NIEUWSBRIEF Vrouwen voor Vrede op
de Molukken - 2015
Parijs-Demonstratie Ridderkerk

jaar deel uit van een verzetsgroep op
Nieuw-Guinea (West Papua). VvVM loopt
al een aantal jaren met de herdenkingsstoet
mee om een krans te leggen ter
nagedachtenis aan de eerste generatie
Molukkers, de KNIL-soldaten.
Diaspora vrouwenvredesactivisten
aan het woord

Als lid van de Molukse moslim
gemeenschap gaf Djannah Ollong naast
burgemeester Attema en ds de Geus een
korte speech tijdens de demonstratie op 8
januari in de Gemeente Ridderkerk als
reactie op de gebeurtenissen bij Charlie
Hebdo in Parijs. Het was op dat moment
belangrijk om gezamenlijk een krachtig
signaal te laten horen van christenen,
moslims en andersgelovigen om in tijden
van spanningen naast elkaar te staan en
zich niet te laten provoceren.
Dodenherdenking

Uit naam van VvVM legden drie dochters
van de Molukse verzetsheld Coosje Ayal
(die een maand eerder op 89jarige leeftijd
overleed) als eerbetoon aan haar een krans
tijdens de dodenherdenking. Coosje Ayal
maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog in
Azië als jonge vrouw van 16 tweeënhalf

In samenwerking met MWPN
(Multicultural Women Peacemakers
Network) organiseerde VvVM een
Symposium op 24 oktober in de
Pauluskerk Rotterdam. Verschillende
diaspora vrouwenvredesactivisten uit
postconflictlanden als Ethiopie, South
Sudan, Darfur, Burundi, DR Congo, Kenia,
Uganda, Afghanistan en Molukken
vertelden over hun vredeswerk in de
thuislanden. Onder leiding van Nancy
Jouwe van Kosmopolis Utrecht werd het
een boeiende middag waarbij het belang
van hun werk werd onderstreept. Ook de
vraag hoe de diasporavrouwen omgaan met
de ‘meegenomen conflicten’ en de impact
op hun gemeenschap in Nederland van
‘lopende’ conflicten in de thuislanden
kwam ter sprake. Het symposium was een
signaal naar de overheid toe om meer
gebruik te maken van de meerwaarde van
de diaspora voor de ontwikkeling van het
thuisland. Deze middag heeft weer eens
duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om
naar elkaars inspirerende verhalen te
luisteren en van elkaars good practices te
leren.

Activiteiten in de MOLUKKEN
Afsluiting van het vrouwenproject
Het project “Capaciteitsopbouw Traject
Vredesopbouw voor Vrouwen op de
Molukken” dat in 2009 is gestart werd in
november 2015 met een 2-daagse
conferentie in de hoofdstad Ambon
afgesloten.

De trainingen
Het project omvat trainingen die specifiek
ontwikkeld werden voor lokale vrouwen.
De trainingen waren community based,
m.a.w. de lokale situatie van de vrouwen
werd als casus ingezet in de training.

Het project was onderdeel van het 100dorpenplan waarbij gestreefd werd
empowerment trainingen te verzorgen aan
lokale vrouwen in 100 dorpen in de
Molukken (noordoosten van Indonesië).
Vrouwen als ‘changemakers’
Het algemene doel is het verduurzamen
van het vredesproces op de Molukken door
het versterken van de rol van vrouwen op
maatschappelijk niveau opdat meer
vrouwen actiever kunnen bijdragen aan de
samenlevingsopbouw.
Internationaal is bewezen dat ‘lokale’
vrouwen makkelijk inzetbaar zijn in
verzoeningsprocessen. Zij zijn van nature
pleitbezorgers voor de vrede.

Dorpsdialogen
In verschillende dorpen werd ruimte
gegeven aan focus groepsdiscussies voor
20 tot 25 vrouwen die bij elkaar kwamen
om hun “eigen vrouwenproblematiek ” in
een discussie voor het voetlicht te brengen.
Het werd afgesloten met een workshop
waarbij lokale autoriteiten, het dorpshoofd,
de dorpssecretaris, religieuze leiders als
imam, dominee, pastoor participeerden.
In de trainingen kwamen relevante thema’s
aan bod, zoals: gendergelijkheid,
vrouwelijk leiderschap, politieke
participatie, mensen/vrouwenrechten,
geweld tegen vrouwen enz.

Dit streven wordt onderbouwd door de VN
resolutie 1325 waarin is bepaald dat
regeringen in tijden van conflicten en
wederopbouw vrouwen en kinderen
bescherming moeten bieden en hen
ondersteunen in hun rol als changemakers
voor vrede en veiligheid.

In het district Seram Bagian Barat waren
de participatieve trainingen gericht op
beleidsvorming en de naleving van
bestaande regelgeving in de betrokken
dorpen. Bij het thema ‘vrouwen en
ondernemerschap’ werd het contact tussen
doelgroep, ngo’s en volksvertegenwoordiging getoetst.
In het district Maluku Tenggah was het
item ‘toegang voor vrouwen binnen de
saniri (traditionele dorpsbestuur), altijd al
een bolwerk van mannen. 7 moslim- en
christendorpen stuurden de dorpssecretaris,

bestuursleden van kerk en moskee, en twee
lokale vrouwelijke leiders. Het was een
eyeopener voor de deelnemers omdat ze
zelf hebben kunnen vaststellen dat het niet
verboden was voor vrouwen om tot de
traditionele dorpsbesturen toe te treden.
Op de Kei-eilanden bleek ‘HIV Aids &
vrouwen’ een relevant thema te zijn.
Belangrijk was de betrokkenheid van
lokale actoren die vanaf het begin van de
training erbij werden betrokken.
In de Aru-eilanden is de exploitatie van de
natuurlijke hulpbronnen
(oliepalmplantages), een extra motivering
voor de lokale vrouwen om zich te
organiseren. Zowel mannen als vrouwen
onderstreepten de urgentie van de
trainingen. Ze hadden vooral behoefte aan
handvatten om zich te kunnen verweren
tegenover deze illegale praktijken.
Conferentie
Ter afsluiting van het project vond een
conferentie plaats op 13 en 14 november in
de hoofdstad Ambon. Deelnemers waren
de ngo’s die verantwoordelijk waren voor
de uitvoering van de trainingen,
vrouwelijke- en mannelijke leiders vanuit
de districten, resource persons en
functionarissen van de lokale overheid. Er
werd teruggekeken op het gehele proces,
gediscussieerd met elkaar en er werden
recommandaties geformuleerd. Daags na
de conferentie werden de aanbevelingen
door VvVM en Humanum aangeboden aan
Dinas Sosial Provinsi Maluku1 en Badan
Pemberdayaan Perempuan & Anak
Provinsi Maluku2. Met de hoop dat de
lokale overheid haar woord houdt en de
belofte nakomt om de versterking van
lokale vrouwen als een belangrijk
speerpunt te agenderen.
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Dienst Sociale Zaken Provincie Maluku
Raad van Vrouwenempowerment &
Bescherming van het Kind Provincie Maluku
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Emancipatorisch, gendersensitief en
vredesopbouwend
Wij zijn ervan overtuigd dat de trainingen
zoals die werden uitgevoerd als voorbeeld
kunnen dienen voor heel wat dorpen op de
Molukken. De deelnemers waren niet
alleen vrouwen. Ook mannen namen deel,
zowel moslims als christenen. Het item
‘gendergelijkheid’ is een vast onderdeel in
het programma. Het ‘gezamenlijk
participeren’ in een training van 2 dagen
geeft ruimte aan ‘ontmoeting en
verzoening’ met het doel ‘samen leren’.

Wat heeft het opgebracht?
Vrouwen hebben inzicht gekregen in
vrouwenrechten, bestaande regelgeving.
Er is draagvlak gecreëerd voor
gemeenschappelijke acties. Dorpsbesturen
zijn op de hoogte van de problematiek van
vrouwen en zijn gemotiveerd om stappen
te ondernemen, ook omdat de vrouwen
bereid zijn te participeren in lokaal
overleg. Vrouwen zijn mondiger geworden

door de trainingen met thema’s die
relevant zijn en te maken hebben met de
lokale vrouwenproblematiek. Onderlinge
solidariteit is versterkt. Vrouwen zijn
gemotiveerd en er zijn kleine vrouwengroepjes gevormd. In een aantal dorpen
werd de regelgeving over schoonwatermanagement direct aangepast en
werd er actie ondernomen ter
ondersteuning van een groepje vrouwelijke
landbouwers. De samenwerking tussen
vrouwen en lokale overheid over
verspreiding van informatie over preventie
van HIV/Aids is verbeterd.

VvVM heeft in de afgelopen periode
intensief samengewerkt met Stichting
Humanum, lid van het Baileo Maluku
Netwerk. Samenwerken en het delen van
informatie en inzichten met onze
partnerorganisatie hebben we ervaren als
bijzonder leerzaam. Met het besef dat je
vrouwen op de Molukken daadwerkelijk
vooruit helpt als er realiseerbare ideeën
worden aangedragen die werken, maar dat
een verbetering van hun positie een lange
adem vraagt omdat het ook gaat om een
mentaliteitsverandering.
Dat Molukse vrouwen vasthouden aan
eigen ervaring, overtuigingen en idealen
zal ook voor de toekomst de
doorslaggevende succesfactor zijn ondanks
de bezuinigingen op ontwikkelingswerk.
Het nuchter vertalen van ambities naar
maatschappelijke deelname, effectiviteit
en het nakomen van afspraken, zal de
komende jaren moeten plaatsvinden.

Begunstigden
Met dit versterkingsprogramma voor
vrouwen hebben we in totaal 1502
vrouwen in 106 dorpen direct bereikt. Het
aantal indirecte begunstigden varieert van
ongeveer 4500 tot 5000, als het niet meer
is.
Blik op de toekomst
Het uitvoeren van het vrouwenprogramma
draagt bij aan de realisering van
Millennium Development Goal 3. Concreet
betekent dit: versterking en verbetering van
de positie van vrouwen en stimulering van
gendergelijkheid. Met dit project is een
begin gemaakt aan een cultuur en structuur
voor “collectieve changemakers”.
Ons moto is: “Onderwijs een vrouw en je
onderwijst een hele natie”.
Toch is maar een deel van de vrouwen op
de Molukken bereikt. Om alle dorpen te
bereiken is tijd en geld nodig.

Dank aan de donoren
We hebben dit project kunnen uitvoeren
door de financiële ondersteuning van
Mensen met een Missie, Haëlla Stichting,
Het Snuffelpand en Gemeente Ridderkerk.
Schenking slachtoffers watersnood dorpje
Negeri Lima in Ambon
Het bedrag van 775 Euro dat door de
Molukse Moskee Ridderkerk werd
opgehaald voor de slachtoffers van de
watersnoodramp in 2013 in het dorpje
Negeri Lima in Ambon werd besteed aan
duurzame zonne-energieverlichting in 50
huizen.
Ontmoeting met Nederlandse Ambassadeur
Tijdens ons werkbezoek in november vond
een ontmoeting plaats van NederlandsMolukse organisaties met de Nederlandse
Ambassadeur Swartbol die op dat moment
een bezoek bracht aan de Molukken. Hij
was bijzonder geïnteresseerd in de
toekomst van de Molukken. Leuk om hem
te horen vertellen dat hij in de denktank zat
van de Nederlandse resolutie 1325.

