Algemene ledenvergadering 25 maart 2017

v.l.n.r: Anne-Marie Zaat, Ted Meijenveld, Mekka Abdelgabar, Tiny Hannink

Op 25 maart was het dan zover! Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede vierde haar eerste
bijeenkomst als vereniging in de Johanneskerk in Amersfoort. Er was een goede opkomst van de
organisaties die het hart van het Platform zijn, plus nieuwe individuele leden, die toestromen vanuit
het in 2016 opgeheven Vrouwen voor Vrede.
-‐ Wat doet het Platvorm Vrouwen en Duurzame Vrede?
Na een hartelijk welkom werd een overzicht gegeven van hoogtepunten uit de geschiedenis van het
Platform, dat in 1995 is ontstaan als lobby-instrument voor het thema vrouwen, vrede en veiligheid,
vanuit de Verenigde Naties aanbevolen als speciaal aandachtsveld. In 2001 leidde dit tot een
conferentie over de resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad, samen met de Nederlandse afdeling
van de WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom). In 2005 werd het Platform
officieel opgericht tijdens de Beijing+10 conferentie. Mede door de activiteiten van het Platform
werd het zogenaamde Nationaal Actieplan (NAP) geïnstitutionaliseerd: een overleg tussen de
Nederlandse regering en maatschappelijke organisaties over het bevorderen van deelname van
vrouwen aan vredesoverleg en de uitvoering van resolutie 1325 via projecten in conflictlanden. In
2008 deed het Platform actief mee aan een leerconferentie, georganiseerd door de Nederlandse
Vrouwenraad, van vrouwenorganisaties uit 6 conflictlanden met hun Nederlandse partners. Het
NAP ontwikkelde zich: er werd een subsidiekanaal geschapen, landengroepen gevormd, en
regelmatig overleg georganiseerd. Op het moment zijn circa 70 maatschappelijke organisaties lid
van het NAP. De rol die het Platform op zich nam was het beschermen van de belangen van
kleinere organisaties in het NAP, waaronder organisaties van vrouwelijke leiders die uit
conflictgebieden geëmigreerd zijn naar Nederland (de zogenaamde “diaspora”), bijvoorbeeld
Congo, Indonesië, Burundi, Sudan, Somalië. Ook heeft het Platform Nederlandse vredes- en
mensenrechtenorganisaties bij elkaar geroepen om samen bij de Nederlandse regering te pleiten
voor het substantieel steunen van geweldloze burgervredesinitiatieven, als alternatief voor de
torenhoge kosten en twijfelachtige resultaten van militaire vredesmissies. En tenslotte werd nog
genoemd, dat het Platform een aantal bijeenkomsten heeft georganiseerd met vrouwelijke theologen
uit niet-westerse landen om samen na te denken over de rol van religie bij (het verzoenen van)

conflicten en de positie van vrouwen daarin, zowel in de Islam als in het Christendom.
In 2016 zijn de volgende concrete activiteiten uitgevoerd:
! Oprichting van de Vereniging, inclusief statuten, huishoudelijk reglement en wat daarbij
komt kijken.
! Medewerking aan de vredesdag in Wageningen op 21 september
! Lobby voor de continuering van het Pilot Fonds 1325 voor kleine projecten
! Samenwerking met WO=MEN: kaders voor projectfinanciering en integratie van het
gedachtengoed van de veiligheidsraad resolutie 1325 in de programma’s van politieke
partijen.
! Samenwerking met de Gender Peace and Security werkgroep van het Europese kantoor van
de vredesbewegingen.
-‐ Wat zijn de plannen voor 2017?
Daarna werden de plannen voor 2017 op tafel gelegd: het Platform wil blijven focussen op het
vermogen van vrouwen en vrouwenorganisaties om conflicten te voorkomen en te de-escaleren,
zodat het gebruik van dodelijke wapens ontmoedigd wordt. Concrete acties:
-‐
-‐

-‐
-‐
-‐

-‐

De vereniging: het Platform goed besturen en een tweewekelijkse elektronische
nieuwsbrief verspreiden onder de leden. Contacten met anderen organisaties, ook in Brussel,
updaten.
Het NAP 1325: Blijven meedoen aan het NAP 1325 in samenwerking met WO=Men, met
speciale aandacht voor aanpassingen in het Nederlandse buitenlandbeleid en defensiebeleid.
Deelname van vrouwen en vrouwenorganisaties aan conflictbeheersing moet meer voorrang
krijgen, evenals het terugdringen en berechten van verantwoordelijken voor massaverkrachtingen in conflicten.
Subsidies: financiering voor het werk van kleinere vrouwenvredesorganisaties bevorderen
en zo nodig beheren; de eigen middelen via ledenbijdragen en andere subsidies garanderen.
Religie-programma Uitwerken van en verdergaan met het programma om de potentiële
bijdrage van gelovige vrouwen aan vrede te bevorderen.
Publicaties: de nieuwsbrief van Vrouwen voor Vrede overnemen en veranderen in een
vredesblad dat de leden van het Platform en de leden van het NAP kan inspireren. Daaraan
gekoppeld: themabijeenkomsten over gender, vrede en veiligheid organiseren, samen met
andere organisaties uit het netwerk van het Platform.
Jongeren: Kennismaken met en ondersteunen van initiatieven van jongeren voor vrede,
met speciale aandacht voor de gevolgen van gewapend geweld voor de levenskansen van
jongeren in conflictgebieden.
Na het bespreken van de begroting en gelegenheid tot vragen stellen werd hiermee de
vergadering beëindigd.

