
Focusland Colombia 

Uitvoering Nederlands Nationaal Actieplan 1325 

Onlangs is het Colombiaproject 1325 goedgekeurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar 

is twee jaar hard werken en intensief overleg aan vooraf gegaan met een aantal Colombiaanse 

vrouwen- en vredesorganisaties. Colombia is een van de zes focuslanden van het tweede 

Nederlandse Nationale Actieplan 1325 (NAP 1325). De Nederlandse Colombiagroep 1325, waaraan  

tien Nederlandse organisaties deelnemen, waaronder WILPF NL, heeft samen met hun Colombiaanse 

partnerorganisaties dit project ontwikkeld. 

  

Het project staat in het teken van de vredesonderhandelingen die het afgelopen jaar zijn begonnen 

tussen de Colombiaanse regering en een van de guerrillabewegingen (FARC). Door het al ruim 50 

jaar durende conflict zijn er in dit land naar schatting ruim 5,5 miljoen interne vluchtelingen (het 

hoogste aantal ter wereld), vooral vrouwen en kinderen. Deze groep staat centraal in het 

Colombiaproject en doel is om op verschillende niveaus te werken aan de verbetering van hun 

positie. Insteek is dat op grond van resolutie 1325 ook vrouwen- en vredesorganisaties kunnen 

deelnemen aan de vredesonderhandelingen en niet alleen de 

krijgsheren. Daartoe is in nauw overleg met de Nederlandse 

Colombiagroep 1325 dit project ontwikkeld. Het omvat 

trainingen, workshops, en het opstellen van een politieke 

agenda om zowel bij de vredesonderhandelingen, als in de 

media en bij  lokale overheden in een aantal regio’s,  het lot 

van de interne vluchtelingen op de agenda te zetten.  

Colombia is net zoals Nederland ‘Friend  van VN-

Veiligheidsraadresolutie 1325’ en heeft daar een flinke 

papieren wetgeving over geproduceerd, waarbij aandacht 

voor vrouwen alleen in de rol van slachtoffers. Het geven van 

voorlichting hoe van deze wetgeving gebruik kan worden 

gemaakt ten gunste van de vluchtelingenbevolking  is dan ook een onderdeel  van het Colombia 

1325-project .  Tevens is het de bedoeling om met dit project een bijdrage  te leveren  aan een 

toekomstig Colombiaans Nationaal Actieplan 1325 met daarin een actieve rol voor vrouwen, niet 

alleen passief als slachtoffers maar juist als vredestichters.  

Coby Meyboom, WILPF NL en lid van de Colombiagroep 1325 

‘Wij zijn deel van de oplossing – vrouwen voor oplossing van het conflict in Colombia op basis van 

onderhandeling’ 

 


