Ik ben een changemaker. Ooit ben ik naar Nederland gevlucht omdat mijn wereld mij wilde
veranderen. Nu verander ik mijn wereld.
Ik ben een changemaker. Dit is mijn manifest.
Er is één wereld, één volk, één leven. Ik geloof in de universele rechten van de mens. Deze gelden
overal en voor iedereen, zonder uitzondering. Ik verwerp het idee dat cultuur, religie, sekse, leeftijd,
afkomst of nationaliteit scherpe grenzen trekken tussen mensen. Ik sta voor de uitgestoken hand,
voor bruggen bouwen, voor een gemeenschappelijk grenzeloos doel: een leven in vrijheid en vrede.
Ik ben een vluchteling. Toen ik hier kwam, vertelde ik de verhalen van mijn vlucht uit het land van
mijn moeder en vader. Ik was een boodschapper van schendingen van mensenrechten. Ik was
missionaris namens mijn volk. Ik kwam uit Chili, uit Argentinië, uit Irak, uit Iran, ik kwam uit Turkije,
uit Afghanistan, uit Somalië. Ik streed voor vrijheid, voor vrede, voor emancipatie, tegen ongelijkheid,
tegen tirannie, tegen angst.
Ik zet me in voor een andere, betere wereld. Overal en altijd, hier en nu. Ik werk aan verandering, in
denken en doen, in de band tussen twee mensen, en in de maatschappij van miljoenen. Mijn waarden
zijn respect, waardigheid en wederkerigheid.
Ik zie mezelf als deel van een wereldwijde stroming die steeds sterker wordt. Overal ontpoppen
mensen zich tot changemaker. Steeds meer mensen begrijpen dat zij zelf de sleutel in handen hebben
om hun wereld te veranderen. Dit kan een kleine verandering zijn. Bijvoorbeeld zorgen voor meer
begrip voor elkaar. Het kan ook een grote verandering zijn. Zoals een einde maken aan lichamelijk
geweld of geestelijke terreur.
Ik ben een nieuwe stem in het debat. Niet hard, niet soft, maar helder en inspirerend. Ik praat over
wat wij voor elkaar kunnen betekenen, over het werk dat nodig is, over wat het kost en wat het
oplevert.
Ik wil ook jou inspireren, motiveren en uitnodigen om changemaker te worden. Daarom eindig ik
mijn manifest met een oproep aan jou. Sluit je nu bij me aan. Dan veranderen we samen de wereld.
En we beginnen vandaag.

Het changemakersprogramma is powered by Vluchtelingen Organisaties Nederland
VON werkt voor de 300.000 vluchtelingen in Nederland, die de derde grootste groep nieuwkomers vormen.
VON vertegenwoordigt ruim 400 organisaties van vluchtelingen. De komende jaren leidt VON vluchtelingen op
tot changemaker, via projecten, trainingen en meerjarige programma’s.
Meer weten over het changemakerprogramma van VON?
Kijk op www.vluchtelingenorganisaties.nl of informeer bij ons bureau: 020 5091370.

