PAX is op zoek naar Syrische vluchtelingen die als
vrijwilliger op scholen willen spreken
PAX
PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden
en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige en vreedzame samenleving, overal in de
wereld. PAX brengt mensen bij elkaar die de moed hebben om voor vrede te gaan. Iedereen die in vrede gelooft,
kan iets voor vrede doen. We zijn ervan overtuigd dat al die beetjes durf onvermijdelijk optellen tot vrede.
PAX werkt al meer dan 10 jaar in Syrië. PAX werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in conflictgebieden;
menselijke waardigheid en solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld. In het werk wat we
doen staat het beschermen van burgers en hun veiligheid voorop. Voor meer informatie over ons werk in Syrië
klik op de volgende link. Een voorbeeld van een artikel van PAX over de bescherming van burgers in Syrië, Lees
je via de volgende link.
MELD JE AAN ALS VRIJWILLIGE SPREKER!
Het ‘Verhaal van een vluchteling’ is een project van PAX en Critical Mass, en heeft als doel om Nederlandse
jongeren inzicht te geven in dilemma’s van vluchtelingen en kennis over het conflict in Syrië. Voor dit project zijn
wij op zoek naar Syrische vluchtelingen die hun persoonlijke verhaal willen delen.
Als spreker geeft je presentaties op Nederlandse scholen. Je deelt jouw persoonlijke verhaal met scholieren en
studenten in de leeftijd van 12 tot 23 jaar. Bijvoorbeeld: over je dagelijkse leven in Syrië, het leven onder Assad
en ISIS, waar je was of welke rol je had tijdens de opstand en je persoonlijke redenen om te vluchten. Je vertelt
ook over je reis naar Europa, je verblijf in Nederland en je hoop en dromen voor de toekomst. Daarna krijgen de
scholieren de kans vragen te stellen. Wij denken dat scholieren door het luisteren naar jouw verhaal en de kans
om vragen te stellen kan leiden tot een connectie, empathie en/of meer begrip: in plaats van alleen maar een
vluchteling, ook jou te leren kennen. Naast jouw presentatie bestaat het project uit nog twee elementen: een
training voor docenten en een ‘serious game’ die scholieren spelen om meer informatie te krijgen over het conflict
in Syrië. Meer informatie hierover vind je op: www.verhaalvaneenvluchteling.nl.
IS JOUW VERHAAL GESCHIKT?
We zijn benieuwd naar bijna alle verhalen. Bijvoorbeeld: mensen die naar Nederland zijn gekomen dankzij
gezinshereniging of via Europa zijn beiden welkom voor het project. Ook als je al wat langer in Nederland bent of
juist net hier bent aangekomen, dan horen we graag je verhaal. Tot slot is het wel belangrijk te weten dat PAX
geen neutrale organisatie is, we spreken ons (ook politiek) uit over wat er aan de hand is in Syrië.
TIJDSINVESTERING
Ongeveer twee keer per maand bezoek je scholen op doordeweekse dagen. Om je te ondersteunen gaat iemand
van PAX mee naar de scholen. Om jezelf als spreker voor te bereiden en te blijven ontwikkelen, zijn er
maandelijks trainingen, workshops en ontmoetingen met de andere sprekers.
PROFIEL & KWALIFICATIES
Jij:
•
bent geboren in Syrië en hebt kennis van de situatie daar;
•
woont momenteel in Nederland en hebt een geldige verblijfsvergunning;
•
bent bereid om je persoonlijke verhaal te delen, niet alleen de feiten;
•
was bij voorkeur betrokken bij een vredes- en/of maatschappelijke organisatie in Syrië;
•
respecteert waarden als geweldloosheid, democratie, diversiteit, gendergelijkheid en mensenrechten;
•
spreekt vloeiend Engels of Nederlands;
•
bent flexibel en beschikbaar voor ten minste 1 doordeweekse dag per week gedurende enkele
maanden. Dit omvat bezoeken aan scholen en meet-ups.
•
hebt het vermogen om te reflecteren op emoties
•
bent je niet bang voor directe of rare vragen en bent in staat om deze goed op te pakken;

WIJ BIEDEN
•
een kans om bij te dragen aan de discussie over vluchtelingen, mensen over Syrië te vertellen en bij te
dragen aan meer begrip in de Nederlandse samenleving;
•
training in spreken in het openbaar, interculturele communicatie, omgaan met emoties, et cetera;
•
een vrijwilligerscontract en na afloop een certificaat van deelname;
•
vrijwilligersvergoeding en vergoeding van reiskosten en andere onkosten;
•
ondersteuning en begeleiding waar nodig.

HOE KAN JE REAGEREN?
Stuur je motivatiebrief en vertel ons waarom je mee wilt doen aan dit project en wat je belangrijk vindt om te
vertellen over het conflict in Syrië. Voeg ook een kort CV toe. Upload beiden via onze website. Kandidaten
worden in de tussentijd uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken. Geselecteerde kandidaten zullen een driedaagse
training bijwonen in het begin van juli 2019.
MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie over dit project contact op met Dorien Jansen (jansen@paxforpeace.nl). Telefoon; +
31 (0)6 5127 5797

