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Democracy and Peace 

Those lucky enough and privileged to live in countries that enjoy 
stable democracies often believe that this is a given fact and will 
never change.  
 
However, in the 16 years that I have been working with Peter 
Knip at the head of VNG International, I have seen how the 
democratic processes and the great social transformations and 
decentralisation that countries like Nicaragua, Myanmar, Ethiopia 
and my country, Bolivia, have experienced, they have been 
reversed and perverted. Worse still, Nicaragua has once again 
had a corrupt dictatorship that has hijacked the voice of 
Nicaraguans, imprisons, tortures and organises fraudulent 
elections. The revolution only brought pain, death and another 
tyranny. In Myanmar, the military boot has painfully crushed the 
nascent democracy and freedom, leaving a country bleeding with 
withered hope. Ethiopia, which enjoyed a flexible federal 
constitution, ended up involved in a bloody civil war for not 
accepting the autonomy of one of the parts of the federation. 
Finally, Bolivia, which carried out a revolution in democracy 
through the decentralisation process called Popular Participation, 
today finds itself destroying decentralisation and concentrating 
power and resources in an authoritarian regime. For all this, 
organisations committed to democracy and peace in the world 
must stop being naive and act unapologetically in defence of 
democratic values, ultimately the bulwark that ensures peace in 
the long term. 
 
Alfonso García 
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Development or peace: what 
comes first? An experience from 
Myanmar 

 
In Myanmar we discussed whether we first should have peace for 
development to take place or whether development would finally 
lead to peace and stability in the country? Seventy years of 
military dictatorship had impoverished the country whilst the 
military continued fighting against ethnic minorities. Since 2010, 
Myanmar started walking the  path of democratic governance. At 
the local level, the project’s focus was on building trust between 
the people and the local government. In this context, the process 
of change was one of ‘baby steps’; we addressed what was 
emerging into new insights and actions, rather than our 
preconceived notions and plans. We learned as much as our 
project partners.  
 
The military coup in February 2021 added an angle to our 
discussion on peace and development; an unexpected and 
painful one. Almost overnight, economic progress and (some sort 
of) democracy were destroyed and threw the country back in its 
development at least 20 years. It is foreseen that in 2022 almost 
half of the population will again live under the poverty line. And 
yet, the resilience of the people in Myanmar is remarkable; they 
won’t give up fighting for a democratic federal state. A similar 
determination we see in the people of Ukraine who are prepared 
to pay with their lives for their country. We realize how fragile our 
situation of freedom and peace is. We might have taken it for 
granted, but not anymore; we have to ‘fight’ for it.  
 
Peter, thank you for our collaboration and for your trust in me as a 
Team leader of the MAGIC project.  
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You always handed me a listening ear and valuable suggestions. 
The project turned out to be a journey on a rather bumpy road 
which we couldn’t complete. Nevertheless, the people we worked 
with are continuing striving for democratic (local) governance and 
peace. And so must we!  
 
Anne-Marie Schreven 
Associate Expert 
 
A picture from the drawing session during the VNG-International 
staff conference in 2019: MAGIC in Myanmar: Municipal 
accountable governance and inclusive communities project. 
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Peace of nations v. Peace of mind 

Resultatenmeting in ontwikkelingssamenwerking is van oudsher 
een heet hangijzer. Hoe meet je ‘outcomes’, ‘impact’ en ‘change’, 
en laat je aan de donor zien dat je ‘adaptive en ‘demand driven’ 
bent (o.b.v. ‘Southern leadership’!), als uiteindelijk de Tweede 
Kamer vooral wil weten hoeveel waterputten er met het geld van 
de Nederlandse belastingbetaler zijn geslagen, en wil horen wat 
‘wij’ daar dan in Nederland aan hebben? Moet je in die context 
wel de illusie hebben dat je als Organisatie voor Internationale 
Samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan wereldvrede? En 
moet je het willen? Een korte reflectie op een paar resultaten van 
ons werk, die de donorrapportages en de Kamerbrieven niet 
hebben gehaald: 
 
•  Je kan vraagtekens zetten bij het succes van het Platform 

Gemeentelijk Vredesbeleid in het licht van de huidige oorlog in 
Oekraïne, aangezien het PGV ontstond vanuit het doel vrede 
in Europa te bevorderen. Maar tegelijkertijd is VNG inmiddels 
– ten tijde van PGV nog niet – ook actief in Oekraïne en 
onderkent het Ministerie van Buitenlandse Zaken nu ook 
nadrukkelijk het belang van gemeentelijke samenwerking en 
de rol van VNG als medeoverheid in ontwikkelings-
samenwerking middels het SDLG-programma. 

•   De Municipal Alliance for Peace in the Middle East is een stille 
dood gestorven, maar Palestijnse projectleider Zack las met 
keppeltje op z’n hoofd voor uit de Torah op de bruiloft van zijn 
Israëlische collega Yonathan, en ze zijn nog steeds goed 
bevriend. 

•  Zuid-Soedan is ondanks ons werk op gebied van conflict-
bemiddeling nog steeds een zooitje, maar ‘onze’ Marial Bai 
Agreement is inmiddels wel door de VN-missie omarmd, en 
Marianne de Klerk zat – ondanks haar kritische agenda – bij 
president Salva Kiir aan tafel om te spreken over zijn rol in 
conflictbemiddeling. 
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• Ondanks alle – potentieel gevoelige – vredes- en 
democratiseringsprogramma’s is VNG International nergens 
tot Persona Non Grata verklaard en willen bestuurders nog 
steeds met ons praten, in tegenstelling tot verscheidene 
humanitaire organisaties met ogenschijnlijk minder gevoelige 
projecten dan wij, die wél het land zijn uitgestuurd. 

• Ondanks de Arabische Lente en verschillende nationale 
omwentelingen zijn voortschrijdende Islamisering en 
radicalisering in de MENA-regio nog steeds punten van zorg. 
Tegelijkertijd wordt het werk van CILG in de regio geroemd.   

•   Het is wellicht niet gelukt alle Nederlandse gemeenten (en de 
Tweede Kamer!) te overtuigen van het belang van de rol van 
lokale overheden in vredesbevordering, maar de relatie met 
VNG is sterk, de Global Goals-campagne is een succes, ook 
internationaal, en we zitten aan tafel bij het High Level Political 
Forum over lokalisering van de SDG’s. 

 
Belangrijker dan de vraag hoe meetbaar deze bloemlezing is in 
termen van een daadwerkelijke bijdrage aan vredesbevordering, 
is de vraag of je deze anekdotes als daadwerkelijke successen 
van ons werk kunt accepteren, ook al zijn wellicht de formele 
projectdoelen niet behaald en hebben donoren soms besloten 
financiering terug te trekken. Hebben we er ‘vrede’ me dat dit het 
resultaat is van ons werk? ‘Peace of mind’ is wellicht een 
belangrijker doel dan ‘peace of nations’. 
 
Chris van Hemert 
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On the importance of equitable 
service delivery 

All of us have innumerable forms of identity -or subgroups- to 
which we belong. Most of these identities, we do not pay attention 
to. Yet grievances can mount based on a form of identity, even 
escalating into violent conflict. This is particularly the case for 
ethnic identities: those which we are considered to be born into 
and cannot change. Ethnopolitical entrepreneurs can point out 
existing or imagined injustices to us, explaining how the problems 
of our group are the fault of another, increasing our self-
identification with this particular ethnic identity.   
  
Local governments seeking to prevent violent conflict can work to 
reduce the salience of such ethnic identity of its citizens. This can 
be done through guaranteeing full inclusiveness, making sure 
every citizen feels treated equally and thus reducing perceived 
interdependence along ethnic lines. This is not about preaching 
unity and denying diversity, but about showing that identity does 
not matter for one’s chances in society and services received.  
  
When thinking about local government contributions to conflict 
prevention and peacebuilding, one often thinks about specialised 
programmes. Yet local governments in many places in the world 
make a core contribution to the prevention of conflict by providing 
equitable service delivery to people regardless of their many 
identities, including ethnic ones. Clearly, even local governments 
that are ‘just doing their job’ are this way providing a meaningful 
contribution to peacebuilding every day.  
 
 Daan Stelder 
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A legacy of commitment to 
grassroots governance   

It took a 45 minutes interactions with the Director - Mr. Peter Knip 
to shape my impression of task at hand as envisioned by such an 
admirable leader who has committed his entire work life to 
advance for strong grassroots institutions for effective and 
inclusive democratic governance. I could never have been more 
grateful for an opportunity to work under the guidance of such a 
captivating person who has emboldened in me the desire to make 
my share of input into the work of VNG International.   
   
In a transition democracy such as Uganda, functional institutions, 
responsive structures and leadership capacity to steer and govern 
society to create better futures for its citizens remains largely 
elusive. And yet, within the work of VNG International in Uganda 
and with opportunities to learn and share across the globe, I see 
the passion and determination inspired by Mr. Peter Knip at the 
global stage taking shape through our individual and collective 
input in the governance structures and institutions at the 
grassroots level.    
   
Although a gradual process, witnessing citizen participation in 
governance processes and recognizing their individual and 
collective responsibilities in shaping their destinies for a better 
future has been a worthwhile experience. Even as Mr. Peter Knip 
leaves the stage, there are lots of experiences he hands over to 
VNG International and the Local Governance fraternity as his 
legacy of commitment and passion to inclusive governance.    
   
Ejibua Sam Anguzu   
Resident Programme Manager   
VNG International (U) 
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Let’s not idealise local 
democracy! 

Of course, our VNG International gospel is, and always has been, 
that decentralisation of power and responsibilities ensures that 
local politics better reflects the needs and preferences of citizens. 
Effective local democracy can facilitate public participation, 
improve service delivery, strengthen communities, and improve 
development outcomes.   
VNG International works worldwide in countries that do not yet 
have this experience or just very limited. Their national 
governments often distrust the concept of decentralisation. They 
are reluctant to transfer responsibilities and funds to lower tiers of 
government. For different reasons. Loss of control is one of them. 
In Dutch we have a non-translatable saying: ‘Zoals de waard is, 
vertrouwt hij zijn gasten’. ‘Ill doers are ill deemers’ comes closest 
in English translation. Countries ruled with authoritarianism, 
oligarchy or corruption run the risk with localisation of power of 
creating similar local dark pockets without real democratic 
representation or accountability.   
So, as VNG International expert, I’m always asking my peers and 
counterparts: ‘Would you lend your car to your kid when he or she 
does not yet have a drivers’ license?’ And, of course they 
wouldn’t, is the standard answer.   
Therefore, transferring power and responsibilities to local 
governments comes with a huge responsibility! The focus of our 
work is to guide this principle and find the right balance towards – 
as Peter always says – good local governance.  
  
Gerrit Jan Schep  
Associate expert VNG International  
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Verenigen voor vrede   

Nieuwsberichten over El Salvador gaan bijna altijd over moorden, 
bendegeweld, de laatste noodklok of migratie. COMURES, de 
Vereniging van Gemeenten in El Salvador was een van de 
eersten in de regio waarmee VNG International samenwerkte. 
Een van de thema's was het aanbieden van verzekeringen voor 
burgemeesters en raadsleden, analoog aan collectieve inkoop 
door VNG verzekeringen. COMURES was ook partner in city 
diplomacy activiteiten en voor uitwisseling met een Colombiaanse 
Vereniging die overwegend indiaanse, afro, en mixta 
bevolkingsgroepen in rebellen gebied bijeen bracht voor vrede en 
regionale ontwikkeling. Wij vroegen het stabiele COMURES jaren 
later om leiderschap voor een initiatief op Midden-Amerikaans 
niveau. Alle verenigingen samen zouden makkelijker een stem 
krijgen in SICA, de Midden-Amerikaanse EU. De trend onder 
donoren was ook regionaliseren. Nederland sloot haar 
ambassades in Nicaragua en Guatemala en opereerde de 
resterende mensenrechten programma's vanuit Costa Rica. 
USAID en ICMA geloofden met de meeste Verenigingen en de 
VNG vanaf het begin in een Midden-Amerikaanse Vereniging en 
met minder Spaanse middelen voor Fundación DEMUCA, was er 
veel behoefte aan een regionaal geweldspreventie programma en 
de geboorte van CAMCAYCA, de Vereniging die tot op de dag 
van vandaag actief is en de stem van gemeenten laat horen.  
 
Irene Oostveen 
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Magie van Magic 

In een meeting room in Praag spreken we over de afsluiting van 
het MAGIC project in Myanmar. Wie had ooit gedacht dat de 
samenwerking met Loka Ahlinn, die begon tijdens jouw reis met 
Rolf naar Myanmar in 2013, hier zou eindigen? 
 
Het weerzien is warm en Praag is prachtig, maar het is een 
wrange gedachte dat we hier zijn omdat deze mannen, die zich al 
sinds hun studententijd met hart en ziel inzetten voor een 
democratische toekomst van hun land, hier zijn omdat ze hun 
land hebben moeten ontvluchten. Ik vraag Kyaw Swa Swe, 
programmadirecteur, of hij zijn eerste ontmoeting met jou nog kan 
herinneren. 'Jazeker!' antwoordt hij enthousiast. En hij memoreert 
het gevoel van hoop dat toen heerste,  hoop op een vredige, 
democratische toekomst na decennia van militaire onderdrukking. 
De omstandigheden zijn anders, maar jullie vonden ongetwijfeld 
herkenning bij elkaar in jullie activistische en onvermoeibare strijd 
voor vrede en democratie.  
  
De discussies in Praag gaan over budgetten en evaluaties. Pas 
de volgende ochtend aan het ontbijt komen de échte verhalen. 
Tun Lin Oo, directeur, vertelt dat 80% van het overheidspersoneel 
in Hakha -allemaal op hun eigen manier- strijdt tegen de militaire 
dictatuur. 'Dát is pas een resultaat van MAGIC,' zegt hij 
opgetogen. Ookal zijn wij maar een heel kleine schakel in het 
geheel, als ik in het vliegtuig terug naar huis stap, voel ik trots dat 
wij hier als VNG International een ieniemienie bijdrage aan 
hebben kunnen leveren.  
 
Irene ten Teije 
 



18 mei 2022 Building Better Futures   
33 jaar bouwen aan vrede en democratie 

 

Over de hoop 

“Hoop is ergens voor werken, 
omdat het goed is, niet alleen  
omdat het kans van slagen heeft.” 
 
Deze woorden uit het gedicht “over de hoop” van Vaclav Havel 
staan voor het werk dat Peter Knip meer dan 30 jaar heeft 
verricht. Dat werk beoogde de kracht van de lokale democratie 
wereldwijd te versterken.   
 
De kracht van lokale democratie staat nooit op zichzelf. Het heeft 
betekenis voor het realiseren van sterke gemeenschappen waarin 
aandacht is voor kwetsbare groepen, voor economisch handelen 
dat rekening houdt met impact op de aarde en voor een 
gelijkwaardig aandeel van alle mensen die deel uitmaken van de 
lokale gemeenschap. De kracht van lokale democratie kan ook 
vanuit het perspectief van haar bijdrage aan een vreedzame 
samenleving bezien worden, dichtbij huis en door het aangaan 
van relaties met mensen elders in de wereld.  
 
In gesprek gaan in de Global Village is een belangrijke weg om 
de kracht van lokale democratie te vermenigvuldigen tot een koor 
van krachten, niet vrijblijvend maar omdat het goed is en omdat 
het de kansen van slagen op een betere wereld vergroot. Die 
inspiratie heeft Peter Knip laten doorkinken in (het werk van) VNG 
International, teken van hoop voor nu een later.  
 
Jean Eigeman 
Culemborg, 5 mei 2022 
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Wat bedoelen we eigenlijk met 
lokale democratie? 

Wat bedoelen we eigenlijk met lokale democratie? 
 
Als we willen weten hoe lokale democratie en de lokale 
overheden daarin een rol kunnen spelen in vrede en ontwikkeling 
van hun regio en hun land, moeten we eerst kijken wat we 
bedoelen met democratie en de interpretatie daarvan in de lokale 
context. David Collier geeft bijvoorbeeld aan dat democratie een 
‘essentially contested concept’ is.  Maar als het gaat om lokale 
democratie zijn we het wel eens dat participatie en inclusiviteit 
essentieel zijn. Dit ligt namelijk voor de hand, aangezien we 
verder willen kijken dan technische concepten als decentralisatie 
of deconcentratie als het gaat om lokale overheden.  
 
In de afgelopen decennia kunnen we een erosie of uitholling 
waarnemen van de ‘liberale democratie’, met name op nationaal 
niveau, zowel in Europa als in de landen waar we actief zijn. 
Daarmee groeit het belang van de lokale democratie om buiten 
de politieke elite en met het maatschappelijk middenveld tot 
inclusief lokaal beleid te komen. Dat is ook de uitdaging waar 
VNG International aan staat en waar ons werk aan bij moet 
bijdragen. Het versterken van het lokaal bestuur, met name op 
het gebied van participatie en inclusiviteit, ten behoeve van de 
vrede en ontwikkeling van de regio. 
 
Karim Boussak 
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Het theater van democratie en 
vrede   

Met Ethiopia Social Accountability Programme (ESAP) hadden 
we een mooie manier gevonden om mensen aan te zetten 
actieve burgers te worden die aan het stuur van de democratie 
staan. Het ‘theatre for social accountability’ maakte iets los bij 
mensen, bij hun gekozen vertegenwoordigers en bij de 
dienstverleners. Het liet zien dat de tijd was gekomen voor 
mensen uit alle lagen van de bevolking om mee te gaan doen in 
de lokale democratie. Het werd duidelijk welke democratische 
stappen de gekozen vertegenwoordigers, dokters, 
schooldirecteuren, landbouwvoorlichters, en water- en 
wegeningenieurs moesten zetten om diensten en infrastructuur 
toegankelijk te maken voor iedereen.   
Na 7 jaar werd onze benadering geacht een rol te kunnen spelen 
bij het voorkomen van etnische conflicten die uit de hand 
dreigden te lopen. Het was mijn laatste interventie voor VNG in 
Ethiopië. Een volle zaal met burgers, lokale en regionale 
overheden uit alle hoeken van het land om te praten over de 
vraag of de ESAP principles van democratische dialoog en 
gezamenlijk actie te gebruiken waren voor conflictbeheersing. Ik 
herinner me wat Bogye, een vrouwelijke NGO leider die kort 
daarna overleed, aan het eind van de dag tegen me zei: “every 
time you make it possible for us to discuss taboo subjects.” Mijn 
mooiste compliment ooit!  
 

  
Lucia Nass   
Frankrijk, 26 April 2022 
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STRENGTHENING DEMOCRATIC 
PRINCIPLES AT GRASSROOTS 
LEVEL IN DEVELOPING 
DEMOCRACIES 

Our founding fathers shared a dream with Mr. Peter Knip for 
participatory governance through strengthening democratic 
principles at grassroots level. Over time, Mr. Peter Knip carried 
this dream forward supporting governments in developing 
countries and countries in transition to deliver on their mandates; 
most of all, to improve service delivery and citizen engagement. 
His candle has shone brightly through VNGi’s interventions for 
over 30 years in improving governability in developing 
democracies such as Uganda. 
 
Regular democratic processes are undertaken to form 
representative and inclusive governments across different tiers of 
governance. Do the governments possess sufficient abilities to 
deliver their mandates and dreams of better services to ‘ALL’?  
A working local democracy must effectively address concerns of 
citizens most importantly quality and inclusive services. 
In Mr. Peter Knip, VNGi struck a gem that redefined foundations 
for local participation and governance across the different 
continents, strengthening systems, structures and processes to 
shape the present and futures of many local governments and 
their citizens through capacity building and responsive 
governance. 
 
On 5th-April-2022 in a disability stakeholders’ meeting to 
disseminate the “Shift of Power” assessment results, Hon. Bakole 
Sabir Major, the councilor representing Persons with Disabilities 
in Arua City Council commended the partnership with VNGi that 
has yielded improved capacities of elected representatives in 
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improving governability hence transforming livelihoods of all 
persons including Persons with disabilities. 
As Peter bows out, his efforts continue to flourish; mine is to 
amplify his vision in my line of duty! 
 
Bayo Moses 
Capacity Building Officer – West Nile; Uganda, 
The We Are Able! Programme, 
VNG international U 
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‘Memorie van Toelichting’  

Men schrijve de periode kort na de val van de muur eind jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Het was in die tijd dat ik voor het 
eerst ‘in aanraking’ kwam met VNG International wat toen nog 
een bescheiden clubje was ‘weggestopt’ in een der villa’s aan de 
Sophialaan, die zich nog moest bewijzen binnen de VNG familie. 
Ondergetekende, werkzaam in Polen, kwam daar in aanraking 
met de ‘new kids on the block’ van VNGI, aangestuurd door ene 
Peter Knip.  
Onze wegen bleven elkaar kruisen in Oost Europa, van Polen via 
Albanië naar Roemenië. In die laatste twee landen werkten we 
direct samen. In Albanië mocht ik het local government project 
mede evalueren en in Roemenië was VNGI partner in een 
twinning project. En altijd was er bij bezoek aan het Haagse 
hoofdkwartier een moment van bezinning met de pater familias, 
Peter Knip.  
Toen in 2013 VNGI mij aanzocht voor de team-leader positie in 
Ethiopië kwam dat op een perfect moment aangezien mijn 
echtgenote en ondergetekende altijd al van zins waren eens weer 
terug te keren naar ons geliefde Afrika. Daar moet jij van geweten 
hebben Peter! Het werd een fantastische periode waarin we 
behoorlijke stappen hebben weten te maken met het ESAP-2 
programma. Je hebt het zelf mogen aanschouwen tijdens je 
bezoek aan Addis Abeba in 2016 waarin je nog genoeglijk met de 
Minister van Financiën hebt zitten keuvelen, waarvan acte.  
En nu, medio 2022, zit ik inmiddels op Sint Maarten en sta jij op 
het punt de deur achter je dicht te trekken. Het feit dat we van 
hetzelfde ‘bouwjaar’ zijn moet er welhaast de oorzaak van zijn dat 
we elkaar door de tijd heen altijd goed hebben begrepen en 
gerespecteerd. Ik vond het een voorrecht met je te hebben 
mogen samenwerken. Geniet van de komende tijd pensionado. 
Het ga je goed!  
  
Rolf Hunink, Sint Maarten (mei 2022)  
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Dilemma’s voor VNG 
International: Hoe verhouden we 
ons tot autocratie  

Het afgelopen decennium laat helaas een afname zien in het 
vertrouwen in de (lokale) democratie en een groeiende steun voor 
autoritair leiderschap. Genoemde oorzaken zijn onder meer de 
rechtmatigheid van verkiezingen, het feit dat gekozen 
vertegenwoordigers als gebrekkig en onbetrouwbaar worden 
gezien en dat bureaucratische instellingen als partijdig worden 
ervaren. Het cynisme betekent echter niet dat de democratie 
wordt opgegeven; men wil het anders en beter. Wat betekent dit 
voor het werk van VNG International? Meer dan in het verleden 
moeten we ons leren verhouden tot autoritaire regimes, tot 
antidemocratische tendensen en onrechtvaardigheid. Dat 
betekent op zoek gaan naar windows of opportunity; het bouwen 
op individuen en instellingen die pal staan voor democratie, het 
betrekken van burgers. Maar ook aantonen van de positieve 
effecten van lokale democratie o.a. door het gebruik van 
informatie technologie. Mooie voorbeelden uit onze praktijk laten 
zien dat dat kan: van gemeentelijke veiligheidscomités in Ethiopië 
die etnische spanningen hebben weten te reduceren door dialoog 
met hulp van traditionele leiders, lokale belastingen die gebruikt 
worden voor betere dienstverlening in Ghana tot het veiligstellen 
van landrechten voor boeren in Bénin. We moeten blijvend 
creatief en innovatief zijn om te werken voor burgers zodat zij 
weer kunnen gaan vertrouwen op de rechtmatigheid van de 
lokale democratische instellingen die hen moeten 
vertegenwoordigen en niet zwichten voor charismatische 
populisten die de democratie ondermijnen.  
  
Rolf Swart 
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Broederschap 

Ik schrijf vanuit Ramallah, waar gisteren de uitgestelde 
koningsdag plaatsvond in de tuin van de Netherlands 
Representative Office; een formeel evenement waar lukraak 
gesprekken worden aangeknoopt met tafelgenoten. Ik raakte in 
gesprek met een jongen van mijn eigen leeftijd. Hij was, zei hij 
zelf, waarschijnlijk de enige jood die op het feestje aanwezig was. 
Hij werkte voor een organisatie die high-tech training gaf aan een 
gezelschap van Palestijnen en joden, met als doel jongeren van 
de twee kanten samen te brengen. De stopborden die bij het 
binnenrijden van Ramallah staan had hij genegeerd: binnenkomst 
van Israëlische burgers is verboden. Mocht er iets gebeuren, dan 
zou het Israëlische leger verplicht zijn in te grijpen in area A waar 
de PA de scepter zwaait. Vóór de Oslo akkoorden, vertelde hij, 
kwamen Israëliërs winkelen in Ramallah, of een hapje eten. Nu is 
de green line een harde lijn, en de twee broedervolken komen 
elkaar eigenlijk niet meer tegen; in ieder geval niet zonder daar 
serieuze moeite voor te doen. De minister die namens de PA een 
speech hielt verwees naar hun ‘cousins’ in Israël, neven en 
nichten, moslims en joden.   
Ik moest denken aan de situatie in Oekraïne waar de historische 
broedervolken elkaar naar het leven staan door de Russische 
agressie. Russische militairen werden eerst nog ontvangen met 
volksprotest en Oekraïense vlaggen. Na onder andere het 
bloedbad in Boetsja werd de wereld duidelijk dat de ene broeder 
afstand had gedaan van het broederschap. Als Oekraïne wordt 
verdeeld in oost en west (of oost en rest), hoe zullen de Russen 
en Oekraïners zich in tien, twintig of vijftig jaar tegenover elkaar 
verhouden. In Ramallah kunnen we zien hoe mensen en groepen 
kunnen worden gesplitst en hoe moeilijk het is deze weer bij 
elkaar te brengen. Laten we hopen dat de broederschap overwint 
voordat het echt te laat is voor verzoening.   
Met goede herinneringen aan onze gezamenlijke missie naar 
Ramallah eind 2018,  
Siebe Stellingwerf 
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Intergemeentelijke samenwerking 
voor vrede 

In het oosten van Oekraïne, met name in de oblasts Luhansk en 
Donetsk, hebben we met verschillende activiteiten de afgelopen 
jaren proberen bij te dragen aan beter lokaal bestuur. De 
verschrikkingen van de voortdurende oorlog maken dit 
vanzelfsprekend een stuk irrelevanter. Iets benoemen direct 
gerelateerd aan dit project voelt in ieder geval erg ongepast. Toch 
wil ik uit die periode graag iets aanhalen. Bij een van de 
activiteiten hebben wij Poolse, Duitse, Nederlandse en 
Oekraïense gemeenten ondersteund bij het onderling aangaan 
van partnerschappen en samenwerking. Bij een groot forum dat 
we organiseerden in 2020 in Severodonetsk was de gouverneur 
van Luhansk, Serhiy Hayday, onverwacht aanwezig. Hij gaf de 
deelnemers mee “If we would have all engaged more in these 
kind of international cooperations between municipalities, the war 
might not have come to Ukraine”. Een quote die wrang leest met 
de wetenschap van nu en nog maar eens benadrukt hoe lang de 
oorlog daar al gaande is. Toch onverminderd mooi dat we de 
samenwerkingen zijn aangegaan en daarbij hebbend, waarbij we 
nu contact houden met collega’s en vrienden daar.   
 
Stan Abma 
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“Peace at Home, Peace in the 
World.”  

This reverberant policy principle of Mustafa Kemal Atatürk might 
be taken as a clear reminder that actions aimed at peace need to 
start at the local level. The big leap from Home to the World 
seems to provide ample room to shy away from responsibility, but 
it is this very same big leap that amplifies the impact of every 
single step, regardless of its direction.  
   
A quick internet search on the etymology of peace reveals an 
interesting difference in perspectives between English and 
Turkish. The root of the word in English is ‘to fasten’, ‘to bind 
together’. The root of the word in Turkish is ‘to go or to walk 
together’. Both contains harmony but in a way, one is based on 
stability whereas the other is based on a shared future. 
Sometimes we are forced to believe stability and a shared future 
are mutually exclusive.  
   
We take steps every day, intentionally and unintentionally, and 
our steps have impacts at Home and in the World. It is going to 
be a bigger leap towards peace if those taking steps in the 
direction of a stable and shared future bind together, and walk 
together.  
  
Ülge UĞURLU  
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