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Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (Platform VDV) 
biedt u deze brochure aan met informatie over resolutie 1325 
van de VN-Veiligheidsraad. Met als titel ‘Resolutie 1325 in de 
praktijk’, staat in deze uitgave een aantal inspirerende initiatie-
ven centraal van vrouwen en hun organisaties over geweldloos 
vredeswerk, waar ook ter wereld.
Deze brochure is de derde uitgave in de serie over resolutie 
1325. De vorige waren: ‘Wat is resolutie 1325’ en ‘Resolutie 
1325 in uitvoering’.

In resolutie 1325 spreekt de Veiligheidsraad zich duidelijk 
uit over de belangrijke rol van vrouwen bij het voorkomen en 
oplossen van gewapende conflicten, bij vredesonder-
handelingen en wederopbouw, en over de noodzaak vrouwen 
te beschermen tegen oorlogsgeweld. 
Met het Nederlandse Actieplan 1325 (NAP 1325) werkt de 
Nederlandse regering samen met een groot aantal maatschap-
pelijke organisaties, waaronder het Platform VDV, aan de 
uitvoering van deze resolutie in Nederland en in een aantal 
(post)conflictgebieden. 

Deze brochure gaat over burgervredeswerk, het eigenstandige 
en geweldloze vredeswerk van burgers, in dit geval vooral 
vrouwen. Soms lijken conflicten erg op elkaar, maar altijd 
vraagt de lokale context om een eigen oplossing. 
De voorbeelden in deze brochure zijn gekozen omdat deze de 
inventiviteit, vasthoudendheid en moed van vrouwen laten 
zien die zich sterk maken voor een vreedzame en rechtvaardige 
samenleving. 
Laat hun voorbeeld ons inspireren.

Namens het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede
Ted Strop - von Meijenfeldt (voorzitter)
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De geschiedenisDe rol van vrouwen in oorlogen en gewa-pende conflicten bleef in de 20ste eeuwlang onderbelicht, hoewel burgers en inhet bijzonder vrouwen en meisjes in toe-nemende mate slachtoffer waren. Seksueel geweld werd systematisch gebruikt als oorlogswapen en nauwelijksbestraft. Echter, vrouwen waren (en zijn)niet alleen slachtoffer. Om een eind temaken aan de eenzijdige nadruk op deslachtofferrol, was het noodzakelijk eenactieve rol van vrouwen te benadrukkentijdens de vier verschillende fasen vanconflict: de voorfase, het gewapende conflict, vredesonderhandelingen en wederopbouw. De rol van vrouwen alsinformele bemiddelaars blijft onder- belicht, terwijl zij een beslissende rolkunnen spelen bij het voorkomen entransformeren van conflicten, tijdens de wederopbouw na het conflict en bij hethandhaven van de vrede.Op de Vierde Wereld Vrouwenconferen-tie in 1995 in Beijing werd het onder-werp "Vrouwen en gewapende con-
flicten" opgenomen in hoofdstuk E vanhet Beijing Actieplan. Binnen de VNkwam daarna een lobby tot stand vooreen Veiligheidsraadresolutie over het on-derwerp. Een coalitie van niet-gouverne-mentele organisaties (ngo’s) speelde

daarbij een belangrijke rol. Op 31 oktober 2000 werd resolutie 1325Vrouwen, Vrede, Veiligheid unaniemdoor de Veiligheidsraad aangenomen. Deresolutie bevat een aantal oproepen totactie gericht aan de VN in het algemeen,aan de Veiligheidsraad en de lidstaten inhet bijzonder, en natuurlijk ook aan departijen in gewapende conflicten. 
Meer dan een nummer 1325 was het resultaat van een lang pro-ces en werd het startpunt voor verdereinternationale, nationale en lokale ont-wikkelingen op weg naar de volledige erkenning van het belang van de rol vanvrouwen in gewapende conflicten. Immers de resolutie is bindend internati-onaal recht en vraagt om een belangrijkerol van de burgers (civil society), en metname vrouwenorganisaties bij vredes-werk.  De rol van vrouwen in gewapendeconflicten krijgt in de resoluties van deVeiligheidsraad steeds meer aandacht,maar de implementatie van deze resolu-ties laat nogal te wensen over. De (politieke) ontwikkelingen in de wereld hebben samen met de jaarlijkseevaluaties geleid tot een reeks vannieuwe resoluties, die aansluiten op aspecten van 1325, deze verder uitdie-pen en aanvullen. Samen vormen ze een

Startpunt 1325

Resolutie 1325 is de eerste resolutie van Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties (VN) over de rol van vrouwen in gewapende conflicten. De resolutie 
kwam niet zomaar tot stand, er gingen decennia van hard werken door de 
vrouwenvredesbeweging aan vooraf. Het is een resolutie die deel uitmaakt van
de geheimtaal van de VN, hier proberen we een tip van de sluier op te lichten en  
tevens duidelijk te maken dat 1325 meer is dan zomaar een nummer.
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set aan internationale verplichtingen, diede positie van vrouwen in alle fasen vangewapende conflicten moet waarborgen. De vervolgresoluties over Vrouwen,Vrede, Veiligheid besteden aandacht aantwee verschillende onderwerpen: 1) bescherming tegen en voorkomenvan seksueel geweld, waarbij steedsmeer instrumenten worden ontwik-keld om naleving  af te dwingen, en 2) participatie van vrouwen in vredes-opbouw, met name ook in officiëlevredesbesprekingen, en in de weder-opbouw van een vreedzame en demo-cratische samenleving.
Seksueel geweld in gewapende 
conflictenIn juni 2008 werd de eerste aanvullingop resolutie 1325 in de vorm van resolu-tie 1820 aangenomen door de VN-Veilig-heidsraad. Deze resolutie gaat overseksueel geweld tegen burgers ten tijdevan oorlog en gewapende conflicten, ensluit aan op de opname van seksueel geweld in het Statuut van Rome van hetInternationaal Strafhof (in 2002 vankracht geworden) als oorlogsmisdaad enmisdaad tegen de menselijkheid.Wat 1820 meer doet zijn dan alleen eenaanvulling op 1325 is het gegeven dat1820 een aantal sancties omvat, zoals bijvredesonderhandelingen geen amnestieverlenen aan de plegers van seksueel geweld. Ook genoemd wordt de trainingvan personeel van vredesmissies om deburgerbevolking tegen deze vorm vangeweld te beschermen. Verder is er aan-dacht voor het ontmythologiseren van tal van mythes als zou bijvoorbeeld 

verkrachten de strijders extra kracht opleveren.Resolutie 1888 aangenomen in septem-ber 2009 gaat verder op de weg van1820. De resolutie legt de nadruk op hetstoppen van seksueel geweld en komtmet verdergaande maatregelen, waaron-der het aanstellen van een Speciale Ver-tegenwoordiger van de Secretaris-Generaal inzake geweld tegen vrouwen.Ook werd de functie van Women Protec-
tion Advisors (WPA’s) geïntroduceerdbinnen vredesmissies, deze kunnen snelingezet worden in situaties waar seksu-eel geweld een rol speelt. Resolutie 2016, aangenomen in juni2013, is de zesde in de rij en de vierderesolutie die zich richt op seksueel ge-weld in conflicten, maar deze keer meerop de operationele aspecten. Er wordt teruggegrepen op de WPA's uit resolutie1888, waarbij gevraagd wordt om dezeWPA’s afdoende te trainen en systema-tisch in te zetten. Resolutie 1960, in december 2010 una-niem aangenomen door de Veiligheids-raad, creëert institutionele instrumenten
(tools and teeth) om straffeloosheid tebestrijden en benoemt stappen die gezetmoeten worden om tot preventie van enbescherming tegen seksueel geweld inconflicten te komen. De methode van 
naming and shaming is een grote stap opweg naar gerechtigheid voor slachtoffersen de erkenning van seksueel geweld alseen ernstige schending van de mensen-rechten en het internationaal recht.
Eveneens in 2010 wees VN-Secretaris-Generaal Ban Ki Moon de Zweedse Mar-got Wallström aan als Speciale Vertegen-

woordiger van de Secretaris-Generaalvoor Seksueel Geweld in Conflicten. In 2012 werd zij opgevolgd door ZainabHawa Bangura uit Sierra Leone. De Speciale Vertegenwoordiger is despreekbuis van de VN en politiek pleit-bezorger op het terrein van conflict-gere-lateerd seksueel geweld en treedt op alsvoorzitter van het VN-netwerk ‘Actietegen Seksueel Geweld in Conflicten’. De vijf prioriteiten uit het mandaat zijn (1) het beëindigen van straffeloosheidvan conflict-gerelateerd seksueel geweld, (2) het ondersteunen van vrouwen die verhaal willen halen,  (3) het mobiliseren van politieke betrokkenheid, (4) het verhogen van de erkenning vanverkrachting als oorlogswapen en (5) het harmoniseren van het antwoord  van de VN met betrekking tot dezematerie.
Participatie van vrouwen in 
vredesopbouwResolutie 1889, aangenomen in oktober2009, richt zich op de participatie vanvrouwen in de wederopbouwfase na hetgewapende conflict en roept de lidstatenvan de VN, donoren en maatschappelijkeorganisaties op alles te doen om de inbreng van vrouwen te garanderen bijde wederopbouw van door oorlog getrof-fen gebieden. De actieve rol die vrouwenspelen bij de wederopbouw moet meerworden belicht en zij moeten bij officiëlevredesonderhandelingen betrokken wor-den. Tevens vraagt 1889 indicatoren teontwikkelen waarmee de implementatievan 1325 binnen de VN en door lidstatenkan worden gemeten.

Resolutie 2122, aangenomen in oktober2013, zorgt voor steviger maatregelenom vrouwen te betrekken bij en deel telaten nemen aan vredesprocessen. Ver-der wordt er in de resolutie gevraagd omregelmatige rapportages over zaken metbetrekking tot Vrouwen, Vrede en Veilig-heid. Daarnaast wordt aan de Veilig-heidsraad en aan de missies van deVerenigde Naties opgedragen om hunaandacht voor Vrouwen, Vrede en Veilig-heid te vergroten en bij het opzetten ofvernieuwen van mandaten maatregelenop te nemen om gendergelijkheid envrouwenemancipatie te bevorderen. 
Handvatten en regelingenResolutie 1325 is een belangrijk start-punt gebleken.De vervolgresoluties en ook de zoge-noemde landresoluties van de Veiligheids-raad waarin naar 1325 wordt verwezen,bieden vrouwelijke vredesactivistensteeds meer concrete instrumenten om bescherming en participatie af tedwingen.Deze brochure laat zien dat vrouwen metdeze resoluties in de hand zelf al belang-rijke stappen hebben gezet op weg naarde finish: het op gelijke voet participerenvan vrouwen bij het voorkomen en beëindigen van gewapende conflicten.
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tieke deelname in fragiele staten, con-flict- en postconflictregio’s en in landenin een overgangssituatie. Om de hulpmeer gericht te kunnen geven zijn 6 fo-cuslanden gekozen: Afghanistan, Bu-rundi, Colombia, DR Congo, Soedan enZuid-Soedan, waaraan de MENA-regio(Midden-Oosten en Noord-Afrika) is toe-gevoegd. Het huidige NAP beschikt wélover een budget voor projecten.  De NAP-ondertekenaars hebben werkgroepen ge-vormd voor de focuslanden en deMENA-regio, die gezamenlijk plannenvoor deze vier jaren hebben ontwikkelden inmiddels uitvoeren. Dat hiertoe veeloverleg nodig is tussen de betrokken or-ganisaties in de focuslanden en MENA-

regio en de werkgroepen in Nederland, isevident. Een samenwerking als in het kader vanhet NAP II is een nieuwe vorm, waarbijgeput wordt uit de op vele plekken in demaatschappij aanwezige kennis. Ministeries, grote ngo’s en soms heelkleine ngo’s, zoals de diasporaorganisa-ties, leren al doende met elkaars belan-gen en regels om te gaan. In 2015 komt NAP II aan het einde vanhaar periode. Echter de uitdaging vooreen gelijkwaardige en erkende inbrengvan vrouwen in alle fasen van een gewa-pend conflict blijft ook na 2015 onver-minderd bestaan. Dus nu op naar NAP III.
NAP I (2008 – 2011)Het eerste Nederlandse NAP ‘Op de bres
voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ is eenveelomvattend document geworden. Naeen uitgebreide analyse van de stand vanzaken van allerlei conflicten en mogelijkeacties vanuit ons land, eindigt dit docu-ment met een overzicht van de inzet vande verschillende ondertekenaars van hetNAP. Hoewel deze matrix van de actie-punten in NAP I een mooi overzicht geeftvan alle plannen en voornemens, bleektijdens de looptijd  dat het niet of nauwe-

lijks tot gezamenlijke actie leidde. Vaneen versterking  of ondersteuning van el-kaars plannen was daardoor nauwelijkssprake. Zwakte van dit NAP was het ontbrekenvan een duidelijk omschreven doelstel-ling, indicatoren, tijdpad of budget. Wel was er intussen een overlegstruc-tuur tussen de verschillende partners gevormd, zowel tussen overheid enngo’s, als tussen ngo’s onderling. 
NAP II (2012 – 2015)Op die basis werd in 2011 het tweedeNederlandse National Actieplan  geschre-ven. Nu niet in een gezamenlijk schrijf-proces, wel nadat met elkaar uitgangs-punten en doelstelling waren vastgelegd.NAP II kreeg als titel:  ’Women: Powerful
Agents for Peace and Security’. In decem-ber 2011 werd het NAP II getekend door4 ministers, enkele wetenschappelijke in-stellingen en zo’n 40 ngo’s. Inmiddelszijn daar al weer 1 minister en 15 ngo’sbij gekomen.Hoofddoelstelling is nu de versterkingvan  vrouwelijk leiderschap en hun poli-

Nederlands Nationaal Actieplan 
Een jaar nadat in 2000 de VN-Veiligheidsraad  resolutie 1325 had aangenomen,
riep Secretaris-Generaal Kofi Annan alle lidstaten op om een eigen nationaal 
actieplan op te stellen voor de uitvoering ervan. In ons land zette een coalitie van
ngo’s,  afkomstig uit vrouwen- en vredesorganisaties, ontwikkelingsorganisaties
en diasporaorganisaties, zich in voor een eigen Nederlands nationaal actieplan.
Pas in 2004 werd hiertoe een commissie benoemd, waarvan het mandaat eind
2006 afliep en zonder dat er veel was bereikt.  Gelukkig pakte de nieuwe minister
van Ontwikkelingssamenwerking dit in 2007 met voortvarendheid op. In een ge-
zamenlijk proces - van overheid en ngo’s - van besluitvorming en tot en met het
schrijven (waarbij internet ontzettend hielp) kon in een half jaar tijd het eerste
Nationale Actieplan 2008-2011 (NAP I) in december 2007 worden getekend door 
3 ministers, enkele wetenschappelijke instituten, en zo’n 20 ngo’s. 

4 Ondertekening van het NAP door de voorzitter van het Platform VDV, Ted Strop - von Meijenfeldt
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Vanaf 1993 heeft een burgeroorlog Bu-rundi ontwricht. Families zijn uiteen ge-vallen; duizenden kinderen zijn weesgeworden. Een hele generatie heeft geenonderwijs gekregen. Het aantal mensendat aan aids en hiv lijdt is enorm, de ge-zondheidszorg is onvoldoende. Middelenom te bestaan zijn er niet meer, die zijnverloren gegaan. Sinds 2005 is er vrede.Er moet hard worden gewerkt om dezebroze vrede in stand te houden. Bij dewederopbouw van het land en in het vre-desproces nemen vele Burundese vrou-wen het voortouw.  Stéphanie, die in1998 als vluchtelinge naar Nederland isgekomen, wil de mensen die zijn achter-

gebleven niet in de steek laten. Want demensen in Burundi hebben het moeilijk.Zij ondervinden dagelijks de gevolgenvan de oorlog, zij moeten de brokken op-ruimen, zich verzoenen en een nieuwetoekomst opbouwen. Om de bevolkingvan Burundi materieel en immaterieel testeunen heeft Stéphanie de stichtingBWPD, Burundian Women for Peace andDevelopment, opgericht. Mede dankzij de financiële steun van Ne-derlandse fondsen en ngo's heeft destichting in Kirundo, haar geboorteomge-ving, een multifunctioneel centrum kun-nen bouwen: het centrum Amahoro, dat

Vrouwen nemen het initiatief
Burundi

Na het sluiten van vrede in Burundi zijn de oorzaken van het geweld niet verdwe-
nen en de conflicten niet opgelost. Het werk van Stéphanie Mbanzendore helpt
bij de verzoening tussen de voormalige strijdende partijen en de wederopbouw
van een stabiele maatschappij: de basisvoorwaarde voor een duurzame vrede.

vrede betekent (zie foto). Anno 2014 bruist het daar van de activi-teiten, dankzij de inzet van voornamelijkvrijwilligers. Zo zijn er educatieve cur-sussen, er is ruimte om te sporten, gele-genheid voor sociale contacten, er is eenbibliotheek en heel recent is er een biblio-theekbus gekomen voor de mensen in deomliggende dorpen. Werken aan de ontwikkeling van mensenplaveit de weg voor het vredesproces. In2010 heeft BWPD zeven lokale vrouwen-groepen opgericht. Deze groepen zettenzich in voor de vredesopbouw in hun di-recte omgeving: de familie, het dorp. Hetbestuur van de Burundese NGO Abaremes-hamahoro - Vrouwen voor Vrede en Ontwik-
keling in Burundi - is verantwoordelijk voorde organisatie en ondersteuning van dezegroepen. Centraal staat het vreedzaam oplossen van conflicten: raad geven en be-middelen zijn de instrumenten. De opgeleide mensen vormen een groepen treden op als ‘community leaders’, bemiddelaars en raadgevers voor vredebinnen de eigen gemeenschap/commune.De lokale groepen werken in Bugabira,Busoni, Ntega en Bwambarangwe, Gitobe,Vumbi en Ntega.

Voor deze groepen is in de zomer van2013 een terugkomdag georganiseerd inde grote zaal van het centrum Amahoro.Er zijn inmiddels 70 'community lea-ders'. Het werd een bijzondere dag vanontmoetingen en uitwisseling van erva-ringen. Op de agenda stonden de onder-werpen als ‘lessons learned’, nieuweuitdagingen en wensen. De conclusiesvan deze dag vormen de basis om verderte werken aan deze manier van vredes-opbouw.Ook in Nederland laat Stéphanie haarstem horen en pleit zij voor goed ontwik-kelingswerk en ondersteuning van hetvredesproces en de wederopbouw in Bu-rundi. Daarnaast is zij ook voorzitter vanhet Multicultural Women PeacemakersNetwork in Nederland dat een forum wilzijn voor diasporavrouwen in Nederlanddie vredesopbouwprojecten hebben op-gezet en ondersteunen in hun landen vanherkomst. Haar motto is: ”De wereld behoort niet
toe aan de mensen die zitten te slapen.
Vrouwen, het is nu onze beurt actief initia-
tieven te nemen en het heft in handen te
houden, bedenk dat alles mogelijk is wan-
neer je daarin gelooft.”

Stéphanie: Ik probeer tegelijkertijd in Burundi ook op
landelijk niveau mijn stem te laten horen als pleitbezor-
ger van de implementatie door de Burundese overheid
van de VN-Veiligheidsraad resolutie 1325. En niet zon-
der succes. 
Het Ministerie voor Gender- en Mensenrechten en het
Ministerie van Onderwijs waarderen het werk van
BWPD en hebben daarom BWPD Burundi als partner
erkend. Dankzij deze erkenning kan het personeel van
het centrum Amahoro uit overheidsgeld worden gesala-
rieerd. Dit is een fantastisch resultaat.
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Een van de organisaties die zich inzetvoor de verbetering van het lot van dezeinterne vrouwelijke vluchtelingen, is deColombiaanse afdeling van de Women’sInternational League for Peace and Free-dom (WILPF) oftewel op zijn SpaansLIMPAL Colombia. Samen met andere ge-lijkgezinde organisaties wordt er hardgewerkt om resolutie 1325 in praktijk tebrengen. Geen geringe opgave, gezien degrote diversiteit aan vrouwen en hun or-ganisaties en dan ook nog in een landwaar een conflict is. In 2012 begonnen de vredesonderhan-delingen tussen de Colombiaanse rege-ring en de FARC, een van de guerrilla-bewegingen. Toen bekend werd dat dezeonderhandelingen gaande waren,stuurde LIMPAL Colombia samen meteen aantal andere vrouwen- en vredesor-ganisaties een brief aan de Colombiaansepresident met het verzoek vrouwen aande vredesonderhandelingen te latendeelnemen en deden daarbij een beroepop resolutie 1325. Eind oktober 2013 kwamen bijna 450vrouwen uit alle delen van het land bij-een op de ‘Nationale Top van Vrouwen enVrede’ (Cumbre Nacional de Mujeres yPaz). Met steun van onder meer UNWomen slaagden negen Colombiaanse

organisaties erin deze top, met een in-drukwekkend programma en inbrengvan internationale experts, te organise-ren. De deelnemers vormden een bredevertegenwoordiging uit bijna alle depar-tementen en uit alle lagen van de bevol-king: van vrouwen- en vredesorgani-saties, feministische organisaties enAfro-Colombiaanse organisaties tot enmet boerinnenorganisaties. Uitgangs-punt was dat vredesonderhandelingenmeer dienen te omvatten dan afsprakentussen de strijdende partijen, maar te-vens een zaak zijn van de burgerbevol-king, inclusief van vrouwen. Deze drie-daagse top leverde een uitgebreid actie-

Geen vrede zonder vrouwen
Colombia
Al ruim 50 jaar heerst er in Colombia een intern conflict met als gevolg 5,5 mil-
joen interne vluchtelingen, waarvan het merendeel vrouwen en kinderen. 
Vrouwen- en vredesorganisaties bundelen hun krachten voor deelname  aan de
vredesonderhandelingen en voor het doorbreken van de stilte rond het geweld
tegen vrouwen.

Tekst pamflet: ‘Wij zijn deel van de oplossing –
vrouwen voor het oplossen van het conflict in 

Colombia op basis van onderhandeling’

plan op, gezien vanuit de belangen vanvrouwen. Echter de diversiteit van dedeelnemers, hun problemen en oplossin-gen zijn enerzijds de sterkte, maar ookde zwakte van dit actieplan. Het is inieder geval een hoopgevend plan dat metde nodige uitwerking kan bijdragen aanhet duurzaam oplossen van het conflicten de wederopbouw van de samenleving.   Tijdens de top presenteerde de organisa-tie La Ruta Pacífica de las Mujeres (de Pa-cifistische Weg van Vrouwen) een op-merkelijk initiatief: Waarheidscommissie
van vrouwen en het documenteren van
oorlogsgeweld tegen hen (zie kader). Ditinitiatief kreeg veel bijval. Een van deaanbevelingen van de top is dan ook datde nog in te stellen nationale waarheids-commissie voor 50 procent uit vrouwen

bestaat en er speciale aandacht voor sek-sueel geweld tegen vrouwen moet zijn.Langzamerhand klinkt resolutie 1325door in de Colombiaanse politiek, al ishet dan in de geest ervan. Alhoewel Co-lombia, net als Nederland, behoort tot de‘Friends’ van 1325, is er nog geen eigennationaal actieplan.Begin november 2013 maakte de Colom-biaanse president bekend dat er tweeplaatsen voor vrouwen beschikbaarwaren bij de vredesonderhandelingen.Deze vrouwen zijn inmiddels benoemd.Ook de FARC heeft inmiddels twee vrou-welijke delegatieleden aangewezen. In juni 2014 is officieel beslist dat er eennationale waarheidscommissie komt.
Waarheidscommissie van Vrouwen
‘De stilte rond geweld tegen vrouwen holt gerechtigheid uit en
voedt de straffeloosheid’
Op de ‘Nationale Top van Vrouwen en Vrede’ presenteerde La
Ruta Pacífica de las Mujeres (de pacifistische weg van vrouwen)
haar opmerkelijke project ‘Waarheidscommissie van vrouwen en het docu-
menteren van het oorlogsgeweld tegen hen’. Aan de hand van een drietal 
publicaties gebaseerd op de interviews met bijna 1000 ontheemde 
Colombiaanse vrouwen uit negen regio’s, lichtte de Ruta Pacífica dit project
toe. Het is een veelzijdig project dat niet alleen erop gericht is om de stilte te
doorbreken over het geweld dat deze vrouwen is aangedaan, zoals verkrach-
tingen, bedreigingen, ontvoeringen, onteigening van land en andere bezittin-
gen, maar tevens bedoeld is om publieke ruimte te creëren voor deze
vrouwen om gehoord te worden. 
Een ander doel is druk op de regering uit te oefenen om de gevolgen van het
gewapende conflict voor deze vrouwen te verzachten en al het mogelijke te
doen om dergelijk geweld in de toekomst te voorkomen. 
Voor zover bekend is dit wereldwijd een uniek initiatief. 
Momenteel is de Ruta Pacífica bezig dit initiatief verder uit te bouwen naar an-
dere regio’s. Een ander actiepunt is om dit initiatief in te brengen bij de toe-
komstige Colombiaanse Waarheidscommissie.



grove corruptie binnen hetrechtssysteem. Hierdoorblijft het merendeel van demisdaden ongestraft. Dooromkoping binnen gevange-nissen zijn de enkele be-strafte daders vaak snel weervrij. De vrouwengroepen in dedorpen en wijken vinden viaFemme au Fone een spreekbuis. De infor-matie uit de sms’jes wordt in vier talenverspreid via een website en via nieuws-brieven. Als uit de informatie die binnen-komt blijkt dat de veiligheid van debevolking wordt bedreigd, kan het radio-station direct cruciale informatie per smsaan de relevante luisteraarsgroepen stu-ren om hen te waarschuwen. Het Femmeau Fone project is uitvoerbaar doordat,zelfs in de kleinste dorpen, ten minsteenkele vrouwen kunnen schrijven, velende beschikking hebben over een mobieletelefoon en radio en zo’n 80% van deKivu-provincies mobiel bereik heeft.  Uit de sms’jes ontstaat een beeld van debelangrijkste veiligheidsbehoeften en -problemen van de vrouwen, de journa-

listen spelen deze door aan lobbyorgani-saties. Een doelstelling van het Femme au Foneproject is om plattelandsvrouwen te lin-ken aan vrouwenorganisaties die actiefzijn op het gebied van veiligheid en vre-desonderhandelingen op lokaal, natio-naal en internationaal niveau. Zodat zijgezamenlijk kunnen lobbyen bij lokale enprovinciale overheden en bij internatio-nale organisaties voor verbetering vande veiligheidssituatie van vrouwen (enmannen), voor meer invloed op vredes-onderhandelingen en voor toegang totmensenrechten. Het Femme au Fone pro-ject wordt onder andere gefinancierdvanuit het 1325-budget van het Ministe-rie van Buitenlandse Zaken. 
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De Nederlandse Stich-ting Sundjata onder-steunt sinds 2007organisaties die zichrichten op verbeteringvan sociale en maat-schappelijke omstandig-heden in de GroteMerenregio en in Sene-gal. In het Grote Merengebied werktSundjate met Synergie des Femmes pourla Paix et Réconciliation (SPR). Samenmet een vijftal Nederlandse en Congoleseorganisaties vormden zij een partner-schap om een project uit te voeren datzich specifiek richt op vrouwen in deprovincie Zuid-Kivu: Femme au Fone.Naast SPR zijn de lokale radiozenderRadio Maendeleo, met één miljoen luiste-raars en Association des Femmes deMédia de belangrijkste lokale organisa-ties die bij Femme au Fone betrokkenzijn. Vrouwenluistergroepen sturen methun mobiele telefoons maandelijks hon-derden sms’jes vanuit de hele provincieover allerlei gebeurtenissen naar het ra-diostation. Op deze manier voeden zijzelf vanuit hun dorpen en wijken actiefde berichtgeving. Sinds begin 2014

wordt iedere week een uur langhet radioprogramma ‘Femme auFone’ uitgezonden op Radio Ma-endeleo. Eén van de onderwer-pen uit de sms’jes is het themavan de uitzending van die week.De redactie is volledig in han-den van vrouwen.De vrouwengroepen rapporte-ren over dagelijkse inperkingen van hunrechten en bedreigingen van de vrede,veiligheid en stabiliteit in hun provincie.De redactie van Femme au Fone analy-seert deze informatie en ontwikkelt opbasis daarvan radioprogramma’s. Zij be-spreken daarin de problematiek vanvrouwen en informeren hen over hunrechten, maar zij vragen ook de verant-woordelijken om uitleg en roepen henter verantwoording. Thema’s die vaak te-rugkomen zijn problemen rondom huise-lijk geweld, erfrecht en scheidingen,afpersing door politie, leger en ambtena-ren, beschuldiging van hekserij bij doodof ziekte in de familie, verstoting, vroeg-tijdig van school gehaald worden en ver-krachting door bekenden of onbekenden. In alle gevallen is er geen toegang tot eeneerlijke rechtsgang, vanwege algemene

Femme au Fone: 
spreekbuis voor vrouwen in de dorpen
Democratische Republiek Congo: Zuid-Kivu 
Het conflict in het oosten van Congo begon in 1996 en wordt gekenmerkt door
gevechten tussen talloze milities en het Congolese leger om de controle over 
natuurlijke hulpbronnen. Er is - terecht - veel bekendheid gegeven aan de vele
verkrachtingen van vrouwen in Oost-Congo. Echter, daardoor raakten andere
vormen van onrecht onderbelicht, terwijl geweld tegen vrouwen en straffeloos-
heid structurele problemen zijn. Het Femme au Fone project wil vrouwen uit de
dorpen en steden in Oost-Congo zelf weer een stem geven over hun veiligheids-
problemen. 

Tijdens de jarenlange oorlog zijn veel mannen omgekomen; hun vrouwen ble-
ven als weduwe achter. Officieel schrijft de wet in Congo voor dat bij het overlij-
den van de man, zijn vrouw en kinderen als erfgenamen recht hebben op zijn
bezittingen. Maar desondanks komt het veel voor dat de familie van de man
zich de nalatenschap toe-eigent, met een beroep op de traditie. Die zou bepa-
len dat de bezittingen van de man na diens verscheiden aan zijn broers toeko-
men. Hierdoor verliest de weduwe niet alleen haar man, maar ook alle
bezittingen die zij samen hebben vergaard en waarvoor zij ook heeft gewerkt.
De gretige familieleden vergeten bovendien dat die traditie ook de verplichting
inhield om voor de weduwe en haar kinderen te zorgen. Femme au Fone vroeg
aandacht voor dit onderwerp; het was duidelijk dat vrouwen voor zichzelf willen
zorgen en hun wettelijk erfdeel eisen.
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Yanari en Chavi* werken bij een advies-bureau dat bijdraagt aan de democrati-sche ontwikkeling van de Egyptischesamenleving door het geven van adviesen training, door netwerken en het doenvan onderzoek. Zij willen dat er socialegerechtigheid ontstaat doordat de ver-schillende sectoren in de samenlevingeen stem krijgen, vooral degenen die hetmeest gemarginaliseerd zijn, zoals vrou-wen en gehandicapten. Zij verlenensteun en hulp aan ngo’s om zo de rol enmogelijkheden van die organisaties te

vergroten. Zij helpen hen bijvoorbeeldbeter te begrijpen wat hun achterbannodig heeft, om daar vervolgens goed opte kunnen inspelen.De medewerkers van het adviesbureauzien zichzelf als een groep betrokken bur-gers die werken aan de lange-termijn-doelstellingen van het maatschappelijkmiddenveld in Egypte en de Arabischewereld. Zij willen bereiken dat er eenmaatschappij ontstaat met een sterke,onafhankelijke, invloedrijke en levendigeburgerij. Hun overtuiging is dat door deemancipatie van marginale groepen totvolwaardige, zelfbewuste burgers en devorming van maatschappelijke organisa-ties het land een rechtvaardige democra-tie kan worden. Er werken mannen en vrouwen in de or-ganisatie. De werkomstandigheden zijnsociaal, er is bijvoorbeeld een goedezwangerschapsverlofregeling. Als organisatie willen zij een voorbeeldzijn van hoe zorg voor de werknemers desfeer op het werk en de resultaten tengoede komen. Daarom stellen zij zich ookniet op als de adviseur die het weet,maar werken zij als partners met huncliënten en helpen hen te formuleren watzij nodig hebben en passen daar hun trai-ning en advies op aan.Chavi en Yanari willen liever niet dat de

Versterken van burgerparticipatie 
Egypte
In Egypte heersen verschillende conflicten: tussen regering en bevolking en tus-
sen verschillende religies. Ook is er een grote achterstelling van vrouwen. Het
werk van Yanara en Chavi brengt bewustzijn over de diepere oorzaken van de
conflicten en biedt handvatten om op een geweldloze manier aan oplossingen te
werken. 

naam van hun organisatie in deze publi-catie genoemd wordt, omdat de politiekesituatie in Egypte niet veilig is. Het landis politiek niet stabiel en als zij aan deweg timmeren met hun vernieuwendewerk, zou dit door de machthebbers vanhet moment afgekeurd kunnen worden.Er zijn soms onverwachte invallen of in-braken in hun kantoor, een open gebouwwaar iedereen gewoon binnen kan lopen. Er zijn daarom veel voorzorgsmaatrege-len, zodat bij controles niet het hele net-werk gevaar loopt. Zo hangen er veilig-heidscamera’s in het kantoor, en de me-dewerkers zijn er alert op dat zij niet aaniedereen vertellen wat zij doen. Belang-rijke informatie is alleen bekend bij ééncentrale figuur, zodat er bij de anderemedewerkers geen cruciale informatie tekrijgen is. Om hun werk zo ongestoordmogelijk te kunnen doen, blijven zij zo-veel mogelijk op de achtergrond en ma-ken ook geen reclame voor hun bureau.Toch is er, door de mond-tot-mondre-clame, altijd werk genoeg. 

Die onveiligheid zorgt voor veel stress bijde medewerkers. Dat is ook een van deredenen dat er goede zorg is voor de staf:oog voor hun persoonlijk welzijn ensoms een gezamenlijk uitje. In de afgelopen jaren zijn er tastbare re-sultaten geboekt. Verschillende groependie zij hebben getraind zijn nu grote, be-kende organisaties geworden. En veelvan de vrouwen die een training hebbengevolgd komen later terug voor verderadvies, omdat zij bij het toepassen vanwat zij in de training geleerd hebben,vaak stuiten op tegenstand. Die sterkeband met hun klanten toont de vernieu-wende impact die hun werk vaak heeft.
*Chavi en Yanari zijn niet de echte namen
van deze vrouwen. In verband met hun
veiligheid is het beter deze niet te noemen.
Ook de foto van de Egyptische vrouw heeft
niets te maken met het werk van Chavi en
Yanari, maar toont wel de moed en vast-
beradenheid van veel vrouwen in Egypte
om de situatie in hun land te verbeteren. 

Na een training over Mensenrechten voor een groep vrouwen, kwam een van
de deelneemsters naar Yanari toe en vertelde dat ze nu inzag dat ze haar
dochter niet had moeten dwingen om een hoofddoek te dragen. Het meisje
wilde niet, maar de moeder was streng geweest en dwong haar. “Ik zal nu met
mijn dochter overleggen en luisteren naar haar mening”, zei ze. Later hoorde
Yanari dat de dochter eerst heel tevreden haar hoofddoek afgedaan had.
Maar na enige tijd kwam ze zelf tot de ontdekking dat ze in haar woonplaats -
ver van Cairo - toch liever met hoofddoek de straat op ging. 

Een ander voorbeeld is van een jonge vrouw, die uitgehuwelijkt was aan een
oude, zieke man. Zij moest hem verzorgen. Het contact met Yanari maakte,
dat zij zich realiseerde dat ze haar eigen leven vorm moest geven. Ze durfde
te scheiden en heeft nu een interessante baan. Ze houdt nog steeds contact
met Yanari. 
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Provoceren voor vrede
Indonesië: Molukken
Vrouwen voor Vrede op de Molukken werd in 2000 opgericht door christen- en
moslimvrouwen uit de Molukse gemeenschap in Nederland, omdat zij iets wilden
doen aan het interreligieuze geweld in hun land van herkomst. De organisatie
doet aan conflictpreventie in de Indonesische provincie, waar ook vandaag nog
de onlusten opeens weer kunnen oplaaien. Zij stimuleren de interreligieuze dia-
loog, de participatie van vrouwen in dorpsbesturen en zij provoceren vrede.Kort na het begin van de ramadan, rondkerstmis 1998, braken in de Indonesi-sche provincie Maluku (Molukken) on-verwacht ernstige ongeregeldheden uittussen christenen en moslims. Deze ge-welddadige botsingen mondden uit ineen burgeroorlog die tot 2004 zou durenen die gekenmerkt werd door telkens op-nieuw oplaaiende vijandelijkheden.Het uitbreken van de gewelddadighedenbracht een schok teweeg binnen de Mo-lukse gemeenschap in Nederland. In no-vember 2000 organiseerde een groepvrouwen een stille tocht voor vrede enwerd op gezamenlijk initiatief van mos-lim- en christenvrouwen de organisatieVrouwen voor Vrede op de Molukken(VvVM) opgericht. VvVM wil een bijdrageleveren aan duurzame vredesopbouw opde Molukken en onder de Molukse ge-meenschap in Nederland door het initië-ren van gezamenlijke activiteiten vanmoslims en christenen en het onderhou-den van de interreligieuze dialoog. Hoewel het conflict officieel is afgelopenblijven er spanningen bestaan tussenaanhangers van beide religies. De vijan-delijkheden laaien regelmatig weer op enhet blijft noodzakelijk om de vrede temonitoren en tijdig te interveniëren als

escalatie dreigt. Daarom zet VvVM haaractiviteiten die gericht zijn op het ver-sterken van de rol van vrouwen in hetbereiken van verzoening voort. VvVMwerkt samen met religieuze leiders envrouwenorganisaties op de Molukken enorganiseert o.a. trainingen om vrouwenmeer bewust te maken van hun capaci-teiten en van hun vermogen om bij tedragen aan een vreedzame samenleving.De participatie van vrouwen in het pu-blieke domein, bijvoorbeeld in dorpsbe-sturen, is daarbij een belangrijk streven. Vanaf 2009 voert VvVM een lange-ter-mijntraject capaciteitsversterking vre-desopbouw voor vrouwen uit. Vooral detrainingen ‘politieke participatie voorvrouwen’ blijken bijzonder effectief tezijn, omdat deze gebaseerd zijn op de lo-kale situatie van de vrouwen. In 2014,het jaar dat Indonesië een nieuwe presi-dent kiest, worden wederom trainingengegeven in vijf verschillende gebieden inde Molukken. In mei 2014 kwamen 10 vrouwen en 10mannen uit 6 moslim- en christendorpenvan het district Maluku Tengah bij elkaarvoor de training ‘participatieve planning’.Het doel was om vrouwen uit de dorpente stimuleren om te participeren binnen

de dorpsbesturen. Elk dorp stuurdede dorpssecretaris, de imam of eenbestuurslid van de kerk en één oftwee actieve vrouwen. Tot verba-zing van de deelnemers werd tij-dens de training duidelijk dat ergeen enkel verbod was voor vrou-wen om tot de dorpsbesturen toe tetreden. Een oefenopdracht maakteduidelijk dat bepaalde taken en rol-len, die door vrouwen en mannenals normaal worden beschouwd, geba-seerd zijn op een misinterpretatie vantraditionele- en religieuze opvattingen.Zo werd er door de trainer in helderewoorden uitgelegd dat het enige verschiltussen een man en een vrouw is dat devrouw een kind kan baren en een maneen penis heeft. Dat dit gegeven het enigeis dat niet door mensen veranderd kanworden en dat alles daarbuiten doormensen zelf is bepaald en daarom ook

veranderd kan worden. Deze oefeningwas een eyeopener voor zowel de man-nen als de vrouwen.Hoewel het toetreden van vrouwen totde dorpsbesturen een proces van langeadem is, is deze training als format suc-cesvol gebleken. Dat is omdat deze zowelemancipatorisch als gendersensitief is en daarnaast een interreligieuze ontmoe-ting omvat, die nodig is voor een duur-zame vredesopbouw.
Een groep vredesactivisten op de Molukken bestaande uit jongeren, vrouwen,
mannen en religieuze leiders uit de moslim- en christengemeenschap noemt
zichzelf Peace Provocateurs, omdat zij vrede provoceren. Dit lijkt op het eerste
oog een contradictie, want provoceren doe je meestal in negatieve zin, maar de
Peace Provocateurs geven het woord een nieuwe, positieve betekenis.
Incidenten op de Molukken ontstaan vaak doordat mensen doelbewust geruch-
ten verspreiden over oplaaiend religieus geweld. Zij proberen daarmee onrust
te veroorzaken. De Peace Provocateurs gebruiken de sociale media - sms, in-
ternetfora, blogs, Facebook en Twitter - om die geruchten te weerleggen. Zij
beïnvloeden hiermee ook de traditionele media omdat deze de berichten van de
Peace Provocateurs oppikken. Naast het gebruik van sociale media blijft ook
face-to-face contact heel belangrijk. Bij onrust ontmoeten de imam en de 
dominee elkaar in de publieke ruimte, om het signaal af te geven dat er sprake
is van een veilige situatie. De Peace Provocateurs gebruiken een methodiek die
bestaat uit vier C’s: Clarify (verduidelijken), Counter (bestrijden), Create (alter-
natieven bieden) en Connect (mensen verbinden). Zelf zeggen zij hierover: “We
bieden geen direct antwoord op de vraag hoe je vrede kunt bereiken, het is
geen recept, maar het is wel een methodiek om te werken aan vrede. Het ge-
bruik van sociale media is daarbij één van de instrumenten.” 
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De Nederlandse media tonen vaak eenstereotype beeld van Palestina. PalestineLink wil de huidige beeldvorming veran-deren door er een genuanceerder beeldtegenover te zetten van religieuze en cul-turele diversiteit, maar vooral ook van Pa-lestijns geweldloos verzet tegen de bezet-ting. Zij voedt de pers, de politiek en hetNederlandse publiek met alternatieve in-formatie die niet in de mainstream mediaverschijnt, onder andere door het uitge-ven van een elektronische nieuwsbrief. Dewebsite en de Facebookpagina van Pales-tine Link fungeren als platform voor infor-matie, waar alle aspecten van Palestinaworden belicht. Ook organiseert PalestineLink publieksactiviteiten op verschillendeplaatsen in Nederland, zoals een collegetour langs Nederlandse universiteiten,een tentoonstelling over Palestijnse kin-deren in Israëlische gevangenissen (alsdeel van de Nederlandse Coalitie voor Pa-lestijnse Kinderen) en de screening van defilm “Where shall the birds fly?” over desituatie van vrouwen en meisjes tijdensopeenvolgende aanvallen op Gaza. Palestine Link wil een brug vormen naarhet Nederlandse publiek, de pers en depolitiek. Het doel is om de berichtgevingover Palestina, de publieke opinie, hetNederlandse standpunt en de politiekebesluitvorming ten aanzien van het Isra-ëlisch-Palestijnse conflict te beïnvloeden.

Palestine Link brengt de Israëlische men-senrechtenschendingen onder de aan-dacht, onder andere door samen metNederlandse experts Palestina te bezoe-ken. Ook ondersteunt zij geweldloos ver-zet tegen de bezetting en de kolonisatie.Samen met gate48, een organisatie vanin Nederland woonachtige Israëliërs diezich verzetten tegen de bezetting van Pa-lestina, organiseerde zij gesprekken tus-sen mensenrechtenorganisaties inPalestina en Israël over juridische aan-sprakelijkheid naar aanleiding van delaatste Israëlische aanval op de Gaza-strook; daarbij waren ook Nederlandseexperts aanwezig. Palestina heeft sinds eind 2012 de statusvan ‘staat die geen lid is’ bij de VerenigdeNaties. Sindsdien heeft het een aantal re-levante internationale verdragen gete-kend op het gebied van mensen- envrouwenrechten. Inmiddels zijn de eer-ste stappen genomen om een nationaalactieplan voor de uitvoering van VN-re-solutie 1325 te ontwikkelen. Onder demaatschappelijke organisaties die zichmet dit thema bezighouden is veel dis-cussie over in hoeverre 1325 toepasbaaris op de specifieke situatie van Palestinaonder de Israëlische bezetting. Zij vragenzich af of de resolutie wel toereikend isom Palestijnse vrouwen en meisjes te 

Aandacht voor mensenrechtenschendingen 
Palestina 
In 2011 richtte Ghada Zeidan, samen met andere in Nederland woonachtige Pa-
lestijnen de organisatie Palestine Link op. Palestine Link wil de Palestijnse kwes-
tie op een positieve manier op de agenda zetten, stereotypes weerleggen en de
rechten en belangen van de Palestijnen verdedigen. De organisatie streeft naar
rechtvaardigheid als voorwaarde voor duurzame vrede in Palestina.

beschermen, gezien de koloniale settler situatie waardoor de Palestijnse regeringniet in staat is om onafhankelijk op tetreden. De vrouwenbeweging in Pales-tina meent dat er specifieke aanbevelin-gen nodig zijn voor de bescherming vande Palestijnse bevolking, waarondervrouwen en kinderen, en heeft deze inseptember 2014 voorgelegd aan de VN-Mensenrechtenraad in Geneve. Palestine Link maakte deel uit van de de-legatie van vrouwen die in Geneve hetverhaal van de Palestijnse vrouwen pre-senteerde bij de VN-Mensenrechtenraad.De Mensenrechtenraad heeft een inter-nationaal onafhankelijk onderzoek inge-steld naar gebeurtenissen in Gaza(2014). De vrouwen wilden de onder-zoekscommissie oproepen om de speci-fieke gevolgen van het geweld voorvrouwen en meisjes expliciet mee tenemen in het onderzoek. Palestine Linkheeft de Palestijnse vrouwenorganisatiesin contact gebracht met Women’s Inter-national League for Peace and Freedom

(WILPF). WILPF heeft voor de delegatiehet programma georganiseerd, waaron-der een extra bijeenkomst waar de Pales-tijnse vrouwen hun visie op de situatievan vrouwen en op de participatie vanvrouwen konden presenteren aan eenbreder publiek. Ook hebben zij met juris-ten, specialisten op het terrein van (juri-dische) aansprakelijkheid gesprokenover mogelijke concrete stappen, zoalsdossieropbouw over misdaden tegenvrouwen en meisjes. 

Delegatie Palestijnse vrouwen bij VN Mensenrechtenraad

College Tour 
In mei 2014 organiseerde Palestine Link een college tour langs universiteiten
in Amsterdam, Leiden en Den Haag. De gastdocent was Dr. Nadera Shal-
houb-Kevorkian, feministe en activiste en universitair hoofddocent aan de Fa-
culteit der Rechtsgeleerdheid van de Hebrew University en directeur van het
Gender Studies Program aan Mada al-Karmel in Haifa. Zij heeft vele (interna-
tionale) publicaties op haar naam staan en sprak over haar onderzoek op het
gebied van gender en geweld; machtsmisbruik en trauma en herstel van de
gemilitariseerde en gekoloniseerde gebieden. Met haar college gaf zij Neder-
landse studenten en belangstellenden inzicht in het thema vrouwen, vrede en
veiligheid vanuit een Palestijns feministisch perspectief. Zij sprak over de er-
varingen die vrouwen hebben met geweld in situaties van gewapend conflict
en militaire bezetting, met Oost-Jeruzalem als voorbeeld. Ook liet zij zien hoe
de militarisering van de openbare en private ruimte het leven van vrouwen
beïnvloedt en met welke uitdagingen zij worden geconfronteerd. 



18 19

Mekka Abdelkabar heeft in mei 2005 deStichting VOND (Vrouwenorganisatie Ne-derland-Darfur) opgericht met als doelsolidariteit te organiseren van vrouwenin Nederland met vrouwen in Soedan, inhet bijzonder in Darfur. Tribalisme ver-sterkt en compliceert de conflicten. Ookna het officieel beëindigen van de oorloggaat het geweld door, er vallen veelslachtoffers en dat verhindert de weder-opbouw en maakt dat internationalehulp niet goed terecht komt. De vrouwen in Darfur zijn vaak kostwin-ners in hun gezin, omdat de mannen van-wege de oorlog afwezig zijn. De vrouwenworden daardoor zelfstandiger en ne-

men hun eigen beslissingen. Maar demeesten van hen zijn analfabeet. Enkelewel opgeleide vrouwen, zoals onderwij-zeressen of verpleegsters vormen eenschakel tussen de autoriteiten en de ove-rige vrouwen. Samen met gerespecteerdeoudere vrouwen fungeren zij als vredes-activistes die contacten hebben met deverschillende strijdende partijen en metlokale leiders om vrede en verzoening tebewerkstelligen.  De Stichting VOND wilde vrouwen in Darfur vooruit helpen enze steun bieden bij hun pogingen omvrede te brengen. In het verlengde daar-van ligt de doelstelling om Darfur te hel-pen herbouwen en ontwikkelen.

Vrouwen als leiders
Soedan: Darfur
Darfur is een dichtbevolkt gebied met ongeveer 8 miljoen inwoners, dat werd en
wordt zwaar achtergesteld door de landelijke politiek. Dat is een van de oorzaken
van de oorlog die in 2003 begon en eigenlijk nog steeds doorgaat. Het werk van
de Stichting VOND mobiliseert de vrouwen in Darfur, maakt hen bewust van hun
mogelijkheden om een leidende rol te gaan spelen in het tegengaan van het ge-
weld en het oplossen van de onderliggende conflicten. 

Daarvoor zet VOND projecten op in sa-menwerking met andere organisaties. De activiteiten van VOND omvatten lobbyvoor vrede en verzoening in Soedan, ver-sterking van de positie van vrouwen enjongeren in Darfur door voorlichting, em-powermentactiviteiten, onderwijs envoorlichtingsprogramma’s voor vrou-wen, het ondersteunen van Darfuri vrou-wenorganisaties bij het ontwerpen vanprojecten en het zoeken van financieringdaarvoor, alsook het stimuleren van soci-ale en culturele contacten tussen vrou-wen uit Darfur, in Soedan en in Neder-land. Verder werkt VOND samen met Ne-derlandse organisaties aan het bevorde-ren van integratie van migrantenvrou-wen en hun kinderen via het organiserenvan sociale en culturele activiteiten.VOND is lid van de Soedanwerkgroep inhet Nederlandse Actieplan 1325 en heefthet initiatief genomen voor een 4-jarigproject voor Vrouwelijk leiderschap bijvredesopbouw in Darfur. In 2007 al had VOND vrouwen in Darfurbij elkaar gebracht met als doel het vor-men van sociale cohesie. Na een 4-daagseworkshop in Khartoem is vanuit dit ini-

tiatief een platform van Darfuri vrouwenopgericht. Vanuit dit platform wordt ver-der gewerkt met het project LEAP,  Wo-men’s Leadership for Peacebuilding inDarfur, dat vrouwelijk leiderschap wilversterken en politieke participatie vanvrouwen wil bevorderen. Zestien vrou-wen uit Darfur en tien journalisten uitKhartoom worden getraind om op natio-naal en internationaal niveau de zicht-baarheid te vergroten van vredesop-bouw-initiatieven van vrouwen. Het doelis dat vrouwelijk leiderschap beter uit deverf gaat komen, en dat vrouwen meergaan deelnemen aan de politiek in Dar-furi gemeentes, juist op het gebied vanvredesopbouw. Uiteindelijk is de trainingin twee fases uitgevoerd: in september2013 en in november. Dit pilot project isin december 2013 afgerond met een ver-slag. In het LEAP project komen een aan-tal doelstellingen van het NAP 1325 bijelkaar: het samenwerken van vrouwenuit de diaspora, migranten- en vredesor-ganisaties in de uitvoering van resolutie1325. Ook vormt het project een bronvan  informatie over lokale situaties, ac-toren en mogelijke samenwerkingsver-banden. 
Een van de trainers van het pilot project LEAP vertelt: 
Op maandag hadden we een open dag gepland. Daar werd de nieuwe organi-
satie Women’s Alliance for Peace in Darfur gepresenteerd. De voorzitter deed
het keurig, en vertegenwoordigers van iedere provincie spraken kort en duide-
lijk. Het mooiste was dat “iedereen” was gekomen: de UNICEF, de UN-
Women, de Nederlandse Ambassade, de Soedanese vrouwenliga, het
Ministerie van Sociale Zaken, enz… - samen zo’n 20 VIP’s en journalisten, die
allemaal hun steun betuigden aan de nieuwgeborene. Het werd zowaar ont-
roerend toen een beroemde journalist, een wat oudere man, zei dat het een
historisch moment was, dat hem deed denken aan zijn moeder: haar vader
had besloten haar naar school te sturen tegen alle gebruiken in. Ze was toen
het enige meisje in de klas. 
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Peace Brigades International (PBI) is eendoor de Verenigde Naties erkende niet-gouvernementele organisatie die sinds1981 internationale vrijwilligers uit-zendt om bedreigde mensenrechtenver-dedigers te begeleiden.Mensenrechtenverdedigers zijn in huneigen land actief in het bestrijden vanmisstanden en het tegengaan van straffe-loosheid. Zij lopen daarbij dikwijls per-soonlijk gevaar, omdat de machtige per-sonen of organisaties waar zij tegen inopstand komen hen bedreigen, ontvoe-ren, martelen of doden. Voor vrouwen ishet gevaar vaak nog groter, zij zijn extrakwetsbaar. Het feit dat zij zich openlijkuitspreken kan al een reden zijn tot soci-ale uitsluiting of aanranding en verkrach-ting. De aanwezigheid van buitenlandse vrij-willigers biedt vaak goede bescherming,omdat deze een groot internationaal net-werk achter zich hebben dat meteen demisstand in de publiciteit kan brengen.

PBI biedt momenteel bescherming in Co-lombia, Honduras, Guatemala, Mexico enKenia. Wat PBI doet is het creëren vanSpace for Peace - Ruimte voor Vrede -,waardoor mensenrechtenverdedigerszelf op een veilige manier aan de oplos-sing voor de conflicten kunnen werken.PBI is georganiseerd in landengroepen.Deze zijn te vinden in Australië, België,Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ne-derland, Noorwegen, Spanje, Zweden,Zwitserland, UK en de VS. De landengroe-pen hebben als taak veldmedewerkers terekruteren en op te leiden en hen te on-dersteunen bij het beschermingswerk.Landengroepen organiseren ook desteunnetwerken, die moeten voorkomendat de mensenrechtenverdedigers be-dreigd worden, of als ze bedreigd wor-den, hen beschermen door publiciteit ofinternationale druk. Ook zoeken de lan-dengroepen fondsen voor het werk vanhun vrijwilligers en hun projecten. Zijgeven publiciteit aan het werk van demensenrechtenverdedigers en vergrotenhet draagvlak bij de bevolking. Uiteinde-lijk gaat het er om dat er meer nationaleen betere internationale wetten komendie de mensenrechten overal ter wereldbeschermen en dat de regeringen zichdaar ook aan houden. In mei 2014 organiseerde PBI Nederlandeen leerconferentie voor vrouwelijkemensenrechtenverdedigers om hun

Ruimte maken voor Vrede
Internationaal
Waar mensen opkomen voor hun rechten en daarbij gevaar lopen, helpt Peace
Brigades International (PBI) in het heetst van de strijd door de aanwezigheid van
internationale waarnemers. . PBI lost geen conflicten op, maar helpt mensen-
rechtenactivisten dat op een geweldloze manier zelf te doen. 

Lorena Cabnal
Veel meisjes die opgroeien in de Xinca gemeenschap in Guate-
mala hebben al enkele kinderen als ze 18 jaar oud zijn. Ze zijn
eigendom geworden van een man en aan zijn gedrag overgele-
verd. Lorena Cabnal besloot iets aan deze situatie te doen door
het oprichten van de AMISMAXAJ (Asociación de Mujeres Indí-
genas de Santa María Xalapán). De organisatie bestaat nu uit 75 vrouwen die
15 Xinca-gemeenschappen uit de bergen vertegenwoordigen. Het werk van
de organisatie richt zich tegen patriarchale, neoliberale, raciale en homofobe
onderdrukking. 
Het was in het begin moeilijk voor Lorena omdat ze geen steun van haar fami-
lie kreeg. Ze waren bang dat ze vermoord zou worden. Ze vroegen zich af
waarom Lorena de regering bekritiseert, de dingen veranderen immers toch
niet. Nu steunt de gemeenschap haar werk, maar het is soms ook ingewikkeld
vanwege de historische normen en waarden m.b.t. de man-vrouw rollen.  
In 2004 ontving Lorena de eerste doodsbedreiging. En nog steeds heeft zij te
maken met bedreigingen en intimidaties. Sinds 2009 wordt ze daarom bege-
leid door PBI. Een positief resultaat is dat de Indiaanse Xinca-regering de or-
ganisatie nu serieus neemt; Lorena wordt zelfs om advies gevraagd. Verder is
nu het Xinca-volk zichtbaar geworden als etnische identiteit. Ook een belang-
rijk succes is het versterken van de Xinca-vrouwen door onder andere poli-
tieke training. ‘We willen dat er meer vrouwen in de Xinca-regering komen
omdat die nu alleen nog uit mannen bestaat’, aldus Lorena. Tot slot is een
groot succes dat er eerst maar twee vrouwen van de organisatie konden
lezen en schrijven en dat nu de hele groep dat kan. Lorena: ‘Ik denk dat de
Xinca-vrouwen er enorm op vooruit zijn gegaan. Het is een moeilijke strijd 
geweest, maar ik denk dat we het hebben bereikt door vasthoudendheid, door
niet op te geven en door onze collectieve kracht.’  

handvatten aan te reiken voor hun veilig-heid. Een groep vrouwen uit conflictge-bieden als Palestina, Afghanistan enEgypte, maar ook Latijns-Amerikaanselanden, werkten tijdens de workshopsaan veiligheidsplannen voor in hun eigensituatie. Aan het eind van de conferentie steldende vrouwen een Manifest op, dat is aan-geboden aan de Nederlandse Ambassa-deur voor de Mensenrechten. In hetManifest wordt de Nederlandse regering

opgeroepen om haar steun aan mensen-rechtenverdedigers voort te zetten en teintensiveren, in de EU en bij de VN tepleiten voor een betere toepassing enuitvoering van al bestaande richtlijnenen vooral ook dat in het mensenrechten-beleid het genderperspectief duidelijkergestalte zal krijgen, omdat vrouwen dub-bel gevaar lopen, zowel vanwege hunmensenrechtenwerk als vanwege hunvrouw-zijn op zich, in de patriarchalemaatschappij. 
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Bouwen op wereldwijde ervaringen 
in vrouwenvredeswerk
Internationaal
Het Women Peacemakers Program is een belangrijke spil binnen het vrouwen-
vredeswerk. Het onderhoudt een wereldwijd netwerk van organisaties en 
individuen die zich bezighouden met geweldloze gender-sensitieve vredesop-
bouw, vooral door het organiseren van trainingen en partnerconsultaties. Door
uitwisseling van kennis en ervaring ontstaat een netwerk waarbinnen vernieu-
wende ideeën en inzichten worden ontwikkeld voor een effectieve aanpak van
burgervredeswerk. Het Women Peacemakers Program (WPP)werd in 1997 opgericht op aandringenvan vrouwenvredesactivisten die meergenderbewustzijn wilden binnen de inter-nationale vredesbeweging en meer erken-ning voor het vredeswerk van vrouwen.WPP, dat aanvankelijk een programmawas van de International Fellowship ofReconciliation (IFOR), werd in 2012 eenonafhankelijke organisatie. Het doel bleefgelijk: de cruciale rol die vrouwen spelenin vredesopbouw onder de aandachtbrengen en de stem van vrouwenvredes-activisten versterken. WPP wil dit berei-ken door middel van gender-sensitieveactieve geweldloosheid (Gender SensitiveActive Nonviolence (GSANV)). GSANV wordt gebruikt als een lens omconflict te analyseren en als strategie omduurzame vrede te bereiken. WPP gaatuit van een brede genderbenadering dieniet beperkt is tot vrouwen: op aanbeve-ling van vrouwenactivisten wordt ooknadrukkelijk aandacht besteed aan hetbetrekken van mannen en masculiniteitin connectie met (gewapend) conflict envrede. Actieve geweldloosheid gaat overhet creëren van geweldloze oplossingendoor burgers voor duurzame vrede opbasis van de dagelijkse realiteit van men-

sen in conflictgebieden, hun wensen enbehoeftes. De aanpak van WPP is gerichtop constructieve dialoog en samenwer-king, als alternatief voor gewapende enmilitaristische interventies om conflictop te lossen.Centraal in het werk van WPP staat hetorganiseren van regionale trainingenvoor trainers (ToT) over GSANV.  Dezetrainingen zijn op maat gemaakt om zogoed mogelijk aan te sluiten bij de wen-sen en behoeften van de deelnemers:mannen en vrouwen, (vredes)activistenuit het maatschappelijk middenveld diewerkzaam zijn op nationaal en/of regio-naal niveau. De ToT wordt gegeven doortrainers uit de regio die bekend zijn metde gevoeligheden binnen de lokale cul-tuur. Daarnaast worden gastdocenten in-gezet die specifieke kennis envaardigheden kunnen inbrengen waar-aan de deelnemers behoefte hebben, bij-voorbeeld op het gebied van lobby. Naast het geven van theoretische enpraktische training, worden deelnemersaangemoedigd om lokale initiatieven opte zetten. Voorbeelden van zulke lokaleinitiatieven zijn het informeren van demedia over GSANV in Sri Lanka en Nepal;

bewustzijn creëren rond geweld tegenvrouwen door middel van workshops,mediapublicaties en acties in Pakistan enBangladesh; en het werken met jongerenin Afrika, gericht op het doorbreken vande geweldsspiraal. WPP is met slechts drie medewerkerseen kleine organisatie, desondanks heeftzij via haar netwerk een enorm bereik. In de loop der jaren is een sterk wereld-wijd netwerk ontstaan van vredes- envrouwenorganisaties die werken op hetterrein van GSANV. WPP organiseert re-gelmatig regionale en internationale con-sultatiebijeenkomsten waar activistenervaringen kunnen uitwisselen, proble-men identificeren en nieuwe strategieënbedenken waar activisten behoefte aanhebben om hun geweldloze acties te ver-sterken. Deze consultaties geven op hunbeurt weer input voor het training-curri-culum van de ToT. Om burgervredeswerk en de participatieen het leiderschap van vrouwen in vre-desprocessen breder onder de aandacht

te brengen, verzamelt WPP de verhalenen ervaringen van activisten en verspreidtdeze via haar maandelijkse nieuwsbrief
‘Cross the Lines’, de WPP website en soci-ale media. Rond 24 mei, internationalevrouwendag voor vrede en ontwapening,brengt WPP jaarlijks een publicatie uitover een relevant thema gerelateerd aanvrouwen, vrede en veiligheid, zoals mas-culiniteit, militarisme en de rol van reli-gie. Daarnaast gebruikt WPP haar exper-tise voor lobbydoeleinden, om aandachtte vragen voor nieuwe praktische inzich-ten vanuit het netwerk. Zo heeft WPPmet succes de rol van religie in vrouwen-vredeswerk op de agenda gezet en blijftzij aandacht vragen voor masculiniteit bijde uitvoering van resolutie 1325.

Sumshot Khular uit Manipur (India) organiseerde, in het kader van de WPP
Azië ToT 2012, een training om bij te dragen aan vreedzame co-existentie in
Noordoost India. Deelnemers waren 20 jonge vrouwen en mannen, vertegen-
woordigers van lokale groeperingen. Om te breken met de gewoonte dat gen-
der door vrouwen wordt onderwezen, vroeg zij een mannelijke trainer om
deze cursus te co-faciliteren. Zij merkte dat de mannelijke deelnemers zich
hierdoor vrijer voelden om hun ervaringen en ideeën over gender en mascu-
liniteit te delen. Zij gaven aan dat zij zich voor het eerst realiseerden hoe 
patriarchaal ook zijzelf waren in hun gedachten en acties. De cursus had hen
geholpen om stappen te nemen om bewuster om te gaan met gendergelijk-
heid. “Ik heb geleerd dat het heel goed werkt om een mannelijke co-trainer te
hebben, vooral als je spreekt over gender en patriarchaat en dat linkt aan ge-
weld en militarisme. Het delen van hun eigen persoonlijke ervaringen is heel
belangrijk voor mannelijke deelnemers, om te leren en om te kunnen omgaan
met de uitdagingen waarmee zij, als rolmodellen, worden geconfronteerd”
aldus Sumshot.
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Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV) is een samenwerking van Neder-
landse vrouwen- en vredesorganisaties. Het Platform werkt aan het versterken
van de positie van vrouwen in Nederland en daarbuiten, zodat zij op gelijkwaar-
dige wijze kunnen bijdragen aan het voorkomen van oorlog, aan duurzame vrede
en aan wederopbouw na een gewapend conflict. Het Platform VDV werkt mee aan
de uitvoering van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325. Daarom is het Platform VDV
ook ondertekenaar van het Nationaal Actieplan 1325. Na een gezamenlijke workshop Vrouwen en Gewapende Conflicten, tijdens de Beijing-+10 manifestatie in 2005, hebben Nederlandse vrouwenorganisaties en diaspora-orga-nisaties hun krachten gebundeld om het werken aan vrede en veiligheid te versterken.Daarvoor is toen het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede opgericht. De missie van het Platform VDV luidt: Het bevorderen van duurzame vrede door het 
stimuleren van samenwerking tussen vrouwen en mannen in (gewapende) conflictsituaties

en conflictgebieden. Leden van het Platform zijn uitsluitend organisaties die werken aan een cultuur van vrede, verzoeningen geweldloosheid. De Nederlandse VrouwenRaad, Genderplatform WO=MEN en deYMCA Nederland zijn partnerorganisaties van het Platform VDV. 
De lidorganisaties zijn: BPW-nl  Business & Professional Women the Netherlands www.bpwnl.orgEIRENE Nederland Vredesdienst en Vrijwilligerswerk www.eirene-nederland.orgGCI Gender Concerns International www.genderconcerns.nl MWPN  Multicultural Women Peacemakers Network-Nederland www.mwpn.orgwaaronder•  African Sky  www.africansky.nl•  Burundian Women for Peace and Development  www.burundesevrouwenvoorvrede.nl•  VON Vluchtelingenorganisaties Nederland    www.vluchtelingenorganisaties.nl•  Vrouwen voor Vrede op de Molukken  www.vvvm.euPAX Samenwerkingsverband IKV en Pax Christi www.paxvoorvrede.nlPBI Nederland Peace Brigades International  www.peacebrigades.nlSundjata Stichting Sundjata www.sundjata.nlVOND Stichting Vrouwenorganisatie Nederland – Darfurhttp://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=675 Vrouwen voor Vrede Vereniging Vrouwen voor Vrede www.vrouwenvoorvrede.nlWILPF Women’s International League for  Peace and Freedom www.wilpf.nlWPP Women Peacemakers Program www.womenpeacemakersprogram.org

Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede Relevante websites De website is beschikbaar in (A) Arabisch , (E) Engels, (F) Frans, (N) Nederlands of (S) Spaans.
Websites over resolutie 1325 en verdere resolutieswww.genderandsecurity.org – Consortium on Gender, Security & Human Rights (E) www.nap1325.nl  - Nederlands Nationaal Actieplan voor resolutie 1325 (N).www.peacewomen.org - Project van Women's International League for Peace and Free-
dom (E).www.stoprapenow.org  – UN Action against sexual violence in conflict (E) www.womenpeacesecurity.org – NGO Working Group on Women, Peace and Security (E)

Websites van vrouwen- en diaspora-organisatieswww.fasngo.org – Femmes Africa Solidarité (E) (F)www.femmeaufone.net – Femme au Fone (E) (F) (N) (S)www.francophonefund.org -  FADHAF – Fonds pour l'avancement des droits humains des
femmes d'Afrique Francophone (E) (F)www.gate48.org – Platform for critical Israelis in the Netherlands (E)www.genuinesecurity.org – Women for genuine Security (E) www.inclusivesecurity.org – The Institute for Inclusive Justice (E)www.limpalcolombia.org – WILPF Colombia (E) (S) www.mucoprdc.nl - Mucop is een vereniging van Congolesen die in Nederland wonen (N)www.nederlandsevrouwenraad.nl – Nederlandse Vrouwen Raad (N)www.palestinelink.nl – Palestine Link (E) (N)www.wand.org – Women’s Action for New Directions (E) www.womenforwomen.org – Women for Women International (E)www.womeninblack.org – Women in Black (E) (F) (S)www.wo-men.nl – WO=MEN, Dutch Gender Platform (N)www.ywca.nl – YWCA Nederland (N) 

Websites over burgervredeswerkwww.crisisgroup.org - International  Crisis Group (A) (E) (F)www.eplo.org – European Peacebuilding Liaison Office (E)www.ifor.org – International Fellowship of Reconciliation (E) www.international-alert.org – International Alert (E) www.unoy.org/unoy/ - United Network of Young Peacebuilders (E) 
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Websites van mensenrechten- en ontwikkelingsorganisatieswww.amnesty.org – Amnesty International (A) (E) (F) (S)www.cordaid.org -  Cordaid  (E) (F) (N)www.globalactionpw.org – Global Action to Prevent War and Armed Conflict (E) www.globaljusticecenter.net – Global Justice Center (E)www.hivos.nl – HIVOS Nederland (E) (N)www.hrw.org – Human Rights Watch (A) (E) (F) (S)www.iansa.org – International Action Network on Small Arms (E) (F) (S)www.impunitywatch.org – Impunity Watch (E)www.unwomen.org - UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (E)
(F) (S)

VROUWEN VREDE VEILIGHEID
Resolutie 1325 (oktober 2000) van de VN-Veiligheidsraad

Voor de eerste maal heeft de Veiligheids-raad zich op 24 en 25 oktober 2000 inNew York gebogen over het vraagstukvan vrouwen in relatie tot vrede en vei-ligheid. Men mag spreken van een histo-rische ontwikkeling. De discussie betrofde behoeften van vrouwen bij VN-vre-desoperaties en ook de bredere kwestievan de rol van vrouwen bij het consolide-ren en handhaven van vrede. Veel spre-kers benadrukten het feit dat vrouwenmoeten worden betrokken bij alle vre-desinitiatieven en hebben met name op-geroepen tot een nauwere betrokkenheidvan vrouwen bij de besluitvorming opdat gebied.Op 31 oktober 2000 aanvaardde de Vei-ligheidsraad unaniem resolutie 1325

(2000) inzake vrouwen, vrede en veilig-heid, die iedereen die belast is met hetvoeren van vredesonderhandelingen enmet het toezicht op de naleving van vre-desakkoorden oproept terdege rekeningte houden met de gelijkwaardigheid vande seksen en ook zorgvuldig rekening tehouden met de bijzondere behoeften vanvrouwen en meisjes bij hun terugkeer envestiging in voormalige conflictgebieden,evenals bij hun reïntegratie en bij herstel-operaties.De aanvaarding van deze historische re-solutie geldt als een belangrijke stap inde richting van de erkenning van de rolvan vrouwen bij het beheersen van con-flicten, vredehandhaving en het consoli-deren van de vrede na conflicten. 

Vrouwen kennen als geen ander de tol die conflicten eisen en zijn vaak ook beter in
staat dan mannen om ze te voorkomen of op te lossen. Al generaties lang treden vrou-
wen op als pleitbezorgers voor de vrede, zowel in de huiselijke sfeer als in de bredere
samenleving. Zij hebben een doorslaggevende rol gespeeld dankzij hun talent bruggen
te slaan in plaats van muren op te trekken. Ook zijn zij onvervangbaar gebleken bij het in
stand houden van het maatschappelijk bestel wanneer gemeenschappen verscheurd
raakten…
De Veiligheidsraad heeft dit jaar in een verklaring naar aanleiding van de Internationale
Vrouwendag erkend dat vooral vrouwen en meisjes het slachtoffer zijn van de gevol-
gen van gewapende conflicten. U hebt ingezien dat vrede onlosmakelijk verbonden is
met de gelijkwaardigheid van man en vrouw. En u hebt verklaard dat de handhaving
en bevordering van vrede en veiligheid de actieve deelname vereisen van vrouwen, op
voet van gelijkheid met mannen. Ik wil u nu vragen alle middelen die u ter beschikking
staan aan te wenden om deze verklaring om te zetten in krachtdadig optreden. De
centrale doelstelling daarbij is dat vrouwen en meisjes in conflictsituaties bescherming
krijgen, dat plegers van gewelddaden jegens vrouwen in conflictsituaties worden ver-
volgd en dat vrouwen op voet van gelijkheid de plaats innemen die hen toekomt bij de
besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid.’

Kofi A. Annan, Secretaris-Generaal van de VN, 
verklaring voor de Veiligheidsraad, 24 oktober 2000 
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Hier volgt de integrale tekst van de reso-lutie van de Veiligheidsraad.Resolutie 1325 (2000)Aanvaard door de Veiligheidsraad tijdenszijn 4213de zitting op 31 oktober 2000
De Veiligheidsraad:
Verwijzend naar zijn resoluties 1261(1999) van 25 augustus 1999, 1265(1999) van 17 september 1999, 1296(2000) van 19 april 2000 en 1314(2000) van 11 augustus 2000, naar deverklaringen van zijn Voorzitter dienaan-gaande, en ook verwijzend naar de pers-verklaring van zijn Voorzitter tergelegenheid van de Dag van de VerenigdeNaties voor de rechten van vrouwen ende internationale vrede (de "Internatio-nale Vrouwendag") op 8 maart 2000(SC/6816),
Tevens verwijzend naar de in de Verkla-ring en het Actieprogramma van Beijing(A/52/231) neergelegde verplichtingen,evenals de verbintenissen vervat in hetslotdocument van de 23ste BijzondereZitting van de Algemene Vergadering vande Verenigde Naties over het thema“Vrouwen 2000: seksegelijkheid, ontwik-keling en vrede voor de 21ste eeuw”(A/S-23/10/Rev.1), meer in het bijzon-der de verbintenissen betreffende vrou-wen en gewapende conflicten,
Zich rekenschap gevend van de doelstel-lingen en beginselen van het Handvestvan de Verenigde Naties en van de hoofd-verantwoordelijkheid die het Handvestde Veiligheidsraad toekent voor de hand-having van de internationale vrede enveiligheid,
Uitdrukking gevend aan zijn zorg om hetfeit dat burgers, in het bijzonder vrou-

wen en kinderen, de overgrote meerder-heid uitmaken van hen die de nadeligegevolgen ondervinden van gewapendeconflicten, onder meer als vluchtelingenen ontheemden, en dat dezen steedsvaker het doelwit vormen van strijdersen gewapende onderdelen, en onder er-kenning van de daaruit voortspruitendeimpact op duurzame vrede en verzoe-ning,
Opnieuw bevestigend de belangrijke rolvan vrouwen bij het voorkomen en op-lossen van conflicten en bij de opbouwvan vrede, en nadruk leggend op het be-lang van hun deelname aan en volledigebetrokkenheid, op voet van gelijkheid, bijalle inspanningen ter handhaving en be-vordering van vrede en veiligheid, en opde noodzaak om hun rol te verbreden inde besluitvorming rond het voorkomenen oplossen van conflicten,
Voorts herbevestigend de noodzaak vande volledige tenuitvoerlegging van de re-gels van humanitair recht en van de men-senrechten die gedurende en na afloopvan conflicten de rechten van vrouwenen meisjes beschermen, 
Benadrukkend de noodzaak dat alle par-tijen bij programma's inzake mijnoprui-ming en voorlichting rond mijnen reke-ning houden met de bijzondere behoef-ten van vrouwen en meisjes,
Erkennend de dringende noodzaak vanhet aanvaarden van het 'genderperspec-tief' als vanzelfsprekend aspect van vre-desoperaties, en in dat verband kennis-nemend van de "Verklaring van Wind-hoek" en het "Actieplan van Namibië" be-treffende het genderperspectief als vastaandachtspunt in multidimensionaleoperaties ter ondersteuning van de vrede(S/2000/693),

Tevens erkennend het belang van de aan-beveling vervat in de verklaring die zijnVoorzitter op 8 maart 2000 aflegde voorde pers betreffende de gerichte opleiding– op het gebied van de bescherming, bij-zondere behoeften en mensenrechtenvan vrouwen en kinderen in conflictsitu-aties – van al het personeel betrokken bijvredesoperaties,
Erkennend dat begrip van de gevolgenvan gewapende conflicten op vrouwenen meisjes, en doeltreffend institutioneeloptreden om hun bescherming en volle-dige deelname aan vredesprocessen tewaarborgen aanzienlijk kan bijdragen totde handhaving en bevordering van de in-ternationale vrede en veiligheid,
Wijzend op de noodzaak van nog degelij-ker gegevensbestanden over de impactvan gewapende conflicten op vrouwenen meisjes,1. Roept Lidstaten met klem op zorg tedragen voor een grotere vertegenwoor-diging van vrouwen op alle besluitvor-mingsniveaus binnen nationale, regio-nale en internationale instellingen en organismen die zijn belast met het voor-komen, beheersen en beslechten vanconflicten;2. Spoort de Secretaris-Generaal aan totuitvoering van zijn strategisch actieplan(A/49/587) betreffende de vergrotedeelname van vrouwen op besluitvor-mingsniveaus rond conflictoplossing envredesprocessen;3. Roept met klem de Secretaris-Generaalop meer vrouwen te benoemen als speci-ale vertegenwoordigers en gezanten dienamens hem goede diensten aanbiedenen roept Lidstaten op in dat licht kandi-daten voor te dragen bij de Secretaris-

Generaal voor opname in een geregeldgeactualiseerde, centrale lijst van gega-digden;4. Roept voorts met klem de Secretaris-Ge-
neraal op de rol en bijdrage van vrouwenin veldoperaties van de Verenigde Natieste verbreden, in het bijzonder in de gele-deren van de militaire waarnemers, civiele politiediensten en personeel be-last met mensenrechten en humanitaireacties;5. Geeft uitdrukking aan zijn bereidheidom het genderperspectief en vaste plaatste geven in vredesoperaties, en roept deSecretaris-Generaal met klem op omwaar van toepassing seksegerelateerdeaandachtspunten op te nemen in veld-operaties;6. Verzoekt de Secretaris-Generaal de Lid-staten te voorzien van richtlijnen en ma-teriaal voor opleidingen inzake de be-scherming, de rechten en de bijzonderebehoeften van vrouwen, evenals voorscholing betreffende het belang van debetrokkenheid van vrouwen bij maatre-gelen voor de handhaving en opbouwvan vrede, nodigt Lidstaten uit deze ele-menten – en ook cursussen rond HIV/Aidsvoorlichting – op te nemen in hunnationale opleidingsprogramma's voormilitair en civiel politiepersoneel, vooraf-gaand aan missies, en verzoekt de Secre-taris-Generaal voorts ervoor in te staandat ook het burgerpersoneel bij vredes-operaties een soortgelijke opleiding ontvangt;7. Roept Lidstaten met klem op hun vrij-willige financiële, technische en logis-tieke ondersteuning van opleidingenrond seksegerelateerde kwesties te ver-groten, met inbegrip van dergelijke oplei-dingen verzorgd door fondsen en
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programma's zoals het VN-vrouwen-fonds (UNIFEM), het VN-kinderfonds(UNICEF) en het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor Vluchtelingen(UNHCR) en andere relevante organen;8. Roept alle betrokkenen op bij onder-handelingen over en tenuitvoerleggingvan vredesafspraken een genderperspec-tief te kiezen, met bijzondere aandachtvoor onder meer:(a) de speciale behoeften van vrouwenen meisjes bij terugkeer en vestiging inhun vaderland, bij hun reïntegratie en bijwederopbouwprojecten na conflicten;(b) maatregelen ter ondersteuning vanplaatselijke vredesinitiatieven van vrou-wen en autochtone processen voor hetoplossen van conflicten, en voor maatre-gelen om vrouwen te betrekken bij an-dere mechanismen bij de implementatievan vredesakkoorden;(c) maatregelen die instaan voor de be-scherming en naleving van de mensen-rechten van vrouwen en meisjes, in hetbijzonder voor zover deze de grondwet,het kiesstelsel, politie en justitie aan-gaan;9. Doet een beroep op alle partijen bij eengewapend conflict om zich volledig tevoegen naar de internationaal rechts-regels die van toepassing zijn op de rech-ten en de bescherming van vrouwen enmeisjes, vooral als leden van de burger-bevolking, in het bijzonder de verplich-tingen die op hen van toepassing zijnkrachtens de Geneefse Verdragen van1949 (en de Aanvullende Protocollendaarbij van 1977), het Vluchtelingenver-drag van 1951 (en het Protocol daarbijvan 1967), het Verdrag inzake de uitban-ning van alle vormen van discriminatie

jegens vrouwen van 1979 (en het Facul-tatief Protocol daarbij van 1999) en hetVN-Verdrag inzake de rechten van hetkind van 1989 (en de twee FacultatieveProtocollen daarbij van 25 mei 2000), enom zich bewust te zijn van de bepalingendienaangaande zoals verwoord in hetStatuut van Rome van het InternationaalStrafhof;10. Doet een beroep op alle partijen bij eengewapend conflict om speciale maatrege-len te treffen ter bescherming van vrou-wen en meisjes tegen seksegerelateerdgeweld, in het bijzonder verkrachting enandere vormen van seksueel geweld, entegen alle andere vormen van geweld inhet kader van gewapende conflicten;11. Benadrukt de verantwoordelijkheidvan alle Staten om een einde te stellenaan straffeloosheid en over te gaan totvervolging van verdachten van volken-moord, misdaden tegen de menselijkheiden oorlogsmisdaden, waaronder misda-den in de vorm van seksueel en ander ge-weld tegen vrouwen en meisjes, en wijstnadrukkelijk op de noodzaak om derge-lijke misdaden voor zover mogelijk uit tesluiten van amnestiemaatregelen;12. Doet een beroep op alle partijen bijeen gewapend conflict om het civiele enhumanitaire karakter van vluchtelingen-kampen en -nederzettingen te eerbiedi-gen en om rekening te houden met debijzondere behoeften van vrouwen enmeisjes, ook bij de opzet en inrichtingvan die plaatsen, en herinnert in dat op-zicht aan zijn resolutie 1208 (1998) van19 november 1998 en 1296 (2000) van19 april 2000;13. Spoort iedereen aan die betrokken isbij programma's voor ontwapening, de-mobilisatie en reïntegratie om de verschil-

lende behoeften van mannelijke en vrou-welijke oud-strijders ter harte te nemen,evenals die van de personen die van henafhankelijk zijn;14. Bevestigt opnieuw zijn bereidheid omwanneer maatregelen worden getroffenkrachtens Artikel 41 van het Handvestvan de Verenigde Naties, de mogelijkeimpact van die maatregelen op de bur-gerbevolking te overwegen en rekeningte houden met de bijzondere behoeftenvan vrouwen en meisjes, teneinde op humanitaire gronden uitzonderingssitu-aties toe te staan;15. Geeft uitdrukking aan zijn bereidheidervoor in te staan dat missies van de Vei-ligheidsraad rekening houden met sekse-gerelateerde kwesties en de rechten vanvrouwen, onder meer via overleg met lokale en internationale vrouwenorgani-saties;16. Nodigt de Secretaris-Generaal uit on-derzoek te laten verrichten naar de 

impact van gewapende conflicten opvrouwen en meisjes, naar de rol vanvrouwen in vredesprocessen en naar deseksegerelateerde aspecten in vredes-processen en conflictoplossing, en nodigthem voorts uit de Veiligheidsraad eenverslag te presenteren met de resultatenvan die studie en die voorts beschikbaarte stellen aan alle Lidstaten van de Ver-enigde Naties;17. Verzoekt de Secretaris-Generaal om,waar aangewezen, in zijn verslagleggingaan de Veiligheidsraad melding te makenvan de voortgang bij het opnemen vanseksegerelateerde aangelegenheden inhet standaardbeleid van vredesmissiesen van alle andere aanverwante aspectenin verband met vrouwen en meisjes;18. Besluit deze aangelegenheid actief enop de voet te volgen.
Bron: www.peacewomen.org/
1325inTranslation/1325Dutch.pdf
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