Beleidsvoornemens voor 2018
Het Youth Peace Initiative heeft zich voorgenomen zich in 2018 op twee vlakken te focussen. In de
onderstaande verklaring maakt YPI duidelijk dat het zich het komend jaar gaat toeleggen op:
•
Het Palestijns-Israëlisch vredesinitiatief
•
Het YPI-Resolutie 2250 drieluik
Het Palestijns-Israëlisch vredesinitiatief
In 2018 komen de Israëlische en Palestijnse delegatieleden elke maand samen, beurtelings in
Jeruzalem en Ramallah. Beide delegaties krijgen van externe organisaties trainingen en workshops
welke als doel hebben om de dynamiek, het kennisniveau en de professionaliteit van de groep te
bevorderen. Daarnaast zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd in de regio om meer
Israëlische en Palestijnse jongeren te betrekken bij de activiteiten van YPI. Onderdeel van deze
activiteiten is de organisatie van bijeenkomsten met experts en politici in een poging om Israëlische
en Palestijnse vertegenwoordigers bij elkaar te brengen. Dit jaar zal er een nieuwe groep van
Israëlische en Palestijnse jongeren worden uitgenodigd voor een conferentie in Nederland over het
Palestijns-Israëlisch vredesproces. Zij zullen zich daarna aansluiten bij onze eerdere delegaties in hun
maandelijkse activiteiten in Jeruzalem en Ramallah.
Het YPI-Resolutie 2250 drieluik
Ondertussen wordt het YPI-Lecture programma verder ontwikkeld in de regio Den Haag om
Nederlandse jongeren te betrekken bij haar missie. Door middel van YPI-Lectures worden studenten
en scholieren op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in de internationale betrekkingen,
en middels workshops worden vaardigheden bijgebracht om jongeren optimaal in te kunnen zetten bij
de zoektocht van YPI naar vrede. Dit jaar zal de nadruk liggen op VN Resolutie 2250 over het belang
van jongeren vertegenwoordiging in vredesprocessen. Een drietal evenementen zal studenten en
belanghebbenden uitnodigen om de resolutie en haar uitvoering te bespreken. Aan het eind van dit
drieluik zal YPI een omslagwerk presenteren waarin de beste praktijkvoorbeelden van Resolutie 2250
te vinden zijn.
Dit alles doet YPI vanuit het sterke geloof dat jongeren meer betrokken moeten worden bij
vredesvraagstukken. Zij hebben de toekomst en zijn de dragers van de vrede
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