
JONGEREN
cONFERENTIE

Winnares van de Nobelprijs voor de Vrede 
Tawakkol Karman uit Jemen
De internationaal gerenommeerde journaliste en winnares van de 
Nobelprijs voor de Vrede Tawakkol Karman uit Jemen zal zich bij 
de jongeren van 15 tot 25 jaar voegen voor een interactief weekend 
over “Communiceren voor de Vrede.”  Jonge leiders uit heel België 
worden uitgenodigd voor dit transformerende event, om er de 
dialoog aan te gaan met een Nobelprijswinnaar en te leren hoe ze in 
hun gemeenschap echte changemakers kunnen zijn.

Zaterdag 23 februari
 9.00 u. Registratie / ontbijt 
 9.30 u. Openingsceremonie 
 10.05 u. Familiegroepen
 11.00 u. Speech door de laureate, en
   vraag- en antwoordsessie
 12.30 u. Lunch
 13.45 u. Familiegroepen 
 14.45 u. ‘Daad van Vrede’: briefing
 15.15 u. Start ‘Daad van Vrede’ 
 17.15 u. Familiegroepen  
 18.00 u. De Jam
 18.45 u. Dageinde avondmaal 

Zondag 24 februari 
 9.00 u. Registratie/ontbijt
 9.30 u. Ceremonie van Inspiratie  
 10.45 u. Familiegroepen
 11.45 u. Projectpresentaties 
 12.45 u. Lunch
 14.15 u. Workshops
 15.45 u. Teambuilding 
 16.15 u. Familiegroepen 
 16.45 u. Slotceremonie 
 17.15 u. Einde van de conferentie
 

TIJDSCHEMA CONFERENTIE

Tawakkol Karman groeide op in een politiek tumultueus land en was er getuige 
van de eenmaking van Noord- en Zuid-Jemen in 1990. Als beroepsjournaliste 
en geboren mensenrechtenactiviste reageerde Tawakkol op de politieke 
instabiliteit en mensenrechtenschendingen in Jemen door anderen te 
mobiliseren en in haar verslaggeving de onrechtvaardigheden aan de kaak te 
stellen. In 2007 begon Tawakkol wekelijkse protesten te organiseren in Jemens 
hoofdstad Sanaa; daarbij nam ze de systemische overheidsrepressie op de 
korrel en eiste ze een onderzoek naar corruptie en andere vormen van sociale 
en juridische onrechtvaardigheid. Tawakkol ging door met haar wekelijkse 
protesten tot in 2011. Toen mobiliseerde ze betogers voor de Arabische Lente, 
een beweging die oproept tot overheidshervorming in het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika.

Registreer online via www.peacejam.org/events 
Neem voor meer informatie contact op met belgium@peacejam.org.

Communiceren voor de Vrede

PeaceJam – Nobelprijswinnaars coachen 
jongeren om de wereld te veranderen



Discussieer met andere jonge leiders

Maatschappelijke projecten & 
workshops

Amuseer je!

Ga in dialoog met een 
Nobelprijswinnaar

Deel je inspiratie

Deelnemers ontmoeten andere jonge leiders uit heel 
België die net als zij een vreedzamere wereld tot 
stand willen brengen.  Door samen te reflecteren en 
discussiëren over sociale rechtvaardigheidskwesties 
die hen nauw aan het hart liggen, groeit hun netwerk 
en hun begrip voor andere perspectieven.

Jongeren krijgen de unieke kans om Nobelprijswinnares 
Tawakkol Karman te ontmoeten, haar te vertellen over 
hun acties om meer vrede te brengen in hun land en 
gemeenschap, en haar feedback en advies te krijgen.

Op het einde van de conferentie begrijpen de 
deelnemers wat de Nobelprijslaureate inspireert om 
door te blijven gaan met haar werk. Elke jongere 
krijgt vervolgens de kans om zijn of haar inspiratie en 
engagement vanop het podium te delen, waarna een 
betekenisvolle en energetische ceremonie volgt.

Tijdens het conferentieweekend zetten jongeren zich 
in voor een vrijwilligersproject met veel impact, in 
dienst van de lokale gemeenschap. Ze kiezen zelf aan 
welke workshops over specifieke problemen ze actief 
deelnemen. Dat levert hen instrumenten en middelen 
op die ze achteraf kunnen inzetten in hun eigen 
omgeving en gemeenschap.

Zoals de naam “PeaceJam” al aangeeft, zit er in elke 
conferentie ook een “jam”: een plek waar deelnemers 
hun talenten kunnen delen, en waar ze kunnen 
zingen, dansen en een band smeden met nieuwe 
vrienden die ze ontmoeten tijdens dit transformerende 
leiderschapsweekend!

Wat gebeurt er tijdens 
de conferentie?


