
JongerenConferentie
met Tawakkol Karman, winnares 
van de nobelprijs voor de vrede 

De Jemenitische Tawakkol 
Abdel-Salam Karman is 
journaliste, politica en 
mensenrechtenactiviste. In 2011 
won ze de Nobelprijs voor de 
Vrede voor haar geweldloze 
inzet voor de vrouwenrechten 
in Jemen. 

KU Leuven-campus
23-24 februari 2019
PEACEJAM is een internationale organisatie die wordt geleid 
door 14 winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. Het doel is 
projecten te steunen van jongeren die globaal denken en lokaal 
actie ondernemen. PeaceJam heeft programma’s in 39 landen 
en zet jongeren ertoe aan om aan de slag te gaan rond de 10 
belangrijkste thema’s in de wereld. 

Laat je inspireren door Tawakkol Karman, 
winnares van de Nobelprijs voor de Vrede! 

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 Sana’a; 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. 

Wat is een PeaceJam-
conferentie ? 
Een PeaceJam-conferentie is een 
tweedaagse leiderschapsconferentie 
voor jongeren van 15 tot 25 die 
wordt ondersteund door mentoren 
uit het hoger onderwijs.  De 
interactieve conferentie vol leuke 
activiteiten brengt jongeren in 
contact met een winnaar van de 
Nobelprijs voor de Vrede en met 
andere jongerenleiders. 

Wie kan deelnemen?
Jongeren van 15 tot 25 
jaar die in Europa wonen 
en geïnteresseerd zijn in 
leiderschapsontwikkeling, 
het begrijpen van 
wereldproblemen en 
verandering tot stand 
brengen in hun school of 
gemeenschap. 

Hoe te registreren?
Registreer je online op www.
peacejam.org/events

Voor meer informatie, 
contacteer belgium@
peacejam.org



Winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede als mentoren voor 
de jeugd, om te werken aan een betere wereld 

Onderdelen van een 
PeaceJam-conferentie 
Familiegroepen & mentoren 

Serviceprojecten & workshops 

De Jam

Studentenpresentaties

Ceremonie van Inspiratie 

Eén miljard daden van vrede 

Hogeronderwijsstudenten werden getraind 
om mentor te zijn voor middelbare scholieren. 
In kleine reflectiegroepen leiden ze de 
nabespreking door scholieren van de problemen 
op het vlak van sociale rechtvaardigheid die 
tijdens de PeaceJam-conferentie aan bod 
komen. 

Jongeren maken actief kennis met service 
learning en creëren projecten voor sociaal 
welzijn, en delen vervolgens hun projecten en 
passies met de Nobelprijswinnaar. 

Een krachtige sessie geleid door de 
Nobelprijswinnaar, die deelt wat hem of 
haar inspireert om zijn of haar werk te 
blijven verderzetten te midden van moeilijke 
uitdagingen, waarna de jongeren op het podium 
worden uitgenodigd om te delen wat hen 
inspireert. 

Een wereldwijde burgercampagne, geleid door 
de 14 Laureaten en de studenten van PeaceJam, 
roept de wereld op om de meest dringende 
problemen waarmee onze planeet wordt 
geconfronteerd aan te pakken. Jongeren krijgen 
de gelegenheid om hun project voor te stellen 
aan de Laureaat. 

Jongeren worden voorbereid om veranderaars 
of change makers te zijn in vrijwilligersprojecten 
en boeiende workshops van hoge kwaliteit, 
waarin ze de skills van de 21ste eeuw aangeleerd 
krijgen. 

Jongeren krijgen de kans om de cultuur van de 
Nobelprijswinnaar te ervaren via muziek, dans en 
voorstellingen. 

Bezoek PeaceJam.org en leer meer over het Award-Winnende Curriculum, World-Class Evenementen en de Eén miljard Daden Campagne 

Zaterdag 23 februari

Zondag 24 februari

9.00 uur Registratie/Ontbijt
9.30 uur Openingsceremonie 
10.05 uur Familiegroepen 
11.00 uur Speech door de Laureaat, 

gevolgd door een vraag- en 
antwoordsessie 

12.30 uur Lunch 
13.45 uur Familiegroepen
14.45 uur Briefing over ‘Daad van Vrede’ 
15.15 uur ‘Daad van Vrede’ start 
17.15 uur Familiegroepen 
18.00 uur De Jam
18.45 uur Afsluitende sessie - avond-

maal beschikbaar 

9.00 uur Registratie/Ontbijt
9.30 uur Ceremonie van Inspiratie
10.45 uur Familiegroepen
11.45 uur Projectpresentaties 
12.45 uur Lunch 
14.15 uur Workshops
15.45 uur Teambuilding
16.15 uur Familiegroepen
16.45 uur Slotceremonie
17.15 uur Einde van de conferentie


