
Vrede verbindt verschil 

De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, 

maar ook racisme en angst voor het onbekende. De Vredesweek 2020 gaat over het omgaan 

met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in 

morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de 

fundamentele gelijkheid van mensen. In de Vredesweek gaat het over hoe belangrijk het is om 

het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk. 

Daarom kiest het Vredesplatform Zwolle en de vredesorganisatie PAX de komende 

Vredesweek voor het thema 'Vrede verbindt verschil'.” 

 

Eén van de zaken, die het Vredesplatform in Zwolle organiseert is de Walk of Peace. 

In deze wandeling, die met behulp van een app (‘Storytrails’) op de telefoon, ‘coronaproof’ te 

wandelen is. Ook kan diegene die dat wil in groepjes op zaterdag 19 september a.s. de ‘Walk 

Of Peace’ lopen. 

 

Wat proberen we de wandelaars tijdens het lopen in het Centrum van Zwolle duidelijk 

te maken? 

• Welke Verschillen/Diversiteit ervaar je? 

Wat gebeurde er in WO II met de joodse medeburgers, wie keek toe wie verzette zich? Hoe 

gaan we in Zwolle om met racisme, vooroordelen? Wie richt zich nu op het verbinden van 

mensen met diverse achtergronden, en opvattingen in Zwolle 

• Wat kun je leren van wat er op deze locatie in het verleden gedaan is om verschillen te 

verbinden om een rechtvaardige vrede te bevorderen? 

Hoe kun je het verhaal van de ander echt horen? Hoe kun je diversiteit makkelijker accepteren 

en zelfs waarderen?  

• Wat kun je nu nog anders doen dan in het verleden op deze  locatie gebeurde om 

verschillen te verbinden? 

Zwarte Piet, Corona –klimaat- Black Lives Matter, economische crises, vluchtelingen, Wit 

Rusland. 

• Wat doe je met de grote lijn van verschillen verbinden op de locatie die je bezocht hebt? 

Zowel kijkend naar het verleden als na het heden 

 


