valladolid - Spanje: 

Bedankt, Facundo. Ik zou zeggen dat we ons bewust moeten zijn dat we deel uitmaken van de 

mensheid en dat we verantwoordelijk moeten zijn voor haar problemen en in die zin is jullie werk 

fundamenteel.  
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We weten dat internationale solidariteit een uitdrukking is van menselijke broederschap, 

het is een sociaal principe, het is een morele deugd. Maar het is ook een juridisch-politiek-

operationeel principe. Dit betekent dat het op alle niveaus in praktijk moet worden gebracht. En 

niet alleen reactief, nadat zich al een crisis heeft voorgedaan, maar ook op een preventieve en 

vooral structurele manier. We hebben structurele internationale solidariteit nodig.  

Facundo: Kan dit een gelegenheid zijn om de mechanismen die we op mondiaal niveau 

gebruiken te heroverwegen? 

Esther: Natuurlijk zijn er meer dan 300 internationale organisaties en andere 

samenwerkingsverbanden; Wat er gebeurt, is dat er bij ernstige noodsituaties geen 

gecoördineerde en bevredigende reactie van de internationale gemeenschap komt. Wat ontbreekt 

is solidariteit. Solidarieteit en eenheidzin. Al deze internationale solidariteitsstructuren zijn dood, 

ze moeten worden vernieuwd, ze moeten efficiënt en effectief worden en bovenal moeten ze 

ergens toe dienen; de structuren zelf zijn geen doel op zich, ze moeten de mensen dienen en het 

algemeen belang nastreven en in dit proces zijn staten en de internationale samenleving heel 

belangrijk. In de praktijk moet internationale solidariteit worden gekoppeld aan subsidiariteit. Op 

die manier kunnen we de fouten van globalisering vermijden.  

Facundo: Heel erg bedankt, Esther. We hopen dat deze week voor de verenigde wereld een 

gelegenheid is om concreter na te denken over hoe deze internationale solidariteit kan worden 

opgebouwd.  

Esther: Dank je wel. 

 

 

Project “Sejamos luz” 

 

Aline Muniz, United World Project: Net als in de hele wereld heeft de coronaviruscrisis ons 

overrompeld en is de ongelijkheid die in ons land al bestaat, verder versterkt. Sommige mensen 

kunnen zich afzonderen, maar grote families wonen in kleine krotten. Denkend aan deze families 

is het project “Sejamos Luz- laten we licht zijn” begonnen. 

 

Graziella Pinto: Waar is de gerechtigheid... Waarom lukt het de rijken midden in deze 

economische crisis, veroorzaakt door de pandemie van het Coronavirus, het hoofd boven water te 

houden en lijden de mensen die de meeste hulp nodig hebben, onder de gevolgen?  

De Week voor een verenigde wereld van dit jaar heeft als thema “Op tijd voor vrede”: 

vrede, mensenrechten, legaliteit en rechtvaardigheid. We weten dat er geen vrede kan zijn als er 

geen rechtvaardigheid is. Daarom proberen we concrete antwoorden te geven op mensenrechten. 

Mateus Rodrigues: Daarom hebben de Jongeren voor een Verenigde Wereld en de Gen van 

centraal-westelijk Brazilië “Laten we licht zijn” gelanceerd. Een project dat als enig doel heeft om 

acties te stimuleren voor de opbouw van een meer verenigde wereld in tijden van pandemie. 

Binnen dit project hebben we de “Solidariteitscampagne”, waarbij alles wat bij elkaar kan worden 

gebracht door onze gemeenschap - inclusief vrienden, kennissen en familieleden - bestemd is voor 

families, groepen, mensen of instellingen die het op dit moment het meest nodig hebben. 
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Graziella Pinto: De campagne is op 29 maart van dit jaar gestart. Aanvankelijk was deze 

gericht op bewustmaking, en het verspreiden van schoonmaak en hygiënekits en mondkapjes voor 

behoeftige gemeenschappen om het Corona-virus te voorkomen.  

Bij het onderzoek naar de situatie van daklozen en behoeftige gemeenschappen in onze 

regio zagen we echter dat ze naast schoonmaak- en hygiëneproducten ook voedsel, kleding en 

drinkwater nodig hadden en zo groeide het project. Met de hulp van de hele Focolare -

gemeenschap in onze regio hebben we schoonmaak- en hygiënekits, mondkapjes, voedsel en 

kleding kunnen uitdelen aan veel mensen in nood. 

De eerste fase van het project eindigde op 15 april en was een succes. We zijn nu in de 

tweede fase en strijden om steeds meer mensen te helpen die onze hulp nodig hebben. 

 

Mondkapjes 

 

Aline Muniz: Een van de problemen die het Coronavirus in de wereld veroorzaakt is het 

gebrek aan mondkapjes. Op veel plaatsen worden deze gemaakt, ook met veel creativiteit. Laten 

we eens kijken. 

 

Amarilys de Barberin-Barberini, Mariapolis Lia – Argentina: Toen de gelegenheid zich 

voordeed om mondkapjes te maken, leek het ons een geweldige kans om onze solidariteit te 

tonen en onze bijdrage te leveren aan degenen die in de frontlinie werken.  

Na korte tijd kwam het geweldige nieuws dat onze mondkapjes waren goedgekeurd. We 

werken in ploegendiensten met alle inwoners van de Mariapoli om optimaal te kunnen 

produceren. In deze mooie sfeer, waar iedereen meewerkt en iedereen sterk betrokken is maken 

we alle producten vol liefde. 

Margarida Io, Macao: In maart was de situatie van de wereldwijde pandemie van het 

coronavirus ernstig. Ik kreeg een bericht dat een ziekenhuis in Rome gezichtsmaskers nodig had. 

Dus ik sprak er met mijn familie over en ging meteen op zoek naar de mondkapjes. We zijn blij dat 

het ziekenhuis de mondkapjes na twee dagen heeft ontvangen. Ik geloof dat deze ervaring als een 

aanmoediging van God is om door te gaan met liefhebben, ook als we niet zeker zijn van het 

resultaat. Daarna hebben we samen met het focolare van Macau nog meer gedaan om in deze 

situatie te helpen. Bedankt! 

Mabih Nji Helvisia, United World Ambassador, Cameroon: Als Ambassadeurs van de 

Verenigde Wereld van Kameroen hebben we geprobeerd de stem te zijn van degenen die geen 

stem hebben. Lokaal hebben we mondkapjes gemaakt om ze aan de meest kwetsbare bevolking te 

geven. Dus aan de weeshuizen en gezondheidscentra in de meest afgelegen gebieden. Geen virus, 

geen enkele situatie kan ons tegenhouden in onze inzet voor de zwaksten van de samenleving. 

Mihye Jung - Micaela, Daegu – Corea (in coreano): In plaats van wegwerpmaskers te 

gebruiken die het milieu vervuilen, dachten we om wasbare mondkapjes van katoen te maken en 

uit te delen. 

Om de fysieke afstand zoveel mogelijk te respecteren heeft ieder van ons thuis gewerkt en 

zo hebben we ongeveer 150 mondkapjes gemaakt en gedeeld met mensen uit de buurt die het 

meest te lijden hadden.  
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Om erachter te komen wie de mondkapjes het hardst nodig had hebben we contact 

opgenomen met de gemeenteraad en het kindercentrum. Het gemeenteraadslid was onder de 

indruk van onze activiteiten en heeft ons wat geld gegeven. Ook de buren hebben een donatie 

gedaan. Zo hebben we er nog 70 mondkapjes bij kunnen maken. 

Elena Granata, Politecnico di Milano - Italia: mondkapjes ontbreken. Vooral voor de derde 

sector, voor de gemeenschappen, voor mensen in de zone die werken. 

Daarom zijn we een landelijk virtueel productiekantoor voor mondkapjes aan het opzetten 

dat intelligentie, universiteiten, expertise, chemisch ingenieurs, maar ook kleine naaiateliers en 

logistiek samenbrengt. Een netwerk van mensen die op dit moment thuis zijn maar zouden 

kunnen werken.  

Als je ons wilt helpen, we hebben van alles nodig, ook kleine naaiateliers, waar twee of drie 

naaisters samenkomen, maar met collectieve intelligentie en het vermogen om het systeem bij 

elkaar te houden.  

Want op dit moment ofwel zijn we verenigd, of we redden het niet. Bedankt. 

Tekst: segreterie.mascherineinretemail.com 

 

 

“Be a light” door Nick Cianfarani e Joe Sopala – VS (videoclip) 

 

 

8. RUN4UNITY: EEN NETWERK VAN VREDE IN DE WERELD 

 

Lydia Palaioligou, Nuova Zelanda: Voor mij is het middernacht, ik ben klaar om naar bed te 

gaan en over een paar uur sta ik op voor Run4Unity in mijn keuken. Laten we een video bekijken 

die uitlegt hoe we Run4Unity thuis kunnen doen. 

 

  Chiara Schelmer: Hé, ken je Run4Unity? De race die meestal buiten plaatsvindt en met veel 

mensen. Dit jaar zal het iets anders lopen. Op 3 mei start de online wereldestafette van 11 tot 12 

uur in alle tijdzones. Online kunnen we samen thuis sporten, Wees creatief! 

Om 12.00 u stoppen we voor een gebed voor vrede.  

Je kunt het Time-Out ook steunen door een klok te tekenen met de wijzers op 12 uur en 

deze online te delen.  

Het stokje geef je door, door verbinding te maken met een groep in de volgende tijdzone. 

Zo zal de Run4Unity, ondanks alles, de wereld rondgaan.  

Schrijf je nu in, dan kun je op de site, Facebook en Instagram ook volgen wat er in alle 

andere tijdzones ter de wereld gebeurt. Tot dan.  

O, wacht even, Ik ben iets vergeten: op dit moment doen we een warming up in eenheid,  

zodat we weten wat de geest is die achter de Run4unity schuilgaat 

En we oefenen natuurlijk ook fysiek. Volg ons dus op de sociale media en doe met ons mee. 

Bye!  
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Ezequiel Reyes, VS: Er is iets heel bijzonders aan deze Run4Unity. Morgen 24 uur lang - van 

Lydia in Nieuw-Zeeland tot mij hier in Texas en overal daartussenin - vertellen we de wereld dat 

we #InTimeForPeace willen zijn. Onze vriend Juani uit Buenos Aires zal ons vertellen hoe ze het 

daar kunnen doen... 

 

Juan Ignacio Clariana – Argentinië:  Hallo! Ik ben Juani, uit Buenos Aires, en morgen doen we de 

"Run For Unity" door middel van een Zoom, samen met het Centrum voor Interculturele Dialoog 

Alba, van de Bet El gemeenschap en de Focolarebeweging. We proberen onze ervaringen te delen 

tijdens de quarantaine, en een interreligieuze boodschap van vrede naar onze steden en naar de 

hele wereld te brengen. 

Lydia Palaioligou, Nieuw Zeeland: Neem morgen om 11 uur locale tijd contact met ons op 

dan delen we deze boodschap van #InTimeForPeace. 

 

 

TG Teens  

 

Lydia: Ook Teens4Unity wilde iets doen om te helpen in deze moeilijke tijden. Dus zijn ze 

begonnen met een nieuw initiatief, laten we eens kijken... 

. 

Marco:  Teens heeft nu ook Nieuwsberichten. 

Marta, tutor Teens: Welkom bij TG-Teens, de nieuwsberichten van het tijdschrift Teens, dat 

nieuws van over de hele wereld verzamelt, gemaakt voor tieners door tieners. 

Marco, tutor Teens: In deze eerste editie live vanuit huis vertellen we de ervaringen van 

veel tieners uit de hele wereld over hoe ze deze pandemie beleven.  

Marta: we vertrekken meteen met de eerste beelden vanuit Spanje.  

Marta (Spanje) in het Spaans: deze ervaring van afzondering is een geweldige kans om te 

beseffen hoe we zelfs op een paar vierkante meter kunnen liefhebben. 

Marco: Nu gaan we naar Bergamo, een van de provincies van Italië die het zwaarst 

getroffen zijn door de Covid19-pandemie. 

Anna, Bergamo, Italië: Ik werk al drie weken met twee vrienden aan een muziekproject. 

Marco: het coronavirus is een soort onzichtbare vijand die moeilijk te bestrijden is. Doet 

denken aan wie al eens een oorlog heeft meegemaakt en aan de velen die er nu opnieuw een 

meemaken.  

Paolo (Aleppo) in het Arabisch: Hallo, ik ben Paolo uit Aleppo. De crisis die de hele wereld 

doormaakt vanwege het coronavirus is erg moeilijk. 

George (Damascus) in het Arabisch: Hallo, ik ben George uit Damascus. Het coronavirus 

heeft ook een positieve kant omdat het ons heeft geleerd hoe we onze gewoonten wat de 

gezondheid betreft kunnen verbeteren. 

Marta: Vandaag is het ‘de dag voor de Aarde’ en sprekend over het milieu, luisteren we 

naar het interview aan twee kinderen van een middelbare school in Ferrara die samen met hun 

klas hebben bijgedragen aan het beschermen van het milieu.  
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Sara (Vigarano Mainarda): toen ik thuiskwam, merkte ik dat mijn ouders te veel 

ongesorteerd afval produceerden, dus heb ik besloten hen te helpen en kort daarna merkten we 

dat het ongesorteerde afval minder was geworden. 

Marta: En als je op de hoogte wilt blijven van andere ervaringen van over de hele wereld, 

ga dan naar de site  www.cittanuova.it of schrijf naar onze e-mail  teens@cittanuova.it  

Marco: speciale dank aan iedereen en tot de volgende editie van TG Teens 

 

 

 

9. MARIA VOCE (EMMAUS): WE GAAN SAMEN VERDER MET HET UNITED WORLD PROJECT 

 

Gloria Pong: Welkom Emmaus!  

Maria Voce (Emmaus): Een heel bijzondere groet aan iedereen! 

Gloria: We zijn bijna aan het einde van onze marathon aangekomen. Welke ideeën doen ze 

bij je opkomen? En: Hoe kunnen we nu verdergaan?  

Emmaus: Je stelt me twee heel belangrijke vragen. De eerste: wat is mijn indruk aan het 

einde van deze marathon. Het is de indruk van grote vreugde, van grote dankbaarheid voor het 

getuigenis van Chiara’s familie die over de hele wereld leeft en werkt om een meer verenigde 

wereld op te bouwen, een wereld in vrede, een wereld in broederschap.  

Maar ik wil vooral de jongeren bedanken, de jongeren die voor dit moment hebben 

gewerkt, de jongeren die hun jeugdige impuls, hun creativiteit, hun moed, hun fysieke kracht, hun 

ervaring met sociale netwerken en de media hebben gegeven, om dit geheel vooruit te brengen, 

wat vervolgens tot dit resultaat heeft geleid. En wat was het resultaat? Het resultaat was om op 

zijn minst enkele van de vele ervaringen en uitingen van dit leven van Chiara’s familie te laten zien.  

Dus alle jongeren heel hartelijk bedankt, ik zeg het nogmaals: de jongeren stellen me nooit 

teleur! Bedankt! 

Dan vraag je me hoe verder te gaan. De Week voor een verenigde wereld duurt een week, 

dat klopt, maar voor de verenigde wereld dient altijd gewerkt te worden. Dus ik zou willen dat we 

dit idee van de Week voor een verenigde wereld omzetten in een “elk moment voor een 

verenigde wereld”; dat wil zeggen dat we in elk moment dat we leven ons inzetten voor een 

verenigde wereld.  

En wat drijft ons? Liefde drijft ons! Liefde heeft ons gedreven en liefde moet ons blijven 

drijven, het is liefde die ervoor zorgt dat we zorg hebben voor anderen, voor de schepping, voor 

alle noden om ons heen. En wat geeft ons kracht in dit werk? We hebben het ervaren: de kracht is 

gekomen en kan alleen komen van de eenheid van allen, dat wil zeggen, het is de kracht van de 

eenheid die ons drijft en die ons dan in staat stelt het lijden te zien, het lijden op ons te nemen, te 

huilen met degene die huilt, maar tegelijkertijd te getuigen van vreugde. Dit is precies wat we 

zagen in al deze beelden: er waren tranen, er was inspanning, maar bovenal was er veel, heel veel 

vreugde.  

Dan zal natuurlijk, eenmaal per jaar de week voor een verenigde wereld plaatsvinden en de 

Run for Unity en dat zullen momenten zijn waarop iedereen deze realiteit kan zien. Maar het hele 

jaar door moeten we niet alleen leven, het hele jaar door hebben we ook het United World Project 

http://www.cittanuova.it/
mailto:teens@cittanuova.it
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waarmee we met alle ervaringen die er zijn, alle dingen die gebeuren, de initiatieven, alle ideeën 

die bij ons opkomen, kunnen netwerken. Dus we moeten doorgaan, absoluut, we moeten 

doorgaan! 

En dan zien we dat deze crisis waar we allemaal bij betrokken zijn, ook een kans is waarvan 

we kunnen zeggen dat die ons ertoe brengt onze beperkte blik te openen voor een horizon die de 

hele mensheid omvat. We leven dus echt voor de mensheid en daarom beginnen we ook hier op 

het Centrum - hoe kun je dat zeggen? - een soort crisiscommissie die, vanuit deze visie van 

eenheid, naar al deze crises kijkt die er overal ter wereld zijn en die de verschillende initiatieven 

die er binnen het kader van het Werk zijn, promoot, ondersteunt en verspreidt. Dit is heel 

belangrijk en het is iets nieuws, waarvan we willen dat het voor de hele wereld is.  

Tegelijkertijd en met hetzelfde doel lanceren we ook een buitengewone gemeenschap van 

goederen over de hele wereld en openen we een speciale bankrekening, zodat we door continu te 

geven en te ontvangen op deze rekening, de verschillende initiatieven die er zijn kunnen promoten 

en ondersteunen, zodat elk klein gebaar van liefde dat er is in een zone, hier op het Centrum, 

overal, de adem van eenheid en de adem van universaliteit heeft die alleen de eenheid van het 

Werk kan geven, snap je? Zodat alle behoeften in dit centrum kunnen samenkomen, en dat er 

voor iedereen hulp vanuit dit centrum kan vertrekken, deze buitengewone gemeenschap van 

goederen dient voor het Werk over de hele wereld om bij iedereen aanwezig te zijn.  

Dus met deze twee middelen, die ons zullen helpen deze eenheid voor het hele Werk te 

beleven. Ik geef jullie allemaal een hele grote omhelzing, een virtuele omhelzing die ik graag aan 

de hele wereld wil geven die mij ziet, die naar mij luistert, en met deze omhelzing iedereen een 

heel goede voortzetting toewensen om een verenigde wereld én om vrede op te bouwen, want 

we zijn op tijd om vrede op te bouwen en dit is het moment om vrede te bouwen, wat voor ons 

vooral de eenheid betekent. Ciao allemaal!  

Gloria: Ciao Emmaus, bedankt, we gaan verder met liefde en vreugde.  

Emmaus: En met eenheid natuurlijk!  

 

 

53. SALUTI FINALI  

 

Paolo: En we zijn aan het einde gekomen. We hebben elke hoek van de wereld bezocht om 

te onderzoeken wat het betekent om #InTimeForPeace te zijn.  

 

Aline: Het onderzoek gaat nog de hele week door, we hebben meer dan 250 evenementen 

online in meer dan 70 steden en jullie kunnen de gegevens van alle evenementen vinden op 

www.unitedworldproject.org/uww . 

 Doe met ons mee, nodig je vrienden uit en ga verder met dit gesprek.  

 Conleth: Maar luisteren naar deze ervaringen en niets doen is niet genoeg.  

 Gloria: We hebben gezien dat #InTimeForPeace iets is om te beleven. 

 Laxman: Je handen uit de mouwen te steken in elke lokale gemeenschap. 

 Lydia: In elke hoek van de wereld. 

 Anita: Om te reageren op onrechtvaardigheid en ongelijkheid. 
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 Arnaud : Te werken aan de bescherming van de mensenrechten. 

 Facundo: Aan het opbouwen van gemeenschappen van solidariteit en zorg. 

 Pascale : Vandaag beginnen we met de ondertekening van deze petitie. 

 Ezequiel: Om een embargo te stoppen dat het Syrische volk schaadt.... 

 Liz: En dit is nog maar het begin. 

 Aline : Om #InTimeForPeace te zijn, is meer nodig dan dat. 

 En we zijn klaar voor deze uitdaging, vanaf nu... 

 Vergeet niet het embargo te ondertekenen en ga naar www.unitedworldproject.org/uww 

om meer te weten te komen over alle evenementen die deze week plaatsvinden. 

 Tot ziens bij het volgende focolarejournaal, op "zaterdag 13 juni".  

Tutti: Ciao!! 


