Justitia et Pax is de katholieke organisatie voor gerechtigheid en vrede. Vanuit
hun katholieke inspiratie werken ze aan duurzame vrede, een rechtvaardige
wereldsamenleving en aan gerechtigheid voor iedereen. Wereldwijd en in
Nederland.
Justitia et Pax is een internationaal netwerk en bestaat sinds 1967 op initiatief van
Paus Paulus VI. Justitia et Pax is aanwezig in 130 landen wereldwijd en in vrijwel
alle Europese landen. In Nederland is Justitia et Pax in 1968 opgericht door de
Rooms-katholieke Bisschoppenconferentie, een permanent instituut waarin de
Nederlandse bisschoppen gezamenlijk beleid ontwikkelen en uitvoeren. Justitia et Pax
moet “het oog van de kerk waakzaam houden, haar hart gevoelig en haar hand vaardig
voor het bevorderen van sociale gerechtigheid.” Via het internationale netwerk krijgt
Justitia et Pax in Nederland informatie die aanvullend is aan de informatie van andere
mensenrechtenorganisaties.
www.justitiaetpax.nl
Pax Christi
Pax Christi ontstaat in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog als (spirituele)
beweging voor vrede en verzoening. Franse burgers willen op die manier bijdragen
aan de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. De initiatiefnemers laten zich
bezielen, zoals velen van hun tijdgenoten, door een gedeelde hoop: nooit meer oorlog.
Pax Christi voert actie, schrijft artikels en dossiers, zet experten aan het werk,
interpelleert politici, licht de media in en blijft zichzelf: geweldloos, politiek
ongebonden en evangelisch geïnspireerd.
www.paxchristi.be
www.ikvpaxchristi.nl
Exodus
Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de
laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen.
Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de tien Exodushuizen verspreid in
het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.
Daarnaast biedt het Exodus vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex)gedetineerden. Het Ouders, Kinderen en Detentieproject maakt het mogelijk voor
gedetineerde ouders en hun kind(eren) elkaar maandelijks te ontmoeten in een
kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact. Meer dan
1500 vrijwilligers zijn actief in het netwerk. Exodus onderscheidt zich van andere
nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt,
die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij
uit van vier sleutels: wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de
persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.
www. Exodus.nl

