Zendbrief QCEA 5-6 oktober
Aan alle Vrienden overal,
“Wij zijn de kostuum-dragende Quakers die met andere kostuum-dragers spreken namens een
beweging van radicale activisten. Deze beschrijving door directeur Andrew Lane somt de
compromissen en uitdagingen op in het vredesopbouw- en mensenrechten werk van het QCEA
team (Quaker Council for European Affairs)
We kwamen als Algemene Vergadering van QCEA bijeen op 5-6 oktober 2018 in Quaker House
Brussels. Aan tafel zaten Quaker vertegenwoordigers uit 11 Europese landen die de omvang van
het quakerisme in Europa belichamen. Zoals altijd werden we gedurende de hele vergadering
bewust van de kracht en diepgang van het werk, dat door QCEA namens Quakers wordt gedaan
en wij allen op de Algemene Vergadering danken staf en vrijwilligers voor hun werk en de impact
die dit werk heeft.
Het werk van QCEA is typisch quakers van aard en krijgt steun van een verscheidenheid aan
jaarvergaderingen en quaker-groepen in heel Europa.
Activiteiten zoals stille diplomatie brengen mensen bijeen voor off-the-record vergaderingen,
meestal tijdens een maaltijd. Dit betekent soms werken met ongebruikelijke spelers op een wijze
die onze kernwaarden tot uitdrukking brengt en die mensen, die normaliter niet met elkaar
praten, in staat stelt om dit op een veilige, eerlijke plek te doen. We hebben de goede feedback
vernomen over de publicatie van ‘Building Peace Together’, die behalve in het Engels nu ook
beschikbaar is in het Frans, Russisch en Arabisch. Nu is de uitdaging te helpen dat dit materiaal
binnen verschillende contexten haar thuis vindt, bijvoorbeeld bij universiteiten met een focus op
internationale betrekkingen. Persoonlijk contact is van vitaal belang om de boodschap, evenals
de publicatie zelf, aansluiting te laten vinden.
In het werk moet het team vaak uitleggen wat quaker-waardes en -getuigenissen zijn. Dit is niet
slechts werk voor het team, maar voor Quakers in heel Europa, opdat quaker-groepen het
radicale werk in Europese instellingen kunnen doen. Elke Quaker in Europa heeft die
verantwoordelijkheid; om te praten over het werk, de waarden en getuigenissen van Quakers en
die getuigenissen te relateren aan een specifieke politieke en sociale context. We bereiken niets
door ons licht te verbergen voor de wereld.
We hechten waarde aan vrede in onze eigen gemeenschappen, maar beseffen ook hoe fragiel
de vrede is, vooral in een Europese context, met de opkomst van populisme en de toegenomen
extreemrechtse aanwezigheid, met wijdverspreid taalgebruik dat ontmenselijkt, aanzet tot haat
en oproept tot geweld, met de onderhandelingen over de EU-begroting die misschien minder
middelen voor vredesopbouw zal krijgen, en natuurlijk de exit van het VK uit de Europese Unie.
We werden herinnerd aan de kracht van gebed bij het afstemmen op ons werk, en dat werken
aan vrede geleidelijk naar zijn doel toewerkt.
Naar aanleiding van QCEA’s veertigste verjaardag in 2019, hebben we nagedacht over het
langetermijnkarakter van het werk. Quaker-werk bereikt vaak zijn impact door consequent
gedurende een lange periode te werken aan dezelfde problemen. Bij QCEA net zo: we werden
eraan herinnerd dat het huidige werk aan de anti-migranten richting van het politieke vertoog
voortbouwt op QCEA-werk dat teruggaat tot 1986. De effecten van QCEA’s werk blijven mogelijk
generaties lang niet zichtbaar en het is ook moeilijk dit werk netjes te traceren.
De aard van dit werk geeft financiële uitdagingen. Steeds meer subsidies van instellingen richten
zich op de korte termijn impact. De lange termijn financiering van QCEA is op dit moment niet
veilig. We hebben een gedurfd en ambitieus werkprogramma, waarin onze huidige reserves
worden opgegeten. Op dit moment hebben we nog 18 maanden om fondsen te werven om het
huidige werkprogramma duurzaam te maken. We zien het veiligstellen van deze financiering als
een minimum, en zouden liever zien dat het personeelsbestand toeneemt tot een optimaal
niveau.

We hopen op individuele Quakers en jaarvergaderingen in heel Europa om de duurzame
financiering die deze lange termijn focus mogelijk maakt, te bieden en te verhogen. Plannen voor
evenementen en fondswerving inspanningen worden gemaakt om het veertigjarig bestaan van
QCEA te vieren.
Hoewel velen van ons verdrietig, diep bedroefd of moedeloos zijn over het mogelijke vertrek van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, blijven we van mening dat de emotionele,
financiële en spirituele steun voor Quaker-werk op Europees niveau van vitaal belang is voor
geloof in actie. QCEA neemt de gedeelde concerns en “discernments” van Europese Vrienden
over, om een werkprogramma samen te stellen dat Quaker-waarden promoot naar een
vreedzamer en rechtvaardiger wereld. Hoewel het verleidelijk is om het politieke werkterrein te
zien als een verzameling van grootschalige instellingen – zoals het Europees Parlement – zijn de
politieke instellingen in werkelijkheid afhankelijk van kleinschalige persoonlijke interacties van
mens tot mens. Het is op dát niveau dat QCEA impact nastreeft.
We worden herinnerd aan de woorden van Rufus Jones die n de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog aan Violet Holdsworth schreef: “Ik vestig mijn hoop op stille processen en kleine
kringen, waarin vitale en transformerende gebeurtenissen plaatsvinden.” (Quaker Faith and
Practice van de Engelse jaarvergadering 24.56).

