Gezocht: vrijwilligers
The Monsanto Tribunal is an international civil society initiative to hold Monsanto accountable for
human rights violations, for crimes against humanity, and for ecocide. Eminent judges will hear
testimonies from victims, and deliver an advisory opinion following procedures of the International
Court of Justice. A parallel People's Assembly provides the opportunity for social movements to rally
and plan for the future we want. The Tribunal and People's Assembly will take place between 14 and
16 October 2016 in The Hague, Netherlands.
Voor het Monsanto Tribunal (MT) en de People’s Assembly (PA) op 14, 15 en 16 oktober zoeken we
enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen met praktische en inhoudelijke werkzaamheden voor,
tijdens en na de evenementen. We kunnen dit alleen organiseren dankzij de donaties en hulp van
velen. In de periode vanaf 1 augustus kunnen we hulp gebruiken van mensen die een taak op zich
willen nemen en deze zorgvuldig uitvoeren. Wil jij ons helpen? Meld je aan als vrijwilliger!
We hebben de volgende behoeften.
1 augustus – 16 oktober
We zoeken vrijwilligers, die in de aanloop naar het MT en PA toe kunnen helpen in de organisatie.
Hiervoor zoeken we mensen die tenminste één werkdag per week kunnen helpen bij de administratie
van inschrijvingen, het regelen van praktische zaken, communicatie, opstellen van Facebook en
Twitter berichten en/of vertalen van teksten (voertalen zijn Spaans, Portugees, Duits, Engels, Frans en
Italiaans). Het kantoor is in deze periode in Amsterdam, en bij voorkeur werkt ook de vrijwilliger op het
kantoor in Amsterdam. Sommige taken kunnen ook vanaf huis worden verricht.
Voor deze periode zijn er ook nog een paar specifieke taken:
 Mensen die kennis van en ervaring hebben met het organiseren van een fototentoonstelling
 Mensen die kennis van en ervaring hebben met contacten leggen en houden met journalisten
 We zoeken logeeradressen in Den Haag en omgeving voor onze internationale gasten
1-14 oktober

In deze periode hebben we behoefte aan hands-on vrijwilligers, die kunnen helpen met de organisatie
van de registratie voor zowel het MT als de PA. We maken de bewegwijzering, de infomappen voor
deelnemers, de badges en regelen de laatste zaken met de locaties, cateraars, tolken etc.
Hiervoor zoeken we mensen die liefst meerdere dagen beschikbaar zijn. De standplaats is Den Haag
(locatie ISS).
14, 15, 16 oktober
Voor de periode waarin de evenementen plaatsvinden zoeken we 60-80 vrijwilligers, die willen helpen
met de opbouw, afbouw, registratie, workshops, techniek en het helpen van de kookploeg (cateraar
Rampenplan). Zowel in het ISS waar het Monsanto Tribunal plaatsvindt als in het Student Hotel waar
de People’s Assembly gehouden wordt zijn mensen nodig.
Voor deze dagen zijn er ook nog een paar specifieke taken:
 Voor het vastleggen van het tribunaal en de People’s Assembly zijn er ook nog op zoek naar
professionele fotografen, die ons beeldmateriaal en de bijbehorende rechten willen geven.
 We zoeken tolk vertalers met veel ervaring voor simultaan vertaling van Engels naar Frans,
Spaans, Portugees, Duits en Nederlands
 We zoeken mensen met ervaring die willen filmen op de bijeenkomst
 We zoeken mensen met ervaring in verzorgen van live internet / web-TV uitzendingen in
verschillende talen tegelijk
17-30 oktober
Na het congres is er hulp nodig bij de verslaglegging en het maken en versturen van emailnieuwsbrieven. Als je affiniteit hebt met communicatie, of goed bent in talen, meld je dan ajb ook
voor na het congres aan. Liefst voor meerdere dagen.
Wat krijg je ervoor terug?



Je draagt bij een belangrijke internationale gebeurtenis en de beweging voor een gezonde en
leefbare wereld
Gratis toegang en eten en drinken op de dag dat je vrijwilliger bent

Geïnteresseerd? Mail dan naar loes@monsanto-tribunal.org met jouw interesse en mogelijkheden.
We maken dan een passende afspraak met je.
We hopen snel van je te horen!
Met vriendelijke groet,
Team MT en PA

