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BELEIDSVISIE
1. MEERSTEMMIGHEID ALS VERTREKPUNT
Het concept ‘vrede’ betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. De projecten
en activiteiten van het Vredescentrum willen een ruime interpretatie van het concept vrede
promoten. Zowel in opzet als in de concrete uitwerking van de projecten, is
meerstemmigheid de leidraad. In elk conflict of debat, zowel historisch als actueel, zijn er
meerdere kanten aan eenzelfde verhaal. Het Vredescentrum engageert zich om als neutrale
organisator steeds verschillende partijen en meningen samen te brengen om een zo breed
mogelijk perspectief op het behandelde thema te bieden.
2. DIALOOG ALS DOEL
Werken aan een cultuur van vrede en geweldloosheid kan op verschillende manieren en op
verschillende niveaus. De bijdrage van het Vredescentrum bestaat erin om doorheen de
organisatie en ondersteuning van initiatieven, bezoekers en betrokkenen te doen nadenken
over vrede en dialoog te stimuleren. Vrede is geen voldongen feit of verworven recht, maar
vraagt om een voortdurende en actieve dialoog om geschillen en conflicten samen aan te
pakken en te overstijgen.
3. DE RUIMERE SAMENLEVING ALS DOELGROEP
Het Vredescentrum wil een organisatie zijn die vinger aan de pols houdt bij de Antwerpse
samenleving. Met het opzetten van de eigen activiteiten en het ondersteunen van de
initiatieven van derden, werkt het Vredescentrum permanent aan de versterking van haar
gedragenheid binnen zowel stad, provincie als daarbuiten. Het VC heeft als expliciete
doelstelling het bouwen van bruggen tussen eilanden in de samenleving. Zowel in de opzet
van projecten, als in de communicatie en promotie ervan, verbindt het Vredescentrum zich
ertoe intergenerationeel en intercultureel verbindend te werken. Jongeren nemen een
belangrijke plaats in de programmatie in.

4. WISSELWERKING HEDEN EN VERLEDEN
De activiteiten van het Vredescentrum balanceren voortdurend tussen heden en verleden,
tussen projecten die in hoofdzaak focussen op het verleden (vb. herdenkingsactiviteiten
Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog…) en projecten met een actuele focus. Er wordt
steeds gewerkt vanuit een wisselwerking: in de historische projecten, worden de feiten uit
het verleden gelinkt aan de weerslag vandaag, in de actuele projecten wordt stilgestaan bij
de historische roots van een fenomeen of gezocht naar vergelijkbare tendensen in het
verleden. Door te speuren naar gelijkenissen tussen heden en verleden, wordt de boodschap
meegegeven dat vrede geen vaststaand, historisch feit is, maar vraagt om een permanente
inspanning.
5. LOKALE ROOTS, RUIMERE UITSTRALING
Het Vredescentrum van de Provincie en Stad Antwerpen is gegrond in Antwerpen. Projecten
vertrekken steeds vanuit een toenadering en samenwerking met de lokale partners en lokale
doelgroepen. Waar mogelijk worden de projecten steeds aangevuld met ruimere
partnerships in binnen-en buitenland.
6. EIGEN PROJECTEN VERSUS OPEN HUIS
Het Vredescentrum blijft een belangrijke taak vervullen in het faciliteren en ondersteunen
van initiatieven van partners en organisaties die eveneens werken rond de werkingsthema’s
van het Vredescentrum. Het VC is een toegankelijk aanspreekpunt voor zowel organisaties,
scholen als individuele bezoekers en grijpt zoveel mogelijk kansen om haar lokale
verankering te versterken en haar netwerk uit te breiden.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
1. Promoten van het bestaande aanbod van herinnerings- en vredeseducatie
2. Uitbreiden van het aanbod met nieuwe projecten, zowel in de educatieve als in de
publiekssfeer
3. Bestendigen van bestaande samenwerkingen en zoeken naar nieuwe partners om de
gedragenheid en publieksbekendheid van het Vredescentrum te vergroten
4. Ondersteuning bieden aan initiatieven van derden rond maatschappelijke thema’s gelinkt
aan het Vredescentrum
5. Uitbreiden van het publiek van het Vredescentrum met expliciete aandacht voor jongeren
6. Voorbereiden nieuwe werkingsstructuur vanaf 2017

In 2015 focust het programma van het Vredescentrum op het hernemen en aanpassen van reeds
bestaande projecten en het uitbreiden van de ondersteuning van derden. Tevens wordt in 2015 een
groter nieuw herdenkingsproject voor 2016 uitgewerkt waarin jongeren een centrale plaats zullen
innemen.

