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Eigenzinnige strategieën

D

e redactie ging op zoek naar ‘eigenzinnige strategieën’ die vrouwen
gebruiken om het doel van duurzame vrede en rechtvaardigheid in
allerlei verschillende contexten dichterbij te brengen. Daarbij gaat
het over vrouwelijk leiderschap in het verdedigen van mensenrechten (dus
ook: vrouwenrechten). Kunnen we spreken van een specifiek vrouwelijke
aanpak in de verschillende situaties? Een àndere aanpak die het gevoel van
machteloosheid weghaalt, hoop en inspiratie geeft? We noemen dit ‘Eigenzinnige Strategieën’ om aan te geven dat het niet gaat om eendagsvliegen, maar
om een doordachte aanpak met een inspirerend hoogtepunt. Zijn dat soort
strategieën effectief en hebben ze ook succes? Dat weet je niet van te voren maar in elk geval doorbreken ze bestaande stagnerende procedures en regels
en brengen mensen in beweging.

3 	REDACTIE Eigenzinnige strategieën
4 	INTERVIEW met Judith Sargentini,
Europarlementariër voor GroenLinks
‘Ik ben niet bang om impopulaire
dingen te zeggen’
7 	COLUMN Een glimlach op de harten
van kinderen | Yasmin Haider
8

Hoe de vrouwen van Liberia
vrede afdwongen

12 	INTERVIEW Hoe eigenzinnig
is Liliane Ploumen?
14

GESPREK Strategisch gesprek
met GVV organisaties

21

De eigen stem van
Chimamanda Adichie

22

FILM Drie indrukwekkende films
van Reber Dosky

38

24 	INTERVIEW met Jetteke van der
Schatte Olivier, HIVOS
‘Goed idee! Een Vrouwenadviesraad
voor Vrede’
28

Feminiene strategieën
tegen oorlog en geweld |
	Annette Evertzen en Joke Oranje
45

FILM Amal

46

Open brief aan David van Reybrouck

48

Arabische vrouwen over de
Nederlandse rol bij de Veiligheidsraad

49

Kan de Veiligheidsraad effectiever
worden? | Maite Vermeulen

Waarom ICAN de Nobelprijs
voor de Vrede verdiende

30 	COLUMN Oorlog in Jemen werpt
vrouwen terug in de tijd | Rana Noman

53 	COLUMN Tijd voor een Vrouwelijke
Vlogger voor Vrede! | Caro Bonink
54

Jacoba van Tongeren,
de onbekende verzetsvrouw

56

GIDS Organisaties voor Gender,
Vrede en Veiligheid in Nederland

32 	INTERVIEW De Bloedkolencampagne
van PAX | Lineke Schakenbos
37 	TENTOONSTELLING We have a dream

Wat aanvankelijk nogal taaie materie leek om een themanummer van Gender
en Duurzame Vrede mee te vullen, werd gaandeweg een inspirerende zoektocht waarbij we steeds meer voorbeelden vonden van succesvolle acties en
campagnes geleid door vrouwen, die een vreedzamer en rechtvaardiger wereld
een stukje dichterbij brachten. Kijk bijvoorbeeld naar de moedige campagne
van Liberiaanse vrouwen om het land tot vrede te brengen - desnoods door
zich uit te kleden tegenover de oorlogvoerende mannen. Denk aan de actie van
Beatrice Finn, die met de ICAN campagne om nucleaire wapens uit te bannen
de Nobel Vredesprijs won. Of de steun van ‘Women on the Frontline’ aan de
Syrische vrouwen, die een historisch unicum bewerkstelligde door de oprichting van een Vrouwen Adviesraad op VN-niveau. En dichterbij huis, het werk
van de Europarlementariër Judith Sargentini die door keihard werk achter de
schermen een nieuwe richtlijn tegen witwaspraktijken door het Europarlement
loodste. Als je resultaat wilt boeken, moet je niet lief gevonden willen worden,
zo legt zij helder uit.
Het zijn slechts enkele voorbeelden uit dit rijk
gevulde nummer met hoopgevende strategieën.
We vonden veel vrouwen bereid om mee te werken aan dit nummer. Ook beschrijven we een
aantal documentaires die een sprankje licht laten schijnen in de vaak zo duistere wereld. Zoals
Maite Vermeulen ons duidelijk voorhoudt: ‘Het
is om moedeloos van te worden. Maar moedeloos zuchten, daar heeft niemand iets aan.”
Elma Doeleman
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interview

Ik ben niet bang
om impopulaire dingen te zeggen

van’. En zo is het mooi gelukt: het voorstel is
met een ruime meerderheid (492 tegen 50
stemmen) aangenomen.”

Gesprek met Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks
Vrouwen in de politiek. Gebruiken die ‘eigenzinnige strategieën’ om hun
doelen te bereiken? We spraken erover met Judith Sargentini, al bijna tien jaar
Europarlementariër voor GroenLinks en daarvoor gemeenteraadslid en later
fractievoorzitter in de gemeenteraad van Amsterdam.

I

k heb me net geïnstalleerd op een rustig
plekje in het fraaie café Czaar in de Czaar
Peterbuurt, als ik door het raam een glimp
opvang van de weelderige krullenbos van Judith, terwijl ze haar fiets op slot zet. Even later
begroeten we elkaar hartelijk en besluiten we
allebei gemberthee te drinken. Na even bij gekletst te hebben over de laatste ontwikkelingen in onze levens, pak ik mijn schrijfboekje
en beginnen we aan het officiëlere deel van de
middag: het interview.

‘Je krijgt al gauw het verwijt van
getuigenispolitiek als je een
stellige mening hebt. Maar ik zorg
dat ik de feiten beter ken dan jij.’
Judith, ik ben benieuwd naar je ervaringen
als vrouw in de politiek. Zet jij specifieke
strategieën in om gehoord te worden en je
doelen te bereiken?
“Je wordt als vrouwelijke politica niet aardig
gevonden. Mensen vinden je al gauw bitcherig. Ze zijn bang van je. Je krijgt dan vragen
als: ‘Ben je wel cultureel sensitief genoeg?’.
Mannen krijgen dat niet zo snel te horen.
Maar politiek is een hard bedrijf. Als je initia4

tieven wilt nemen en doorzetten, moet je wel
over je eigen schaduw heen springen. Gelukkig ben ik niet bang om impopulaire dingen
te zeggen.”
Geldt dat niet voor beide seksen in gelijke
mate?
“Het probleem voor vrouwelijke politici is
dat de andere kant je niet wil horen. In het
Europarlement zitten veel ouwe mannen die
vroeger minister waren of zo, die moeite met
vrouwen hebben. En die trouwens niet alleen.
Om daar de confrontatie mee aan te gaan, levert geen resultaat op. Natuurlijk gebruik je
dan je vrouwelijke charme, als het nuttig is.”
“Ik ben niet zo gevoelig voor de aandachtzoekerij van mannen. Als vrouw kun je kiezen tussen de heel charmante strategie, of je
wordt one of the boys. Mijn standaard tactiek
is: de dossiers goed beheersen. Je krijgt al
gauw het verwijt van getuigenispolitiek als je
een stellige mening hebt. Maar ik zorg dat ik
de feiten beter ken dan jij. Je moet altijd beter
zijn dan de ander.”
Kun je een concreet voorbeeld geven
ter illustratie?
“We hebben net de vijfde richtlijn ter bestrijding van witwaspraktijken door het Euro-

Judith Sargentini is Europarlementariër
voor GroenLinks. Ze houdt zich bezig met
de dossiers eerlijke handel, mensenrechten,
persvrijheid, digitale vrijheid, democratisch
bestuur in Europa, privacy, en migratie en
asiel. Zij is lid van de commissie burgerlijke vrijheden en jusititie, de commissie
ontwikkelingssamenwerking, de commissie
mensenrechten, de onderzoekscommissie
naar terrorisme en de delegatie naar het
Pan-Afrikaanse Parlement.

parlement geloodst. Daarbij heb ik samengewerkt met een Letse man van een christelijke
partij. Aanvankelijk twijfelde hij aan de samenwerking, het duurde maanden voor hij
mij serieus nam. Maar tenslotte merkte hij
dat ik al het inhoudelijke werk deed en kwamen we tot een rolverdeling: ‘ik zorg voor de
dossierkennis en ga jij alsjeblieft door met
praten met die en die, want daar kan ik niks

Een ander voorbeeld is de handel in
conflictmineralen. Judiths voorstel om
hiertegen bindende maatregelen te treffen,
tegen de wil van de Europese Commissie in,
werd aangenomen door het Europarlement.
“De Commissie wilde alleen vrijwillige certificering door bedrijven, maar ik heb een
amendement voorbereid over bindende regels dat door Luis Michel, de voormalige
eurocommissaris voor ontwikkeling, werd
ingediend. Hij liep met de jus weg. Het is een
oudere heer met een enorme staat van dienst
van een middenpartij, en hij kreeg de mensen
mee. Dus om je doelen te bereiken moet je
soms accepteren dat je zelf als vrouw op de
achtergrond blijft. Ik kies daar ook wel voor
als het zo uitkomt om niets te zeggen, heel
vrouwelijk achter de schermen wetjes voor
te bereiden, maar als je er geen credits voor
krijgt is het wel moeilijk om herkozen te worden. Toch is het ook belangrijk om meer de
publiciteit op te zoeken, anders krijg je niet
de verandering die je hebben wilt. Heel veel
vrouwen zijn eerder secretaris dan voorzitter,
ik ook, maar als politicus moet je de voorzitter zijn.”
Maar ja, als je je nek uitsteekt voor
controversiële onderwerpen, mag je wel
heel brede schouders hebben.
“Op Twitter wensen mensen mij de meest
verschrikkelijke dingen toe, erger omdat ik
een vrouw ben. Ik word online dagelijks verkracht. Wat dat betreft heeft Nederland een
veel ruwere cultuur dan de omliggende landen. Bij ons geldt dan meer iets van ‘als je geschoren wordt moet je stilzitten’.”
“We hebben ook het #MeToo debat in het
parlement gevoerd. In Straatsburg werken
5
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Een glimlach op de harten
van kinderen - verhalen in Syrië

we in heel kleine kamertjes. Dat is niet altijd
prettig als je als vrouwelijke assistent met een
mannelijke Europarlementariër op wie je niet
zo dol bent in zo’n kamertje zit. Een collega
heeft haar eigen verhaal verteld, waarop werd
besloten dat er een politiek debat over moest
worden gevoerd. Daar hebben vrouwen verteld wat hun in die situatie was overkomen.
Nu kun je als parlementariër niet worden
ontslagen, maar ik heb wel gehoord dat er
wordt gewerkt aan ruimere accommodatie.”
Judith was in december als afgevaardigde
aanwezig in Abidjan op de top tussen het
Europarlement en het Pan-Afrikaanse
parlement. Hoe ervaar je het om als
Europese vrouw te werken met Afrikaanse
politici?
“Ik zit vaak met Afrikaanse parlementariërs
om de tafel. Ik denk dat we elkaar heel slecht
begrijpen, maar dat is niet zozeer een man/
vrouw kwestie. Het heeft meer te maken met
de verhouding tussen Afrika en Europa. Zo
was ik bijvoorbeeld voorzitter van de Europese waarnemingsmissie bij de verkiezingen in
Tanzania. Ik zat daar met mannen zoals Raila
Odinga, de premier van Kenya, als waarnemer voor de Afrikaanse Unie en Goodluck
Jonathan, oud-premier van Nigeria, als waarnemer voor de Commonwealth. Mijn plaatsvervanger was een frêle vrouw uit Portugal.
Wij werden eerder als charmant gezien maar
niet serieus genomen. Aan de andere kant
hadden wij meer geld en menskracht. Dan
gingen wij praten met de Kiesraad over problemen met het verkiezingsproces, nou die
zien je echt niet staan. Maar ja, het ontwikkelingsgeld voor Zanzibar werd wel bevroren
wegens frauduleuze verkiezingen.”
Hoe ben je zo in de politiek terecht gekomen?
“Ik kom uit een geëngageerd gezin, niet
partijpolitiek maar meer als vrijetijdsbeste6

S
ding. Op mijn negende liep ik al mee met
de anti-kernraketten demonstratie op het
Museumplein. Als kind ging ik al mee naar
het NIVON (Nederlands Instituut voor
Volksontwikkeling en Natuur) en op m’n 15e
werd ik lid van de PSP-jongeren. Maar dat
was aanvankelijk voor mij meer gewoon een
jongerenclub, vrij anti-parlementair. Toen ik
ging studeren werd ik lid van de ASVA en al
snel secretaris van de landelijke studentenvakbond. Daar leerde ik het echte handwerk
van fulltime belangenvertegenwoordiging.
Direct na m’n studie werd ik duo-raadslid in
de gemeenteraad van Amsterdam en zo is het
doorgerold.”
Ben je van plan nog lang met dit werk
door te gaan?
“Het is wel erg boeiend werk en ik ben er nu
over aan het nadenken of ik dat nog eens vijf
jaar wil doen. Ik ga daar natuurlijk ook niet
helemaal zelf over. Het congres van GroenLinks moet me ook wel weer willen... Wat ik
in ieder geval heel zeker weet is dat ik maatschappelijk relevant werk wil blijven doen
en dat ik besmet ben met het internationale
virus.
Elma Doeleman

yrië is een land waar de oorlog veel
heeft verwoest, de huizen zijn kapot,
maar ook de zielen zijn zwaar beschadigd. De oorlog heeft van ieder gezin wel een
of meer geliefden weggeplukt. Velen denken
dat hun leven geen waarde meer heeft,
omdat de mensen die hun leven geur en
smaak gaven er niet meer zijn, ze zijn dood of
gevlucht. Voor deze mensen bestaat het leven
uit een serie frustraties, het duurt te lang, het
is niet meer te verdragen. Het is een eindeloze
worsteling geworden.
Daartegenover staan de krachtige, moedige
mensen, die in zichzelf geloven. Er is in hun
harten geen ruimte voor wanhoop, ondanks
al het lelijks van de oorlog.
Hun motto is: de kogel die jou niet vermoordt,
maakt je sterker.
Amira Salameh is een voorbeeld van dit type
mens. Zij is een Syrische schrijfster en deelt
haar ervaringen op Facebook. Veel mensen reageren op haar, ze zeggen dat ze blij worden
en nieuwe energie krijgen van haar hoopgevende verhalen. Amira schrijft ook kinderverhalen. Enkele daarvan zijn in schoolboeken
terechtgekomen. Amira leest elke dag een
van haar verhalen voor in de klas, daarna gaan
de kinderen het verhaal uitspelen. Door deze
waardevolle verhalen leren de kinderen hoe
ze met elkaar om moeten gaan, ze leren de
betekenis van begrippen als: Vrede, Vrijheid,
Respect, Ruimte geven aan elkaar. Ze doet dat
op een leuke, gezellige manier.
Amira werkt veel met poppenkast-theater. Ze
geeft regelmatig een show en dan zit de zaal
helemaal vol met kinderen en hun familie.
Amira maakt de poppen zelf, samen met een
groep vrijwilligers. Op een keer had ze een

lelijke pop gemaakt, ze gebruikte die in een
verhaal over uitsluiting. Ze vertelde dat de
pop heel lief was, maar dat niemand met haar
wilde spelen omdat ze zo lelijk was. Vanuit de
zaal begonnen kinderen te roepen: ‘’ik wil wel
met je spelen!’’
Dat is haar manier om goede zaadjes te
zaaien in de zielen van de kinderen.
De waardevolle en succesvolle ervaringen
hebben Amira ervan overtuigd dat de poppenkast een effectieve manier is om positiviteit te verspreiden.
Ik heb veel foto’s gezien van kinderen die naar
de poppenkast kijken of het verhaal naspelen in de klas - de kinderen stralen. Ze zitten
helemaal in het verhaal en genieten met heel
hun hart. En dit straalt af op de volwassenen
die erbij aanwezig zijn of de verhalen later
van hun kinderen horen.
Ik zou willen zeggen: gezegend wie een glimlach op de harten van kinderen tekent.
Door zo in de verhalen mee te spelen, kunnen
de kinderen hun verdriet en boosheid op een
intensieve, maar gezonde manier verwerken.
Amira is een bijzondere vrouw, ze draagt haar
principes uit op een liefdevolle manier, vol
vertrouwen. Ze geeft de kinderen positieve
wortels en legt op die manier fundamenten
voor de toekomst in de harten van de kinderen waarop ze hun hele leven verder kunnen
bouwen.
Yasmin Haider
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Hoe de vrouwen van Liberia
vrede afdwongen
In de lente van 2002 kreeg Leymah Gbowee, een Liberiaanse traumatherapeute,
naar eigen zeggen de opdracht van God: ‘Breng de vrouwen samen en bid voor
vrede’. Ze begreep dat het moment gekomen was om actie te ondernemen in de
schier eindeloze burgeroorlog die haar land al dertien jaar teisterde. Nadat ze in 2003
tot informeel aanvoerster van de vrouwenvredesbeweging was gekozen, voerde
ze de vrouwen aan tot in het hotel in Ghana waar Charles Taylor in onoprechte
vredesonderhandelingen met rebellenleiders verwikkeld was. De vrouwen dreigden
zich uit te kleden en gingen niet weg voordat er een duurzaam vredesakkoord
getekend was.

L

iberia is een republiek aan de westkust
van Afrika, gesticht door uit de Verenigde Staten teruggekeerde ex-slaven.
Liberia werd in 1847 de eerste Afrikaanse republiek, met een grondwet die op de Amerikaanse leek. Nadat president Charles Taylor
in 2003 de macht had gegrepen door een gewelddadige coup, kwam Liberia in de greep
van een burgeroorlog tussen het leger en
diverse elkaar bestrijdende rebellengroepen.
Zowel de rebellen als het regime gebruikten
daarbij extreem geweld tegen de bevolking en
in 2002 waren al 200.000 mensen gedood en
was een derde van de bevolking ontheemd.
De vrouwen hadden het ’t zwaarst te verduren; vrouwen en meisjes werden door alle
partijen verkracht, of ontvoerd om gedwongen op het land te werken of met een rebel te
trouwen. Degenen die dit lot konden ontwijken, moesten maar zien hoe ze voor kinderen
en ouderen konden zorgen onder deze vreselijke omstandigheden.

Geweldloze campagne “Peace Now”
In april 2003 was een groep Liberiaanse vrouwen de oorlog zo beu, dat ze een geweldloze
8

campagne voor vrede begonnen onder de
leus van hun aanvoerster Leymah Gwobee:
“We gaan het lot van ons kleine landje in onze eigen handen nemen”. Gbowee verklaarde:
“In het verleden hebben we gezwegen, maar
nadat we vermoord, verkracht, ontmenselijkt
en besmet zijn met ziektes, heeft de oorlog
ons geleerd dat de toekomst ligt in NEE zeggen tegen geweld en JA tegen vrede!” Zo gebeurde het dat in een maatschappij die bol
stond van etnische en religieuze spanningen,
vrouwen van Islamitische en Christelijke organisaties, van zowel inheemse afkomst als
uit de Americo-Liberiaanse elite, zich verenigden in de Vrouwen van Liberia Massa
Actie voor Vrede.
De in Ghana gevestigde regionale vredesorganisatie WANEP (West-Afrikaans Netwerk
voor Vredesopbouw) was al een paar jaar bezorgd over de situatie van vrouwen in Liberia
en andere landen in de regio. In 2001 zette
WANEP een nieuw netwerk op, WIPNET
(Netwerk van Vrouwen in Vredesopbouw),
gebaseerd op de stelling dat het systematische geweld tegen vrouwen een uitdrukking
was van een dieperliggende minachting van

Mobiliseren van burgerinitiatieven

vrouwen in West-Afrikaanse samenlevingen.
WIPNET had de missie om vrouwen te mobiliseren om af te dwingen dat ze een centrale
rol kregen in formele vredesprocessen in de
regio. In verschillende West-Afrikaanse landen hield ze workshops in conflictbeslechting
en mediatie voor gemarginaliseerde plattelandsvrouwen.
De campagne van de Massa Actie voor Vrede
van de Liberiaanse vrouwen had drie hoofddoelstellingen: een onmiddellijk staakt het
vuren; vredesbesprekingen tussen de regering en de rebellengroepen; en stationering
van internationale interventietroepen in het
land. De beweging koos politiek geen partij,
maar was slechts uit op absolute vrede. Begonnen als een vredesinitiatief van christelijke vrouwen (Gbowee was een sociaal werker in de Lutherse kerk), breidde het netwerk
zich snel uit naar moslim vrouwen. Ondanks
jaren van ingehamerde vooroordelen vonden
deze vrouwen van verschillende religieuze en
etnische achtergrond zich in hun gedeelde
ervaring als moeders, zusters, dochters en
tantes. De Massa Actie voor Vrede was niet
alleen een protestbeweging, maar tegelijk een
ruimte voor steun voor de vredesvrouwen
die geïsoleerd waren geraakt door jaren van
oorlog.

De Massa Actie voor Vrede begon in een periode waarin burgerlijke vrijheden extreem begrensd waren in Liberia. In 2002 riep Taylor
de noodtoestand uit in een poging de rebellengroep LURD tegen te houden die snel oprukte naar de hoofdstad Monrovia. De meeste
Liberianen zagen hierin een zoveelste poging
om elke oppositie tegen zijn bewind de kop
in te drukken. Mensenrechten advocaten,
journalisten en andere activisten werden opgepakt en als politieke gevangenen opgesloten; velen werden gemarteld en uiteindelijk
gedood door Taylors ‘Anti-Terrorisme Eenheid’. Het was geen welkome omgeving voor
protest. In de veertien jaar oorlog was de infrastructuur intussen in elkaar geklapt en de
meeste Liberianen leefden zonder stromend
water of electriciteit. Een hele generatie was
opgegroeid zonder ooit televisie te kijken,
laat staan internet te gebruiken. Dit maakte
het makkelijk om activisten te isoleren en de
verspreiding van nieuwe ideeën tegen te gaan.
Begin maart 2003 had de LURDs anti-Taylor
coalitie van krijgsheren zo’n tweederde van
het rurale gebied in handen.
De vrouwen van de Massa Actie voor Vrede
lieten zich hierdoor niet intimideren en vonden nieuwe manieren om door te gaan met
hun vreedzame protest. Ze lieten zich voorstaan op het feit dat ze vrouw waren en organiseerden zich bewust rondom die identiteit.
Ze spraken elkaar aan als zusters, moeders
en echtgenotes en konden via deze niet-bedreigende stereotypering van hun vrouwzijn toegang krijgen tot zowel de rebellen als
regeringsfunctionarissen. Omdat het geweld
door bleef gaan besloten ze meer impact te
verwerven door het maatschappelijk middenveld mee te krijgen via systematische beïnvloeding.
Het begon bij het benaderen van de Liberiaanse religieuze autoriteiten. Eerst brach9

ten ze hun boodschap naar bisschoppen en
kerkleiders om druk uit te oefenen op Taylors
regering. Vervolgens zochten ze steun van
imams die invloed hadden op de krijgsheren
door bijeenkomsten te plannen na de vrijdag
gebeden om zo met de imams in dialoog te
gaan. De vrouwen vonden een bondgenoot
in het katholieke radiostation Radio Veritas
dat verslag deed van hun protestacties. Al
snel kregen WIPNET en de Massa Actie voor
Vrede aandacht van de belangrijkste media
in binnen- en buitenland, wat hun activisme alleen maar aanjoeg. Gekleed in het wit
en zonder make-up of sieraden kwamen de
vrouwen bijeen op een centraal gelegen vismarkt, waar ze urenlang zongen en baden
voor vrede. Ze droegen een spandoek met de
woorden ‘de vrouwen van Liberia willen vrede nu’. Ze gingen zelfs over tot het eeuwenoude pressiemiddel van een seksstaking om
hun mannen onder druk te zetten om ook
vredesbesprekingen te eisen. De beweging
van de Massa Actie voor Vrede groeide al snel
uit tot duizenden aanhangers.

En vervolgens de machthebbers…
De vrouwen weigerden partij te kiezen in het
conflict en spraken niet over politieke kwesties, maar focusten alleen op vrede. Ze probeerden een audiëntie bij president Taylor te
krijgen en bezetten daartoe een voetbalveld
dat langs de weg lag waar hij elke dag langs
kwam. Toen Taylor hen in april 2003 eindelijk wilde ontvangen, kwamen meer dan 2000
vrouwen samen rondom zijn villa om voor
vrede te pleiten. Uiteindelijk stemde Taylor
ermee in om deel te nemen aan vredesbesprekingen in Ghana. Toen moesten de rebellen nog overtuigd worden. De Massa Actie
voor Vrede zond een paar vertegenwoordigers naar Sierra Leone om de rebellenleiders
aan te spreken. Ook daar bezetten vrouwen
de straten rond hun hotels, net zolang totdat
10

de rebellen toezegden deel te zullen nemen
aan de besprekingen.
De inzet van de campagne om alle vrouwen
mee te krijgen, niet alleen christenen of moslims of bepaalde etnische groeperingen of
klassen, was in Liberia revolutionair. Het stelde WIPNET in staat om grote aantallen vrouwen en vrouwelijke leiders te mobiliseren,
waaronder ook de Liberiaanse vrouwelijke
vluchtelingen in Ghana, om de druk op de ketel te houden tijdens de vredesbesprekingen.
Vervolgens klaagde het Internationale Strafhof in Den Haag Charles Taylor aan wegens
misdaden tegen de menselijkheid vanwege
het financieren van rebellen in Sierra Leone.
Hij vluchtte terug naar Liberia, daarbij zijn
delegatie en de onderhandelingen in de steek
latend. Maar de vrouwen van de Massa Actie
voor Vrede weigerden op te geven. Ze bleven
wakes houden bij de vismarkt, het presidentieel kantoor en de Amerikaanse ambassade.
In juli was het geweld in Monrovia verder
toegenomen en de vrouwen waren niet van
plan nog een maand van zinloze onderhandelingen te tolereren. Tweehonderd vrouwen
begonnen een sit-in voor de vergaderzaal en
eisten dat de partijen tot overeenstemming
zouden komen. De politie probeerde hen te
arresteren, maar dat lukte niet. Toen de onderhandelaars naar buiten probeerden te komen, dreigden Gwobee en de vrouwen hun
kleren uit te trekken – een daad die de mannelijke delegatieleden ernstig zou beschamen.
De vrouwen wilden pas vertrekken nadat de
hoofdonderhandelaar hen had ontmoet en
beloofd dat hij een vredesaccoord zou vaststellen. Toen hij terugging naar de vergaderzaal blies hij van woede en riep: “Als die
vrouwen daar buiten blijven... die zijn boos
en ze zullen naar binnen komen en gewoon
doen waar ze zin in hebben, dus alstublieft,
we moeten iets doen zodat die vrouwen weg
kunnen gaan”.

Twee weken later, onder druk van de eisen
van de vrouwen en het dreigement van de internationale gemeenschap dat ze de dringend
noodzakelijke financiering aan Liberia zou
blokkeren, leidden de vredesbesprekingen
eindelijk tot een akkoord. Charles Taylor ging
in ballingschap in Nigeria; VN blauwhelmen
namen hun posities in in Monrovia en er
werd een overgangsregering gevormd met
krijgsheren in leidende posities. Dit mondde
uit in democratische verkiezingen en op 23
november 2005 werd Ellen Johnson Sirleaf
tot president gekozen.

Na twee-en-een-half jaar actievoeren culmineerde de Massa Actie voor Vrede in de
verkiezing van Afrika’s eerste vrouwelijke
president. Leymah Gbowee werd, samen met
Ellen Johnson Sirleaf en Tawakkul Karman,
in 2011 gehuldigd met de Nobelprijs voor
de Vrede ‘voor hun geweldloze strijd voor
de veiligheid van vrouwen en het recht van
vrouwen om volledig te participeren in vredesopbouwwerk’.

Pray the Devil back to Hell

moslim huize - verenigden zich om te bidden
voor vrede en uiteindelijk vormden ze een stil
protest buiten het presidentieel paleis. Slechts
gewapend met witte T-shirts en de moed van
hun overtuiging, eisten ze een oplossing voor
de burgeroorlog die hun land al dertien jaar
teisterde. Hun acties waren van kritiek belang
om een vredesaccoord te bereiken in de onderhandelingen die muurvast zaten.
Met dit verhaal van opoffering, eenheid en vertrouwen eert de film de kracht en vasthoudendheid van de vrouwen van Liberia. Inspirerend en
motiverend, is het een dwingende getuigenis
van hoe grassroots activisme de geschiedenis
van naties kan beïnvloeden.
Sinds de film vertoond werd op het Tribeca
Film Festival in april 2008 (waar ze de prijs voor
Beste Documentaire won) is ze vertoond op alle
continenten in meer dan 60 landen op duizenden plekken voor vrouwen en mannen van alle
mogelijke afkomst, in wereldsteden zo goed als
in afgelegen dorpjes over de hele wereld. De
film geeft vrouwelijke leiders moed en inspiratie
om zich blijvend voor vrede in te zetten.

De film Pray the Devil Back to Hell vertelt het opmerkelijke verhaal van de Liberiaanse vrouwen
die bij elkaar kwamen om een eind te maken
aan een bloedige burgeroorlog en vrede te
brengen in hun gehavende land.
Duizenden vrouwen – moeders, grootmoeders,
tantes en dochters, van zowel christelijke als

Elma Doeleman

Regisseur: Gini Reticker
Producent: Abigail Disney
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Hoe eigenzinnig is Liliane Ploumen?
Voormalig Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, heeft diverse
prijzen in de wacht gesleept voor haar kordate besluit begin 2017 om het fonds
SheDecides in het leven te roepen. Dit was een snelle reactie op het besluit van
president Trump om de subsidiekraan dicht te draaien voor organisaties wereldwijd
die zich inzetten voor sexuele voorlichting en toegang tot anticonceptie en abortus.

I

n 2018 krijgt Lilianne Ploumen de Macchiavelliprijs voor haar impulsieve besluit
dit fonds op te richten. SheDecides vond al
heel snel wereldwijde navolging. ‘Deze beweging heeft in recordtempo bijna 400 miljoen
euro bijeengebracht voor het recht van vrouwen en meisjes over de hele wereld om zelf te
kunnen beslissen of ze kinderen willen, wanneer en met wie. Binnen nog geen zes weken
ontstond er een wereldwijde beweging van
landen, fondsen en particulieren ten faveure
van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen
en meisjes’, aldus het juryrapport

‘Ga niet bij de pakken neerzitten,
en denk na over wat je zelf
kunt doen en hoe je daarbij
andere mensen kan betrekken.
Samen kunnen we heel erg veel
voor elkaar krijgen’

den op achterstand zouden worden gezet’,
aldus de jury.
Ploumen krijgt ook de Aletta Jacobsprijs
2018 voor haar betrokkenheid en succesvolle
inzet voor de rechten van vrouwen en meisjes over de hele wereld. De prijs wordt om de
twee jaar uitgereikt aan een vrouw die zich
verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied
van emancipatie.
Lilianne Ploumen werd eerder al bekend om
haar initiatief om steun aan de overheid van
Zuid-Soedan openlijk terug te trekken zolang
zij als overheid zelf partij zijn in een burgeroorlog. Ze confronteerde de leiders van de
strijdende partijen in Zuid-Soedan met het
feit dat ze door hun partijdigheid hun burgers laten verhongeren en ze wees ze op de
noodzaak de burgerbevolking te steunen en
te beschermen.
Wij vroegen de bewindsvrouw naar haar beweegredenen voor deze opvallende politieke
stellingnames.

‘Nog nooit is de internationale bijval voor
een Nederlands initiatief zo snel zo groot geweest. Initiatiefneemster Lilianne Ploumen,
oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking, is met haar zelfbewuste vastbeslotenheid zelf ook een wonder van communicatie.
Zij hield de ogen op de bal om te voorkomen
dat vrouwen en meisjes in ontwikkelingslan-

Zijn de uitgesproken acties waarvan we u
kennen helemaal spontaan zijn of passen ze
in een strategie?.
“Wat betreft SheDecides, daar zat eigenlijk
niet echt een plan achter. Toen ik hoorde dat
Donald Trump met één handtekening een
streep zette door de financiering van veilige
abortus en seksuele voorlichting voor mil-
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joenen vrouwen en meisjes, wilde ik gewoon
meteen iets doen. Dus heb ik bedacht om, samen met anderen, geld bij elkaar te brengen
om het beleid van president Trump ongedaan
te kunnen maken. Zo is het balletje gaan rollen. Maar dat het zo’n groot succes zou worden had ik vooraf niet kunnen denken.”
Had u van te voren een idee welke reacties
u zou kunnen krijgen op uw acties? Wat
betekenden deze reacties voor u?
“Ik dacht wel een klein beetje dat ik niet de
enige zou zijn die iets wilde doen om geld bij
elkaar te brengen voor dit doel. Dus ik stond
er niet heel erg van te kijken dat landen die
altijd een beetje dezelfde agenda hebben als
Nederland (zoals België en de Scandinavische landen) meteen hun steun uitspraken
aan SheDecides. Wat mij wel verraste was dat
landen als Afghanistan en Tsjaad ook al snel
lieten weten het initiatief volop te ondersteunen. Deze landen liggen misschien niet voor
de hand, maar weten juist ook heel goed hoe
belangrijk het is dat vrouwen toegang hebben
tot veilige abortus en anticonceptie. En naast
de steun van landen had ik nooit verwacht
dat zoveel ‘gewone’ mensen SheDecides
steunden. Honderdduizenden euro’s zijn opgehaald door kleine donaties, ongelofelijk!”
Uw acties en snelheid van reageren zijn o.i.
een voorbeeld voor mensen en organisaties
die zich inspannen voor gender en duurzame vrede. Kunnen we effectiever worden
door ons eigenzinnig(er) op te stellen?
“Mijn belangrijkste les is dat je vooral altijd
moet kijken naar wat je echt zelf kan doen.
Verontwaardigd, boos of verdrietig zijn over
dingen die gebeuren (bijvoorbeeld het besluit
van president Trump) mag. Maar ga dan niet
bij de pakken neerzitten en denk na over wat
je zelf kunt doen en hoe je daarbij andere
mensen kan betrekken. Want je ziet maar aan

Op wereldvrouwendag, 8 maart 2018, krijgt
Liliane Ploumen de Alette Jacobsprijs uitgereikt
voor haar initiatief en voor haar inspanningen voor
She Decides

SheDecides: samen kunnen we heel erg veel
voor elkaar krijgen.”
We waarderen het dat Lilianne Ploumen onze
vragen wilde beantwoorden. Ze zit inmiddels
niet stil. Als lid van de Tweede Kamer heeft
ze recent het initiatief genomen om werkgevers aansprakelijk te houden voor uitbetaling
van gelijk loon aan mannen en vrouwen, op
straffe van boetes als ze dat “vergeten”.
Annette Bool
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Strategisch gesprek met
GVV organisaties
Gender, Vrede en Veiligheid is een
inspirerende agenda die centraal staat
bij zeker 20 Nederlandse organisaties.
We delen de overtuiging dat een meer
gelijke verhouding tussen mannen
en vrouwen de wereld ingrijpend zal
veranderen.

W

e zien dat vrouwen in conflictgebieden zich vol inzetten voor vredesopbouw in dorpen en wijken
en dat ze zich ook op nationaal en internationaal niveau bemoeien met vredesonderhandelingen vanuit een inclusief belang dat
partijdigheid overstijgt. We experimenteren
met verbetering van de veiligheid voor vrouwen, wat ook veiligheid betekent voor kinderen en uiteindelijk voor de hele samenleving.
We pleiten ervoor dat veiligheid niet alleen
als militaire en justitiële aangelegenheid gefinancierd wordt, maar ook als erkenning en
bescherming van mensenrechtenverdedigers.
Voor dit alles is ruimte nodig voor vrouwen
wereldwijd om samen met mannen de samenwerking tussen verschillende belangengroepen in de samenleving te stimuleren en
te onderhouden, en daarmee de invloed van
‘civil society’ op politieke beslissingen met
vreedzame middelen te versterken.
Als dit de verandering is die we voorstaan,
wat zijn dan de strategische keuzes die we
maken? We brachten de organisaties voor
Gender, Vrede en Veiligheid agenda (GVV) in
kaart en spraken met vijf prominente vrouwen die zich hiervoor inzetten over hun strategie. We stellen ze eerst aan u voor.
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Vijf gesprekspartners
Wie “diaspora” zegt, zegt Multicultural
Women for Peacemakers Network. Dit
netwerk bestaat sinds 2003 uit organisaties van vrouwen die vanuit conflictgebieden al langer in Nederland wonen
en van hieruit projecten ontwikkelen
en steunen in hun land van herkomst.
Ze maken een duidelijke en eensgezinde keuze voor GVV. Corrie Oudhoff
is al jarenlang secretaris en steun voor
deze organisaties. Van begin af aan heeft
MWPN een netwerkfunctie. Aanvankelijk heeft het als netwerk verschillende
projecten - in casu congressen - georganiseerd voor vrouwen in de herkomstlanden op het onderwerp gender, vrede
en veiligheid. Deze initiatieven werden
gefinancierd door de medefinancieringsorganisatie Novib. Deze financiering
stopte toen het Ministerie van Buitenlandse Zaken bezuinigingen invoerde op
de medefinanciering. Enkele vrouwen
uit het netwerk bleken in staat om deze
moeilijkheid het hoofd te bieden door
afzonderlijk, met een eigen stichting,
samenwerkingsrelaties aan te gaan met
grotere Nederlandse organisaties, al of
niet met steun van het Nationaal Actieplan 1325 (NAP). Dit plan is in 2007 opgezet om samenwerking tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld
op het gebied van de VN resolutie 1325,
Women Peace en Security (in Nederland
GVV) vorm te geven. Die samenwerking
brengt weer nieuwe uitdagingen met

zich mee, omdat de financiering van projecten aan nieuwe criteria moet voldoen waarmee niet alle diaspora vrouwen vertrouwd
zijn.
En dan WO=MEN Dutch Gender Platform,
de Nederlandse vereniging voor wereldwijde gendergelijkheid en vrouwenrechten.
WO=MEN wist uit te groeien tot een invloedrijke gesprekspartner en samenwerkingspartner voor de overheid, en heeft zowel
grotere ontwikkelings- en vredesorganisaties
als middelgrote en kleinere vrouwenrechtenen genderorganisaties als leden, naast individuele activisten. Ze hebben zich ontwikkeld
tot professioneel netwerk. Zo coördineren
ze een GVV werkgroep, het Nationaal Actie
Plan 1325, advies- en lobby activiteiten richting ministeries en Tweede Kamer en de inbreng van de Nederlandse civil society en
advisering van de Nederlandse overheidsdelegatie tijdens de jaarlijkse VN vergadering “Commission on the Status of Women”
(CSW) in New York. Als voortrekker van haar
leden had WO=MEN het niet altijd gemakkelijk: het werk groeide exponentieel, terwijl
het management en de financiering achter
dreigden te raken. Edith van der Spruit heeft
als nieuwe directeur dit risico systematisch
aangepakt en kan nu met vertrouwen een
interessant meerjarenplan voor 2018-2021
presenteren.

Corrie Oudhoff

Edith van der Spruit

We spraken ook met Anna Zanen, voormalig
voorzitter van de Nederlandse afdeling van de
alom bekende Young Women’s Christian Association (World YWCA). Sinds haar oprichting
in 1855 is de YWCA een vrouwen-vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de opleiding
en ontwikkeling van (jonge) vrouwen. Hierbij
hoorde ook het bieden van veilig onderdak.
Om dit te kunnen financieren werden er tevens ‘logeerkamers’ beheerd, waar vrouwen
tegen een redelijke vergoeding konden verblijven. Hierdoor zijn deze ‘hostels’ internationaal
bekender geworden dan de emancipatoire
programma’s. De huidige visie wordt alsvolgt
geformuleerd: “By 2035, 100 million young
women and girls will transform power structures to create justice, gender equality and a
world without violence and war“. De YWCA
Nederland is deel van deze wereldorganisatie (120 landen, 20.000 grassrootgroepen) en
richt zich nu vooral op het ontwikkelen van
leiderschap van (vooral jonge) vrouwen.
Isabelle Geuskens staat in de aandacht van
het netwerk omdat ze eind 2017 besloten
heeft de organisatie Women’s Peacemakers
Programme stop te zetten. WPP is ontstaan
vanuit een traditionele internationale vredesorganisatie op inter-religieuze grondslag, het
International Fellowship of Reconciliation.
Dit is een bijzonder nest, omdat het systematisch en diepgaand studie heeft gemaakt van

Anna Zanen

Isabelle Geuskens

May May Meijer
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geweldloze bewegingen en geweldloze
methodieken voor sociale verandering,
sociale bescherming en burgerlijke ongehoorzaamheid. WPP heeft dit toegepast
op vrouwen en op de samenwerking van
mannen en vrouwen voor het voorkomen
en overwinnen van geweld. Ze hebben
trainingen in geweldloze sociale verandering gegeven in meerdere Afrikaanse en
Aziatische landen, waarvan het effect in
Liberia het meest bekend is geworden. De
laatste jaren is WPP de strijd aangegaan
met de zogenaamde ‘shrinking space for
civil society’, dat wil zeggen het regeringsbeleid om de invloed van het maatschappelijk middenveld terug te dringen. WPP
heeft een spraakmakende film gemaakt
van het desastreuze effect van anti-terrorisme maatregelen op de dienstverlening
van banken aan maatschappelijke organisaties voor verandering. Nu, met het
sluiten van WPP, maken ze duidelijk dat
vredeswerk eerlijk en deskundig gefinancierd moet worden, zodat het niet als onbeduidend aanhangsel van een krimpend
budget voor ontwikkelingssamenwerking
langzaam wegbezuinigd kan worden.
Een bijzondere deelnemer aan het gesprek is May-May Meijer, voorzitter van
Peace SOS. May-May en haar organisatie
hebben voor een werkwijze gekozen die
direct aansluit bij het gevoel. Als ze geconfronteerd worden met ernstige problemen in de wereld die de vrede bedreigen,
zoeken ze naar een lokale partner met wie
ze voorstellen voor een vreedzame oplossing uitwerken en daarover gaan ze het
gesprek aan met politiek gezaghebbende
personen of instituties. Ze bieden als het
ware hun deskundigheid aan om urgente
zaken die buiten de normale kaders vallen in de beleidsaandacht te krijgen.
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Strategische
keuzes
De gesprekken met Edith, May-May,
Anna, Corrie en Isabelle zijn hier
samengevat als strategische keuzes
rond verschillende activiteiten:
projecten uitvoeren, beleid beïnvloeden,
breder publiek mobiliseren, leren en
vernieuwen.

Projecten uitvoeren
Bij GVV is het armoede troef. Het meeste
werk wordt gedaan door vrijwilligers. Op betaalde staf moet worden bezuinigd. Wat zijn
de opties om hier iets aan te doen?
“Het begin van verandering”, zo stelt Isabelle
Geuskens, “is dat je bij jezelf benoemt wat je
fout doet en waarom je een andere aanpak
nodig hebt”. Ze heeft haar keuze gemaakt:
“Het persoonlijke is politiek. Als ik feminist
ben en ik ga jarenlang systematisch over mijn
eigen grenzen heen doordat ik, om een beroep te kunnen doen op schaarse subsidies,
alsmaar meer documenten moet maken volgens veranderlijke criteria, waarvoor ik niet
betaald word, ben ik dan wel een goed voorbeeld van feminisme?” Ook geeft ze aan dat
de bestaande subsidiekanalen niet aansluiten
bij de aard van het vredeswerk. “In het begin
vertrouwde Buitenlandse Zaken op de kracht
van de non-gouvernementele organisaties.
Langzamerhand zijn wij echter uitvoerders
van hun beleid geworden. Daarmee schieten
we onszelf in de voet. Onze missie is het in
gang zetten van veranderingsprocessen, het
consolideren van netwerken en het leren van
elkaar hoe gewapende conflicten voorkomen

en overwonnen kunnen worden door methodisch handelen van onderop. Als je telkens
opnieuw heel specifieke kleine subsidies aan
moet vragen voor projecten die je welwillend
aanpast aan het beleid van de donor, kun je
de onvoorspelbaarheid van conflictsituaties
en van moeilijkheden die je tegenkomt niet
echt aan”.
Ook Corrie heeft er moeite mee: “De eisen
worden steeds bureaucratischer. Het lijkt
alsof de materiële beheersbaarheid van een
project zwaarder weegt dan een inhoudelijke
dynamiek die gaandeweg een project kan
worden ontwikkeld. We kunnen daar op den
duur niet tegenop”. Bovendien, aldus Corrie,
staat het vredeswerk dáár niet los van solidariteit hier. Er blijft samenwerking nodig tussen de partners in het ontwikkelingsland en
de groep in Nederland. Als het slecht gaat
met de democratie, heb je een lange adem
nodig. Dat kost nu eenmaal geld, vooral als
je publiciteit wilt genereren en ook de jongere generaties mee wilt krijgen. Ook subsidies voor minderheden en voor de diaspora
zijn een aantal jaren geleden gestopt, zodat er
geen continuïteit is.
Edith heeft begrip voor bovenstaande moeilijkheden, maar gelukkig wordt WO=MEN
gezien en serieus genomen als een breed
platform waarvan de achterban een diversiteit aan kennis in huis heeft en contact onderhoudt met een uitgebreid internationaal
netwerk. WO=MEN wordt, als vertegenwoordiger van 200 leden, gezien als een inhoudelijk deskundige procesbegeleider om
de inbreng op gendergelijkheid efficiënter te
laten verlopen. May-May maakt ook de keuze
voor professionaliteit waar het gaat om haar
werk, de respons op urgente noodsituaties te
kanaliseren naar beleidsbeslissers. Het geeft
veel bevrediging om met partners vreedzame
oplossingen te zoeken als het om een concreet urgent probleem gaat dat met een con-

creet voorstel naar een politiek niveau wordt
getild. “Wij focussen niet op het in stand
houden van onze organisatie, maar op onze
missie”, stelt ze. Daarnaast ondersteunt Peace
SOS het werk van lokale vredesorganisaties.
Het is echter moeilijk om hier financiering te
vinden.
Wat te doen? Het versterken van vergrijzende
GVV organisaties lijkt geen realistische optie.
YWCA is daar een voorbeeld van. De inkomsten, die voornamelijk door leden worden
betaald, lopen ondanks inspanningen van
het bestuur zodanig terug dat de organisatie
er maar moeilijk in slaagt om effectief in te
zetten op vernieuwing, verbreding en verjonging. De vraag ontstaat of het niet nuttig is
om behalve subsidie van Buitenlandse Zaken
ook samen te werken als GVV organisaties
om structurele subsidie voor dit werk te organiseren vanuit Defensie. Het belang van
GVV voor het voorkomen van gewapende
strijd en het bevorderen van de vrede is immers aantoonbaar. Dit jaar is Nederland lid
als voorzitter van de VN veiligheidsraad. Binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken
is de taskforce ‘UN Security Council for the
Kingdom of the Netherlands’ in het leven geroepen die de Nederlandse deelname en inbreng in de VN Veiligheidsraad coördineert.
WO=MEN is gevraagd om de input vanuit
het maatschappelijk middenveld te coördineren, als onderdeel van het werk voor het
NAP 1325.

Beleid beïnvloeden
Anna en Corrie wijzen op de kloof tussen
betaalde en onbetaalde professionaliteit en
tussen vergrijzende vrouwenorganisaties en
jongere idealisten die soms spontaan actie
voeren en mensen mobiliseren, maar zich
niet blijvend verbinden aan het onderhouden
van organisaties. Een belangrijk verschil tussen de oudere generatie vrouwen en de jonge
17
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vrouwen is dat deze laatsten veelal fulltime
werken/studeren. Een continue commitment
aan een organisatie is veel gevraagd. Nieuwe
manieren zijn nodig. Deze ontwikkeling zie
je ook bij de diaspora en in vrouwenorganisaties in de MENA regio. Isabelle: “De oudere
garde, bijvoorbeeld in Egypte, heeft het voordeel dat ze het spel van de macht kennen; de
jongeren hebben de energie om er tegenaan
te gaan. Dat geeft spanning – daar kun je creatieve spanning van maken”.
Aan de andere kant is het voor NGO’s moeilijk om een organisatie op te bouwen als mensen zich niet blijvend willen binden. NGO’s
kunnen meer invloed uitoefenen naarmate
zij meer projecten hebben uitgevoerd en
meer een gevestigde naam hebben. Voor het
uitvoeren van projecten is een betrouwbare
achterban die de NGO wil ondersteunen
weer belangrijk. Anna: “Het begint met luisteren; ‘seniore’ en ‘witte’ vrouwen moeten
hun stoel (en beleidsvorming) afstaan aan
jonge vrouwen met een internationale achtergrond, maar blijven wel onontbeerlijk bij
(administratieve) ondersteuning en historisch perspectief ”. May-May staat daar wat
losser in: “Het geeft niet als er geen organisatie is en er telkens een nieuw onderwerp is
waar we aandacht voor vragen, het is allemaal
met elkaar verbonden door een gezamenlijk
besef van wat menselijke waardigheid is”.
Voor het beïnvloeden van het beleid is visie
nodig, zegt Isabelle. Edith legt nadruk op de
dialoog met een achterban die de visie mee
vormgeeft en in staat is voortdurend voldoende inhoudelijke informatie op professioneel niveau te leveren. Het gaat om complexe veranderingen die in elkaar grijpen:
gendergelijkheid, veiligheid van vrouwen
in conflicten, participatie van vrouwen aan
vredesopbouw en het voorkomen van conflicten.
Het blijft enigszins meerduidig wat we samen
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willen en kunnen bereiken. Kunnen we daar
iets aan doen? Het is niet eenvoudig om een
stevige, gerichte lobby neer te zetten. Veel
gaat ook via stille diplomatie, aldus Edith. En
veel lobby komt ook neer op het bewaken van
de uitvoering van wat in beleidsbeslissingen
afgesproken is. Daarbij beseffen we dat de
veranderingen die we nastreven in de GVV
agenda niet alleen bepaald worden door Ministeries of internationale VN organisaties.
Ook bedrijven, banken, media en filantropie
zijn invloedrijk.

Een breder publiek mobiliseren
Door de lancering van het Nationaal Actieplan 1325 zijn rond de 70 Nederlandse organisaties betrokken geraakt bij een gezamenlijke
steun aan de GVV agenda. Dit is ook zichtbaar gemaakt door bredere bijeenkomsten en
publiciteit. Er zijn de nodige nieuwsbrieven
en websites voor leden en belangstellenden;

‘Het is belangrijk dat
het moreel hoog blijft en
dat je positief aan vrede en
veiligheid blijft werken’
er zijn ook een aantal brochures gemaakt
om uit te delen aan een breder publiek, met
voorbeelden van vrouwelijk leiderschap bij
vredesopbouw en de bescherming van mensenrechten. Corrie: “Het is belangrijk dat het
moreel hoog blijft en dat je positief aan vrede
en veiligheid blijft werken”. May-May is actief in het publiceren van opinieartikelen in
dagbladen als Trouw, NRC Handelsblad en
de Volkskrant. Door het aanbieden van een
gezamenlijk vredesmanifest op de dag voor
de vrede in 2015, ‘Laat kinderen spelen: investeer in vrede’ werd vrede geagendeerd bij
het publiek en bij de vaste commissie voor

Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer.
Leerpunt was wel dat sommige politici houden van eenvoudige manifesten met concrete
handvatten.
Isabelle heeft publiciteit gegenereerd door het
besluit met WPP te stoppen. Ze is teleurgesteld dat GVV niet breed wordt uitgezet. “Het
probleem is niet ‘mannen’”, zegt ze, “maar het
patriarchaal organiseren van de samenleving
en het zoeken van oplossingen vanuit militaristisch denken”. Voor WO=MEN is publiciteit en social media vakkundig onderdeel
van iedere activiteit. Het gaat om heldere
boodschappen zonder jargon, met positieve,
actuele en moderne beelden, die ook buiten
het directe netwerk verspreid worden (onder
opiniemakers, scholen, ROC’s en bedrijven).
Een andere optie is om, zoals andere organisaties ook doen, bekende Nederlanders als
ambassadeurs te betrekken bij een consistente boodschap die de GVV agenda draagt.

Leren
De GVV agenda is voor het netwerk in Nederland één groot leerproces. Er vindt veel
informatie-uitwisseling plaats in gesprekken
en persoonlijke contacten met beleidsbeslissers. Er zijn iedere week wel één of twee seminars, studiebijeenkomsten en andere gemengde sessies waar iedereen welkom is en
waar mensen uit dit netwerk elkaar spreken.
De YWCA Nederland investeert in leiderschapstrainingen voor jonge vrouwen en in
het internationale netwerk binnen het kader
van vrouwenrechten. Andere organisaties bespreken op hun ledenvergadering onderwerpen waarvan geleerd kan worden.
Isabelle: “De praktijktheorie van de geweldloosheid heeft enorm geholpen om ook mannelijke leiders te overtuigen van alternatieve
manieren om conflicten te behandelen en gewapend geweld te voorkomen. Het zijn goed
gedocumenteerde en geteste methodes waar-

van je weet dat ze werken, je kunt mensen
erin trainen. Het is een enorme uitdaging om
dat zó in praktijk te brengen dat iedereen het
kan zien. De Civil Rights Movement (Martin
Luther King) onstond bijvoorbeeld niet uit
het niets, dat was strategisch georganiseerd,
vanuit een sterke netwerk gedachte en ondersteund door jaren van training en kennisuitwisseling binnen deze netwerken. Ook het
feminisme is zo ontstaan en moet de ruimte
hebben zich zo verder te ontwikkelen”.
Het blijft de vraag in hoeverre we als netwerk
in staat zijn om te leren van de eigen fouten
en van het inzien van de eigen beperkingen
waar het gaat om het verwerven van middelen, beleidsbeïnvloeding en het mobiliseren
van een breder publiek. Als we dat serieus
aanpakken kunnen we ook een nieuwe strategie ontwikkelen.

Eigenzinnige strategieën
Edith: “Vrouwen bekijken veranderingen
vanuit een breder perspectief. Het gaat hen
niet alleen om de directe winst, maar ook
om de vraag of iedereen gehoord is in het
proces, zodat je een ‘win-win’ situatie mogelijk maakt. Zoals ook aangegeven door Joris
Luyendijk is het feminien als je zelf beseft in
welke situatie je zit en van daaruit compassie
hebt met de ander en met jezelf. Vanuit boosheid kun je activist worden, maar de valkuil
is dat je vanuit boosheid ook anderen buiten
sluit. Dan is samen boos zijn al beter, en samen met de vermeende tegenstander kan
boosheid pas echt verbindend werken. Dan
hoef je ook niet bang te zijn dat je de macht
kwijtraakt, want je bent macht juist aan het
delen, waardoor je samen meer macht krijgt.”
Corrie pleit voor het behouden en versterken
van het werk van gemotiveerde vrijwilligers:
“We moeten een vorm bedenken waardoor
we als vrijwilligers beter gaan functioneren.
Nu vergaderen we in restaurants en doen we
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gesprek

ons lobby-werk terwijl we op de kleinkinderen passen. Voor de reiskosten hebben we
gelukkig wel een potje; dat zou uitgebreid
kunnen worden met vergaderruimte en geld
voor een stagiair, voor publiciteit en voor een
jaarlijkse bescheiden leerbijeenkomst.” Anna
sluit zich hierbij aan. Ze stelt dat er voldoende mensen zijn die iets willen doen, maar
dan moet er wel wat meer vaart en inspiratie
in zitten. Het grootste gevaar is dat je geen
energie meer hebt om het oude los te laten en
open te staan voor nieuwe ideeën.
Isabelle meent dat het sluiten van haar organisatie al een eigenzinnige actie is. Ze hoopt
dat daardoor ruimte komt voor nieuwe ideeën. May-May herinnert ons eraan dat bijna
alle mensen vrede willen. Daarom benadrukt
ze vaak in gesprekken - ook met ambassadeurs - dat het gaat om ‘een wereld waarin
alle kinderen kunnen spelen’. Als we al onze
positieve en zachte krachten bundelen kunnen we alvast een heel eind komen.

Conclusie
Het is een dapper geheel, het GVV netwerk.
We investeren in vredesopbouw, we gunnen
elkaar het licht in de ogen en we steunen en
informeren elkaar. Er zijn dreigingen: het
versmallen en wegvallen van subsidiekanalen; vergrijzing van kleinere organisaties; het
uitvoeren van overheidsbeleid in plaats van
eigen idealen nastreven; het niet inspireren
van een breder publiek. Er zijn ook kansen,
bijvoorbeeld procesbegeleiding en bemiddeling waardoor verbindingen met en tussen
invloedrijke en professionele partners buiten het netwerk tot stand gebracht worden.
En een groeiende behoefte in de samenleving
aan strategieën die inclusief zijn en compassie versterken.

Joke Oranje
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Brief van het kabinet
De Ministers van Buitenlandse Zaken,
Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Defensie, Veiligheid en Justitie en Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap hebben in 2016
een brief aan de kamer geschreven over de
impact van conflicten op vrouwen en de
waardevolle bijdrage die vrouwen leveren
aan vrede en veiligheid.
“Concrete stappen zijn nodig om vrouwen
daadwerkelijk bij conflictpreventie, resolutie
en wederopbouw te betrekken. Nederland
wil daaraan bijdragen vanuit de visie dat volwaardige deelname van vrouwen essentieel
is voor duurzame vrede”, aldus onze regering.
“Bevorderen van gelijkwaardige deelname
van vrouwen is een kwestie van rechtvaardigheid. Het leidt bovendien tot duurzame
vrede en inclusieve wederopbouw na
conflict. Uit een studie naar 40 vredes- en
transitieprocessen blijkt dat deelname van
vrouwen leidt tot een grotere kans op een
duurzaam vredesakkoord. De kans op uitvoering van vredesakkoorden blijkt groter
naarmate vrouwen meer invloed kunnen
uitoefenen in vredesprocessen.“
De ambitie van het kabinet is om Resolutie
1325 van de Veiligheidsraad uit te voeren,
waarin landen opgeroepen worden om:
n deelname van vrouwen aan vredesprocessen zeker te stellen n vrouwenrechten in
de context van conflict te respecteren
n (seksueel) geweld tegen vrouwen in conflictsituaties te voorkomen en te bestraffen
en n vrouwen te betrekken bij het ontwikkelen van strategieën om terrorisme en
gewelddadig extremisme te bestrijden.
Het kabinet werkt langs twee sporen.
Het eerste spoor is samenwerking met
maatschappelijke partners in het Nationaal
Actieplan. Het tweede spoor is de systematische integratie in alle aspecten van het
buitenlands en veiligheidsbeleid.

De eigen stem van Chimamanda Adichie

D

e Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Ngozi Adichie spreekt in haar TED
Talk 2009 (The Danger of a Single
Story) over het gevaar van wat zij noemt
één enkel verhaal. Ze spreekt over het gemak
waarmee één enkel verhaal geconstrueerd
wordt – het enige dat je hoeft te doen is ‘show
a people as one thing, as only one thing, over
and over again, and that is what they become’. Deze enkelvoudige verhalen zijn voortdurend zichtbaar: in het nieuws, in onze geschiedenisboeken. Chimamanda is een echte
verhalenvertelller.Vol humor vertelt ze soepel
haar verhaal aan de hand van voorbeelden.
Hoe verbijsterd ze was toen ze op bezoek
bij de zeer arme familie van een huisknecht
daar een door zijn broer prachtig gevlochten
mand aantrof. Dat strookte volstrekt niet met
het beeld dat ze zich na de vele opmerkingen
van haar moeder over de armoede van deze
familie, had eigen gemaakt. Dat arme mensen
ook dingen kunnen maken.
In werkelijkheid bestaan levens en culturen
uit een veelheid aan elkaar overlappende verhalen.
Chimamanda vertelt hoe ze haar eigen authentieke culturele stem vond en waarschuwt
ervoor dat wanneer je maar één enkel verhaal
hoort over een persoon of een land je het
gevaar loopt essentiële beoordelingsfouten
te maken. Dat is wat voortdurend gebeurt
wanneer mensen en situaties worden gereduceerd tot een enkel verhaal; zo illustreert ze
uit eigen ervaring wat gebeurde bij haar aankomst als 19-jarige zwarte Afrikaanse student
in Amerika. Haar Amerikaanse kamergenoot
was geschokt over haar voortreffelijke Engels.
Verbouwereerd toen Chimamanda vertelde
dat Nigeria een Engels sprekend land was.
Nog voor zij haar kende had haar kamerge-

noot zich al een beeld gevormd van iemand
uit Afrika met een rampzalig bestaan, waarmee je medelijden moest hebben. Op geen
enkele manier paste het in haar enkelvoudige
beeld dat je je met zo iemand verbonden zou
kunnen voelen als gelijke.

Chimamanda Ngozi Adichie is geboren
(1977) en opgegroeid in Nigeria. Ze heeft 3
boeken geschreven Purple Hibiscus (2003),
Half of a Yellow Sun (2006), en Americanah
(2013), en een bundel korte verhalen The
Thing around Your Neck (2009). Haar TED
Talk is een van de toptien meest bekeken
TED Talks aller tijden en ook haar TED Talk
‘ We Should All Be Feminists’ (https://www.
youtube.com/watch?v=hg3umXU_qWc )
heeft een stevige discussie over feminisme
teweeg gebracht. Het is in boekvorm verschenen in 2014.
00
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Drie indrukwekkende films
van Reber Dosky
Reber Dosky, 1975, is een Iraakse Koerdische Nederlander. Ruim veertien jaar geleden
kwam hij vanuit Koerdistan naar Nederland. Na de opleiding Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening ging hij naar de Filmacademie en studeerde af in 2013. In zijn films
plaatst Reber verhalen over menselijke verhoudingen in de maatschappelijke context
van de oorlog in Syrie .

De kracht van hoop.
Drie indrukwekkende films over bijzondere
vrouwen maakte Reber Dosky de afgelopen jaren. De korte films Jezidi girls, Meryem en Radio
Kobani.
Yezidi Girls is een ontroerend document over
drie Yezidi-meisjes (15,17 en 18 jaar) die als seksslavinnen gevangen werden gehouden door IS.
De moslim-extremisten roofden ruim drieduizend Yezidi-vrouwen nadat ze in 2014 de stad
Sinjar, Koerdistan (Noord-Irak) hadden ingenomen. Het lukte Reber Dosky te spreken met de
drie jonge vrouwen in het spirituele centrum
van de Yezidi’s. Poëtisch gefilmd zijn de verstilde
beelden, de korte teksten en het vele zwijgen
evenzeer veelzeggend..
Radio Kobani
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Meryem staat aan het hoofd van Koerdische strijders in Noord-Syrië. Juist de vrouwelijke strijders
van Meryem speelden een belangrijke rol bij de
herovering van de stad Kobani. Meryem was een
vriendin van Dosky’s zus, die veel eerder al omkwam in de Koerdische strijd. De beelden laten
de strijd van nabij zien, de vrouwelijke strijders
die door de puinhopen rennen, geweren in de
aanslag, granaten gereed, mobiele telefoons voor
de onderlinge communicatie en in de verte de
bombardementen, sluipschutters die worden gesignaleerd, gewonden en het verdriet om de verliezen. Volgens Meryem (‘God is een vrouw’) zal
de traditionele patriarchale cultuur van de Koerdische samenleving voorgoed verleden tijd zijn.
Radio Kobani. De jonge Koerdische verslaggeefster Dilovan zet, temidden van de puinhopen van haar stad Kobani, een radiostation op.
Dilovan en andere jonge vrouwen maken interviews op locatie en vormen met hun radiostation een belangrijke schakel tijdens de wederopbouw van de stad.
Het verhaal van het radiostation speelt zich af
binnen de alom aanwezigheid van de oorlog.
De indrukwekkend gefilmde beelden in Rebers’
film zijn voor hem wezenlijk om de gruwelijke
realiteit zichtbaar te maken. Het kost me moeite om naar sommige van de beelden te kijken,
wanneer de lichamen van gedode vrouwen en

Meryem

mannen uit de straten van Kobani worden opgeruimd. Of wanneer er hevig gevochten wordt
en de beelden van de aan puin geschoten stad
voorbijkomen. Oorlog wordt ijzingwekkend
voelbaar, wanneer ik een kleine jongen zie die
staat te kijken bij het bergen van een lichaam
door een shovel. Door hun reportages weten
de jonge radiomaaksters mensen met elkaar te
verbinden. Allengs is in de film steeds meer het
geluid van hoop te horen.
In een interview op One World vertelt Reber de
kracht van sterke vrouwen te willen laten zien.
Hij is wars van de masculiene cultuur in de regio. Zijn films gaan over vrouwen die bijzondere
keuzes maken, keuzes die voor henzelf en ook
voor anderen een belangrijke stap in hun ontwikkeling zijn:
n De Yezidi meisjes kiezen ervoor om het taboe
van verkrachting en misbruik te doorbreken en
hun verhaal voor de camera te vertellen.
n Meryem nam als commandant jaren geleden
al met een groep vrouwen de wapens ter hand.
Zij laat in de film zien dat zij een gelijkwaardige
bijdrage aan de strijd leveren. Zoals ze zelf in de
film zegt: helaas hebben de vrouwen hun gelijkwaardige positie bereikt via de wapens, dat lijkt
voor de mannen het enige middel waar ze naar
luisteren.
n En Dilovan van Radio Kobani werkt tijdens de
oorlog samen met een groep jonge vrouwen die
noodgedwongen bij het uitbreken van de oorlog terug moesten keren naar Kobani. In plaats
van stil te zitten, startten ze het radiostation.
Ik vraag Reber wat de keuzes die al deze vrouwen maakten voor hen voor gevolgen hebben

gehad. Over Meryem en de situatie rond Kobani
vertelt hij: Zijzelf en haar groep gewapende
vrouwen werden in ieder geval tijdens de oorlog
zeer gerespecteerd.
Wanneer het gezag van Meryem weleens in twijfel werd getrokken, waren er altijd mannen die
haar gezag bevestigden. Nu is de regio Rojava in
het noorden van Syrië een Koerdische federatie
met een drietal kantons. Waar zowel Armeniërs,
Arabieren en Koerden wonen. In overheidsinstellingen is sprake van co-voorzitterschap; steeds
een man en een vrouw. Hoewel de toekomst het
moet bewijzen zijn gelijke rechten voor vrouwen
en mannen en een verbod op polygamie vastgelegd in de grondwet van Rojava. Volgens Reber
een doorn in het oog van de omringende landen
waar wetten vrouwen vasthouden in een ingeperkte positie. In Iran en Irak wordt een film als
Meryem dan ook niet vertoond.
Dilovan van Radio Kobani heeft haar droom
gerealiseerd en is onderwijzeres geworden, een
van haar medejournalisten keerde terug naar
Aleppo om verder te studeren en een ander is
verder gegaan bij de televisie. Het radiostation
wordt voortgezet.
Van de 3000 ontvoerde Yezidi meisjes en vrouwen is een groot aantal nog niet teruggekeerd.
Degenen die wel terugkeerden zijn in ieder geval door de gemeenschap weer opgenomen.
Voorheen was dat ondenkbaar vanwege het
grote taboe rond maagdelijkheid. De meisjes
voelen zich gesterkt doordat ze hebben meegewerkt aan de documentaire.
Reber zelf heeft het plan om in Kobani een bioscoop en filmacademie op te richten en heeft
daarvoor een nieuwe stichting in het leven geroepen: www.stichtingadar.nl
Yezidi Girls is te zien op het Youtube kanaal van
Mindshakes | 13 min 2016
Meryem is te zien op de site van De Correspondent |
16 min 2017
Radio Kobani is online terug te kijken op 2doc.nl |
70 min 2016
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Goed idee!
Een Vrouwenadviesraad voor Vrede
Zou het beter gaan met de vrede als het in vredesonderhandelingen verplicht gesteld
werd om formeel advies te vragen aan een Vrouwen Adviesraad? Zodat gendergelijkheid behandeld kan worden, en er ook voldoende aandacht voor onderwijs,
gezondheidszorg, veiligheid en huisvesting is? Want het gaan niet alleen om de vraag
wie de macht krijgt over welk gebied. Het gaat in de beleving van actieve vrouwen om
de vraag wat de samenleving en gewone burgers nodig hebben om de draad weer op
te pakken van een normaal en goed leven in harmonie met elkaar.

W

e vroegen het aan Jetteke van der
Schatte Olivier, sinds een jaar of
zes lobbyiste voor de positie van
Syrische vrouwen in de vredesonderhandelingen in Geneve, in opdracht van HIVOS.
Ze werkte voor een speciaal programma om
vrouwen te ondersteunen die het voortouw
namen voor vrede in Syrië, onder de naam
‘Women on the Frontline’, met 7 miljoen euro
gefinancierd door Buitenlandse Zaken.
Jetteke, kun je iets vertellen over hoe dit
programma tot stand kwam?
“HIVOS volgde al langer een twee-sporen
beleid, enerzijds lobbywerk op hoog politiek
niveau, van onze regering tot de Verenigde
Naties aan toe; en tegelijk ook veel investeren
in plaatselijke vrouwengroepen om een breed
draagvlak te creëren voor de participatie van
vrouwen. Ten tijde van de ‘revolutie’ werkte
Hivos al tien jaar in Syrië met activisten op
het gebied van mensenrechten, democratisering, vrouwenissues. Er waren bijna geen
onafhankelijke NGOs, maar we steunden allerlei informele groepen, de activisten van het
eerste uur. Velen van hen zijn inmiddels weg,
dood of in de gevangenis. We ondersteunden een ondergronds proces met ronde tafel
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bijeenkomsten van professoren, advocaten
en anderen over hoe zij de grondwet vrouwvriendelijker zouden kunnen maken.
Bij het begin van de vreedzame protesten in
maart 2011 richtten veel vrouwen burgerorganisaties op die onder meer werkten aan
plaatselijke vredesinitiatieven en democratieopbouw, humanitaire hulp en psycho-sociale
hulp. Dit werden tevens de platforms waar
vrouwenrechten en gendergelijkheid werden
besproken. Uit die groepen kwam de eis om
een betekenisvolle rol van vrouwen in de vredesonderhandelingen te garanderen. Met het
verergeren van de gewapende onderdrukking
van dit soort groepen vond HIVOS het nodig
voorrang te geven aan politieke participatie
van vrouwen op een veel hoger politiek niveau. Ik werkte bij Hivos als hoofd lobby en
ben toen MENA lobby gaan doen.”
Hadden jullie contacten op dat hogere
niveau? Hadden jullie van het begin af aan
een strategie?
“Hivos had een goeie naam onder die activisten en daarom was het makkelijk ons netwerk uit te breiden. In samenwerking met
het Amerikaanse State Department hebben
we alle maatschappelijk actieve groeperingen

in kaart gebracht om vrouwen te vinden die
mee konden doen aan het vredesproces. Dat
eerste Geneve-proces werd door de Verenigde
Staten geleid. Washington heeft zowel bij de
regering als bij de oppositie afgedwongen dat
ze een quotum van minimaal 30% vrouwen
in hun delegaties moesten opnemen.”
“Het was lastig om de vrouwen van verschillende groepen bij elkaar te krijgen. Na 40 jaar
dictatuur heerste er een enorm wantrouwen
naar elkaar toe. Men was het niet gewend
om openlijk met elkaar te praten, dat deed je
hooguit met vijf of zes vertrouwelingen. Wij
hebben toen de rol van gespreksleider op ons
genomen, zodat we steeds aanwezig waren
als de vrouwen elkaar officieel ontmoetten,
op een conferentie of training ergens in de
wereld. Onze boodschap was: ‘Als jullie iets
willen bereiken, moeten jullie in staat zijn het
met elkaar te rooien’.”
Ondertussen moest er ook op een tweede
spoor gewerkt worden: om de Syrische vrouwen samen met politiek actieve vrouwen in
de MENA regio op de internationale agenda
te zetten. ‘Women on the Frontline’ bracht
veel vrouwen uit o.a. Egypte, Lybië en Iraq
naar Den Haag om hun zaak te bepleiten.

Minister Uri Rosenthal reageerde positief en
heeft een speerpunt gemaakt van onze lobby,
maar dat leidde niet tot praktische veranderingen. Toen Frans Timmermans Minister
van Buitenlandse Zaken werd, hebben we
hem direct daarop aangesproken: ‘Wat ga je
nu echt doen aan die vrouwenparticipatie
uit de MENA landen?’ Uiteindelijk heeft Nederland toen de nek uitgestoken, ook bij de
Verenigde Naties. Tijdens een Algemene Vergadering van de VN in 2014 zijn er een paar
sessies georganiseerd over dit onderwerp, onder meer een ‘besloten bijeenkomst’ (dus geheim) op hoog politiek niveau met afgevaardigden van de VS, Nederland, UN Women, de
speciale VN gezant voor Syrië Lakhdar Brahimi, en een delegatie Syrische vrouwen. Die
afgevaardigden oefenden systematisch druk
uit op de andere aanwezigen om ervoor te
zorgen dat bij elke volgende stap richting vrede er in elke werkgroep 30% vrouwen zouden
deelnemen. Hier werd ook de SWIPD1 opgericht – een groep heel diverse vrouwelijke
activisten die afspraken om samen te werken
om tot een politieke oplossing te komen met
een grotere rol voor vrouwen in het politieke
process. Ondanks deze gecoördineerde inspanningen lukte het uiteindelijk toch niet
om een vrouwendelegatie aan de onderhandelingstafel te laten deelnemen.”
Je had dus financiële middelen en ook
politieke steun van de Nederlandse
regering, maar toch kwam je niet verder?
Nee, niet direct. Maar we hadden wel vertrouwen gewonnen. Twee jaar geleden werd
ik gebeld door Syrische vrouwen die niet
tevreden waren met de vredesbesprekingen.
UN Women heeft mij toen gevraagd om
voor SWIPD een bijeenkomst te organiseren
over dat probleem. Ze wilden dat graag in de
MENA regio organiseren, maar ik heb toen
gezegd: we gaan naar Geneve, en wel vlak
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voordat de Syrsiche vredesonderhandelingen hervat worden in het VN gebouw. Daar
zat inmiddels een andere speciaal VN gezant
voor Syrië, de Italiaan Staffan de Mistura, en
ik drong erop aan hem te spreken te krijgen.
We kregen een audiëntie voor de vrouwen.
Nadat hij ze had aangehoord, deed hij een opmerkelijke en unieke zet: hij stelde voor een
Womens’ Advisory Board (WAB) op te zetten
die altijd gehoord diende te worden tijdens
vredesbesprekingen. Deze raad bestaat uit
twaalf vrouwen van diverse afkomst, koerdisch, islamitisch, christelijk, links-liberaal,
en ook een paar van de kant van het regime.
Het was een historische verandering. Nooit
eerder in de geschiedenis en nergens anders
ter wereld is er zo’n vrouwenraad ingesteld
bij vredesonderhandelingen.”
Is zo’n vrouwenraad een goed idee?
“Ja, ongetwijfeld, Maar er wordt wel veel van
die vrouwen gevraagd, het is namelijk de
enige officiële Syrische groep waar alle kanten
van het politieke spectrum vertegenwoordigd
zijn. Er is bijvoorbeeld een dame die hoog in
de boom zit bij de staatstelevisie, verder is er
een Assad-getrouwe wier zoon is omgekomen
bij een bombardement. Maar er zijn er ook
een paar die jarenlang gemarteld zijn. Die
willen zich weer niet verdiepen in haar verdriet, ze denken: ‘wij hebben ontzettend veel
meer geleden’. Zit dan maar eens een week
bij elkaar om er samen uit te komen, dat is
heftig. En dan spelen naast het vredesproces
zelf ook nog meningsverschillen over hoe de
emancipatie-strijd daar bij hoort. Sommigen
zijn daar meer uitgesproken in dan anderen.
Ze werken onder druk, want terwijl de onderhandelingen moeizaam en met haperingen
verlopen, gaan de gevechten in de dorpen en
steden onophoudelijk door. De meesten hebben eigen NGOs en doen aan lokale vredesopbouw of humanitaire hulp, ze kennen de
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realiteit heel goed. Dat was ook van begin af
aan een toelatingseis: de leden van de Vrouwen Adviesraad moeten wel een draagvlak
hebben in de samenleving, anders hebben
hun inspanningen geen toegevoegde waarde.
Het helpt dat de vrouwen met elkaar al een
lange weg afgelegd hadden. Ze zijn enorm
gegroeid in hun rol. Ze hebben regelmatig
overleg met De Mistura en die heeft ook een
aantal punten die de vrouwen aandroegen
meegenomen. Ze hebben met een genderlens
gekeken naar de VN-resoluties over Syrië, ze
bekijken hoe de nieuwe grondwet eruit zou
moeten zien om tot een meer inclusieve samenleving te komen. Ze hebben nieuwe punten op de agenda van de onderhandelingen
gezet, zoals bijvoorbeeld de situatie van gevangenen en ontvoerden, waar ook de milities en ISIS bij betrokken zijn. Ook de fundamentele humanitaire beslissing staat op de
agenda: moeten internationale sancties opgeheven worden om hulp te kunnen bieden
aan de bevolking?”
“De Vrouwen Adviesraad is ook een voorbeeld voor vrouwen uit andere landen in conflict, waar vredesonderhandelingen aan de orde zijn. Het heeft een precedent gezet en is een
voorbeeld van een eigenzinnige strategie.“
Wat zijn volgens jou de perspectieven voor
vrouwenrechten in Syrie?
Het land heeft een grote ruk naar conservatisme gemaakt. Tijdens de protesten in 2011
stonden veel jongeren en vrouwen op de pleinen, maar ze zijn nu de verliezers van die geweldloze opstand. De oppositie bestaat veelal
uit oudere mannen die geen antenne hebben
voor vrouwenrechten. Als er een nieuw parlement komt, komen daar meer islamistische,
conservatieve krachten in die vrouwenrechten stevig tegen willen houden. Nu Assad
militair aan de winnende hand is zijn er hele
groepen, inclusief vrouwen, die tot de laat-

ste snik door willen vechten om Assad weg
te krijgen. Anderen zijn pragmatischer, wel
bereid een compromis te sluiten, hoe bitter
het ook is.”
“Tegelijk hebben vrouwen op lokaal niveau
meer invloed gekregen. Veel mannen zijn weg
of dood en hun plaats is ingenomen door
vrouwen. In de vluchtelingenkampen, waar
vooral straatarme mensen uit rurale gebieden opgevangen worden, is gebrek aan alles.
Er groeit daar een hele generatie kinderen op
die totaal geen onderwijs krijgen. Dat zijn de
mensen die zowel binnen Syrië als in de omringende landen in kampen wonen, de mensen die niet naar Europa vluchten omdat ze
geen geld hebben voor de oversteek. Lokale
organisaties trekken zich hun lot aan, veelal
onder leiding van vrouwen. Voor hen zou veel
meer geld beschikbaar moeten zijn, zij kunnen
daarmee basisvoorzieningen op peil houden
en tegelijk de mensen bewust maken van hun
rechten. Ook Syriërs die in Nederland wonen
zouden voorbereid moeten worden om t.z.t.
terug te gaan om daar te helpen met de wederopbouw van de samenleving. Er moet geïnvesteerd worden om ze te informeren over
mensenrechten en vrouwenrechten. Veel Syriërs zijn ondanks alles ontzettend trots op hun
land, velen zullen vast terug willen.”
Het is jammer dat het programma
‘Women on the Frontline’ niet opnieuw
gefinancierd wordt door Buitenlandse
Zaken. Hoe ga je daar mee om?
“HIVOS’ beleid is nu vooral steun voor vrouwen in de tweede bestuurslaag (ambtenaren,
gezondheidswerkers, onderwijzers, opbouwwerkers). Dit werk, dat eigenlijk de verantwoordelijkheid van de overheid is, wordt in
conflictgebieden onderhouden door maatschappelijke organisaties. De steun die HIVOS
vroeger bestemde voor leiders van vrouwenbewegingen, gaat nu vooral naar die organisa-

De oorlog in Syrië
De cijfers over de oorlog in Syrië zijn onthutsend: 4,7 miljoen vluchtelingen; 6,6 millioen
binnenlands ontheemden; 250.000 mensen
dood; 13 miljoen die dringend humanitaire
hulp nodig hebben. Dit gewelddadige
conflict heeft geen enkele Syriër gespaard
voor leed. Het hele land is zo ontzetend
ontwricht, het zal decennia duren om het
weer op te bouwen.
Het regime van Assad gaf na de ‘revolutie’
voorrang aan militair opreden tegen de
gematigde oppositie in plaats van tegen
ISIS, waardoor die laatste de ruimte kreeg. In
juni 2014 riep ISIS het zogenaamde Kalifaat
uit in delen van Syrië en Iraq. Voor Westerse
landen werd het al gauw een prioriteit om
ISIS te verslaan in plaats van de oppositie te
ondersteunen. Met het begin van de bombardementen op ISIS posities in september
2014, liet het Westen zien dat het bereid was
direct tegen de jihadisten op te treden, maar
niet om de burgerbevolking te beschermen
tegen bombardementen van het regime.
Dit zette veel kwaad bloed bij de rebellen
die hierin een aanmoediging zagen om het
conflict militair uit te vechten in plaats van
een vredesovereenkomst te zoeken.

ties. Het is jammer dat daar weinig geld voor
is, want je kunt maatschappelijke organisaties
niet zomaar uit de grond trekken in een paar
jaar, zeker niet in een situatie waar 40 jaar dictatuur aan vooraf ging. Ze zijn eigenlijk pas
net begonnen met samenlevingsopbouw van
onderop. Als dan na 3 jaar de stekker eruit
moet, neem je die groepen niet serieus.”
Elma Doeleman
1 Syrian Women’s Initiative for Peace and Democracy
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Waarom ICAN de Nobelprijs
voor de Vrede verdiende
Op 10 December 2017 werd de Nobelprijs uitgereikt aan Beatrice Finn, als
vertegenwoordiger van International Campaing Against Nuclear Weapons (ICAN),
die zorgde voor een internationaal verbod op het gebruik van kernwapens. ICAN is
een coalitie van 468 NGO’s uit meer dan 100 landen. De voorzitter van het Nobelprijs
Comité, mevrouw Mevrouw Berit Reiss-Andersen, legt in haar speech uit waarom het
comité gekozen heeft voor ICAN. Hieronder leest u enkele paragrafen uit de speech.

M

ajesteiten, uwe Koninklijke Hoogheden, gedistingeerde vertegenwoordigers van de Nobelprijswinnaar
voor de prijs van de vrede, uwe excellenties,
geachte gasten, dames en heren.
De Internationale Campagne voor de Afschaffing van Nucleaire Wapens (ICAN)
heeft de Nobelprijs voor de Vrede voor 2017
gekregen. Namens het Noorse Nobelcomité
feliciteer ik ICAN met deze toekenning.
ICAN ontvangt de prijs voor haar inspanningen om alle landen in de wereld bewust
te maken van de catastrofale humanitaire
gevolgen van elk gebruik van kernwapens; en
voor haar baanbrekende inspanningen om
een wereldwijd verdrag te bereiken dat dergelijke wapens verbiedt. Het werk van ICAN
heeft een nieuwe impuls gegeven aan het proces dat tot afschaffing van kernwapens leidt.
Op twee dagen in augustus 1945 beleefde de
wereld voor het eerst de vreselijke vernietigende kracht van kernwapens. De bombardementen op Hiroshima en Nagasaki hebben onmiddellijk ten minste 140.000 mensen
gedood, waarvan de overgrote meerderheid
burgers waren. Hiroshima was volledig ver-
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dien zijn de nucleaire wapens van vandaag
vele malen destructiever dan de bommen die
in 1945 op Japan werden gedropt.
De opvattingen die het politieke debat domineren, zijn die van de grote mogendheden en
machtige allianties. ICAN ontstond als een
protest tegen de gevestigde orde. Problemen
met nucleaire wapens zijn niet alleen een
kwestie die door regeringen moet worden
aangepakt, noch een kwestie voor deskundigen of politici van hoog niveau. Nucleaire
wapens hebben betrekking op iedereen en
iedereen heeft recht op een mening daarover.
ICAN is erin geslaagd nieuwe betrokkenheid
bij gewone mensen te genereren in de campagne tegen kernwapens.

‘Nucleaire wapens hebben
betrekking op iedereen
en iedereen heeft recht op
een mening daarover.
ICAN is erin geslaagd nieuwe
betrokkenheid bij gewone
mensen te genereren in de
campagne tegen kernwapens’

woest en grote delen van Nagasaki waren in
puin gelegd. Maar de dood was in augustus
1945 nog niet klaar met Hiroshima en Nagasaki. Het aantal doden bleef aanzienlijk
stijgen in de jaren die volgden, en overlevenden lijden nog steeds aan de gevolgen van
straling. De verwoesting van Hiroshima en
Nagasaki heeft ons geleerd dat kernwapens
zo gevaarlijk zijn en zoveel paniek en dood
veroorzaken bij de burgerbevolking, dat ze
nooit meer mogen worden gebruikt. Boven-

De belangrijkste boodschap van ICAN is dat
de wereld nooit veilig kan zijn zolang we nucleaire wapens hebben. Een ander belangrijk
punt van ICAN is dat de huidige internationale rechtsorde niet toereikend is om het probleem van de kernwapens aan te pakken. Het
is niet overdreven om te zeggen dat de kernwapenstaten slechts in beperkte mate de verantwoordelijkheid voor ontwapening hebben
waargemaakt, die zij in het Non Proliferatie
Verdrag (NPV) beloofd hadden. Bovendien is
het verdrag alleen van toepassing op besluitvorming in de landen die zijn toegetreden.

India, Pakistan en Israël, die kernwapens hebben, zijn geen NPV-leden. Bovendien heeft
Noord-Korea, dat zes nucleaire testexplosies
heeft uitgevoerd, zich teruggetrokken uit het
verdrag. Wereldwijde nucleaire ontwapening
kan niet plaatsvinden zonder dat ook deze
landen deelnemen. Om deze vicieuze cirkel
te doorbreken is ICAN voorstander van een
universeel verbod op kernwapens, waar alle
landen zich over uitspreken.
Tot nu toe hebben 127 staten een humanitair verdrag getekend om zich actief in te
zetten voor het terugdringen, verbieden en
elimineren van kernwapens op humanitaire
gronden. Verder heeft ICAN zich ingespannen voor een bindend internationaal verbod
op kernwapens. Op 7 juli 2017 werd een definitief ontwerpverdrag goedgekeurd door 129
VN-lidstaten.
De mensen van ICAN zijn zowel ongeduldig
als visionair, maar ze zijn niet naïef. ICAN
erkent dat nucleair bewapende staten hun
nucleaire wapens niet zomaar ineens kunnen uitschakelen. Dit moet gedaan worden
via een wederzijds, geleidelijk en verifieerbaar ontwapeningsproces. Maar ICAN en
het Noorse Nobelcomité hopen dat een internationaal wettelijk verbod en een brede
betrokkenheid van gewone mensen in zoveel
landen druk zullen uitoefenen op alle nucleair bewapende staten en dat ze daardoor dit
proces versnellen.
Tot slot wil ik Zijne Heiligheid citeren, paus
Franciscus, die onlangs heeft verklaard: “Wapens van massavernietiging, met name kernwapens, creëren niets dan een vals gevoel van
veiligheid. Ze kunnen niet de basis vormen
voor vreedzame co-existentie tussen leden
van de menselijke familie, die geïnspireerd
wordt door een ethiek van solidariteit.”
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Oorlog in Jemen werpt
vrouwen terug in de tijd

D

oor omstandigheden kwam ik in Nederland aan net op het moment dat de
oorlog uitbrak in Jemen. Ik kan niet meer
terug. Nu ben ik wel veilig, maar alles wat ik achterliet is al verwoest of nog steeds in gevaar.
Mensen in het land ervaren de huidige situatie
in Jemen als regelrechte volkerenmoord.
De situatie is zo ernstig, dat de ingezette politieke hervormingen ten aanzien van vrouwenrechten gesneuveld zijn, en erger. Vrouwen maken
zich nu minder zorgen over hun wettelijke rechten, het gaat nu in de eerste plaats om de veiligheid van hun kinderen. Ze willen voorkomen dat
hun zonen de oorlog ingestuurd worden en hun
dochters te jong uitgehuwelijkt.
Voor de bommen begonnen te vallen zaten de
vrouwenrechten even in de lift. Vrouwen waren
onder andere betrokken bij het vormgeven van
een nieuwe grondwet. De nieuwe Jemenitische
grondwet is net als de oude gebaseerd op de
sharia (Islamitische wet) die als bron voor alle
wetgeving geldt. Veel wetsartikelen bevatten
bepalingen die discriminerend zijn voor vrouwen. Zo bestaat er ongelijkheid in de persoonlijke status voor de wet, de erfwet, het strafrecht,
de bewijslast en het staatsburgerschap. Een
vrouw wordt daarin niet als een volwaardig persoon beschouwd en haar keuzevrijheid is niet
gegarandeerd. Voor de Jemenitische wet is het
getuigenis van een vrouw de helft waard van die
van een man.
De praktijk is echter erger dan de wet. Hoewel
gelijkheid van onderwijs voorgeschreven is, behoedt het patriarchaat dat dit zich in de praktijk
kan wortelen: de meeste vrouwen krijgen nooit
toegang tot onderwijs. Hieruit volgt verdere
discriminatie, want vrouwen zonder opleiding
kunnen geen baan vinden en hun toegevoegde
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waarde wordt niet erkend. Mocht een vrouw van
haar man willen scheiden, dan heeft ze geen recht
op voogdij over de kinderen en is ze afhankelijk
van goodwill om haar kinderen ooit nog te zien.
De belangrijkste reden waarom meisjes, als ze al
bij uitzondering naar de lagere school mogen, al
vroeg daarmee stoppen, is dat ze uitgehuwelijkt
worden. De oorlog en de bombardementen maken dit nog erger. Veel gezinnen hebben geen
inkomen meer, er wordt veel minder voedsel
verbouwd en de huizen zijn verwoest en worden verlaten. Dodelijke ziektes zoals cholera treffen zowel de armen als de middenklasse wegens
tekort aan schoon drinkwater. Uithuwelijken
wordt door veel gezinnen gebruikt als middel
om de dochters te beschermen tegen verkrachting, geweld en extreme armoede.
Bijna was het heel anders geweest. Reeds vóór
de Arabische lente zich in de buurlanden manifesteerde, werd in 2008 een minimumquotum
voorgesteld van 15% vrouwelijke vertegenwoordigers voor het Jemenitische parlement.Toentertijd was dat nog slechts 0,3%. Stamleiders en
Islamitische partijen staken daar een stokje voor.
In 2013, als reactie op de Arabische Lente, werd
dit zelfs gezet op 30% om op één lijn te komen
met andere Arabische landen. Daar kwam echter
wederom niets van terecht. Ook een initiatief om
de huwelijksleeftijd te verhogen van een eerder
verworpen 15 naar 17, werd de kop in gedrukt.
Thans bestaan er twee parallelle grondwetten.
De oude wordt nog opgelegd door de conservatieve milities en hun bondgenoten. De in het
vredesproces erkende regering die geacht werd
de nieuwe grondwet te handhaven, is afgezet

en verjaagd. In maart 2015, terwijl partijen nog
bezig waren samen een nieuwe regering te vormen, begon de gewapende strijd tussen de door
Saoedi-Arabië geleide coalitie en de opstanden van de Houthi-milities gesteund door Iran.
Miljoenen raakten ontheemd en vele anderen
zijn dood gevonden onder het puin tussen de
aanhoudende luchtaanvallen door de Saoedis.
De hele bevolking heeft te kampen met voedselschaarste en de betaling van ambtenaren
is al meer dan een jaar lang opgeschort. Voedselschaarste is een serieuze bedreiging voor de
hele samenleving geworden. Toegang tot water
en elektriciteit was altijd al een grote uitdaging
voor de Jemenieten; maar door de luchtaanvallen en de daaruit voortvloeiende humanitaire
catastrofe is de bestaande infrastructuur ingeklapt. Mensen zeggen dat ze het gevoel hebben
dat ze teruggegooid zijn naar de middeleeuwen.
Uit een rapport van de VN in 2016 blijkt dat
14,4 miljoen mensen in dat jaar geconfronteerd
worden met hongersnood, ongeveer 7,7 miljoen mensen onzeker dat ze voedsel krijgen en
340.000 kinderen acuut ondervoed zijn. Een recent rapport van OCHA heeft op 8 januari 2018
bevestigd dat 22 miljoen mensen behoefte hebben aan humanitaire hulp en dat nog eens ‘8 miljoen een stap verwijderd zijn van verhongering’.
Care Nederland publiceerde een rapport over
Jemen in 2016. Daarin wordt vermeld dat sinds
het begin van de oorlog in 2015 kinderarbeid
door jongens met een kwart toegenomen is in
de rurale gebieden en vluchtelingenkampen.
Slechts een derde van de kinderen van schoolgaande leeftijd zit op school.
Ik hoor vanuit Jemen dat de ‘de facto regering’
ingesteld door Houthi-milities nu Jemenitische
mannen oproept om zich bij hun leger aan te
sluiten om het land te verdedigen. Ook hebben
vertegenwoordigers van het ministerie van onderwijs scholen bezocht in Sanaa en Hodeidah
met een oproep aan kinderen om zich bij de
oorlog aan te sluiten. Ik heb zelfs vernomen dat

milities scholen hebben bezet waarbij leraren uit
het gebouw werden verwijderd voor het houden van een ronselactie. Vrouwelijke leden van
de milities bezoeken mensen huis-aan-huis om
mogelijke rekruten te registreren. Gezinnen worden onder druk gezet om geld te doneren als ze
hun zoon thuis willen houden. Stop de persen:
er zijn al zwaar bewapende vrouwen en schoolmeisjes gesignaleerd op straat en in scholen!
Terwijl vooral jonge jongens gebruikt worden
als een schild voor een machtsstrijd tussen rijke
mannen ver weg, maken meisjes zich zorgen
over hun levensonderhoud, een dreigend onvrijwillig huwelijk, bijbehorende verkrachting en
het wegvallen van de kans om ooit te leren lezen.
Wellicht vraagt u zich nu af, waar gaat dit ‘gecompliceerde conflict’ eigenlijk over, dat zoveel
onschuldige mensen moeten lijden? Het zou
geen verrassing moeten zijn maar het gaat uiteraard om geopolitiek: er liggen grotendeels onaangesproken oliereserves; en Jemen ligt langs
distributieroutes die de grote olielanden onder
controle willen houden. Culturele verschillen zijn
uitgebuit door wapens te verstrekken die tot onvermijdelijke verwoesting leiden, nog bovenop
de Saoedische luchtaanvallen. Het gaat nu van
kwaad tot erger, zelfs de humanitaire hulpverlening kan de hulpbehoevenden nog nauwelijks
bereiken.
Daarom doe ik een oproep om deze misdaden
tegen de menselijkheid te bestrijden. Overal
in Jemen hebben sterke vrouwen hun invloed
doen gelden. Zij deden dit met onvoorstelbare
tegenwind vanuit wet en politiek. De nieuwe
horde van deze oorlog moet nu weggenomen
worden. Er staan meerdere generaties vrouwen
paraat om direct te gaan bloeien. Genoeg is
genoeg! Stóp de bombardementen op burgerdoelen in Jemen en stóp de verkoop van meer
vernietigingstuig aan Saoedi-Arabië en aan Iran!
Rana Noman
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De Bloedkolencampagne van PAX
Voorbeeld van strategisch actie voeren

Maira Mendez met een foto
van haar overleden vader, een
bij hoofdkantoor Nuon en een
tijdens aandeelhoudersvergadering EDF in Parijs.

In 2006 werd de vader van Maira Mendez voor haar ogen en die van haar moeder en
broertje doodgeschoten. Maira was toen vijftien jaar oud. Nu is zij lid van het team van
zes PAX-medewerkers die in het steenkolenmijngebied Cesar in Colombia werken:
twee juristen, twee mensen die aan samenlevingsopbouw doen en twee therapeuten
tot steun van de slachtoffers van seksueel geweld en ander geweld. Tussen 1996
en 2006 vielen er in Cesar 3.100 doden en zijn zeker 55.000 mensen er van hun land
verdreven. Ondanks het huidige vredesproces vallen er nog steeds doden.

P

AX heeft al dertig jaar ervaring met
mensen en geweld in Colombia. De
laatste jaren is er een speciaal team dat
werkt rond de bloedkolen: steenkolenwinning waarbij de rechten van mensen en natuur op een verschrikkelijke manier worden
beschadigd. Dit moet stoppen, en de getroffenen moeten gecompenseerd worden. PAX
gebruikt een eigenzinnige strategie: mensen

Maina van der Zwan in oranje pak voor het
hoofdkantoor van Nuon.
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en organisaties die soms conflicterende belangen hebben worden bij elkaar gebracht. In het
PAX-kantoor – waar we op 10 december 2017
nog de toekenning van de Nobelprijs voor de
vrede aan ICAN vierden (waarvan ook PAX
deel uitmaakt) – spreek ik op de eerste werkdag van 2018 met Maina van der Zwan (39).
Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
“Heel positief. We hebben veel druk in de
steenkolenketen opgebouwd. Daarom zal de
aandacht in 2018 nog meer naar Colombia
verschuiven. Het ijzer is nu heet, wat betreft
de mijnbouwbedrijven én de overheid. Ook
zullen we meer aandacht besteden aan de
begeleiding van de slachtoffergemeenschappen en aan het in kaart brengen van actuele
risico’s.”
“We hebben wel veel bereikt, en zelfs als bijvoorbeeld het landelijke vredesproces onverhoopt zou falen, blijft staan dat bedrijven
in grondstofketens verantwoordelijkheden
hebben en hierop aanspreekbaar dienen te
zijn. Bedrijven in Colombia moeten erkennen dat ze enorme risico’s hebben genomen
door in een oorlogszone te gaan mijnen, dat
hun komst een aanzuigende werking op nog
meer geweld had en dat ze direct en indirect

van mensenrechtenschendingen hebben geprofiteerd. Ze moeten onderzoek doen naar
wat hun aandeel daarin is. Ze moeten een
plan van actie opstellen. We hebben hierbij te
maken met enorme tegenspelers. Een van de
multinationale mijnbouwbedrijven heeft een
grotere omzet dan de Nederlandse staatsbegroting, en machtige juridische afdelingen.
De bedrijven hebben economisch voordeel
gehad van de mensenrechtenschendingen en
moeten nu ook financieel de vredesopbouw
mee dragen. Ze waren onderdeel van het probleem en kunnen nu onderdeel van de oplossing worden. Wij wijzen op het grote belang
van erkenning, waarheidsvinding, dialoog,
compensatie en veiligheidsgaranties.”
“Omdat Pax al dertig jaar actief is in Colombia, kon onze ervaring in het recente landelijke vredesakkoord gebruikt worden. Helaas
is het akkoord later weer wat afgezwakt.”

Is blijvende vrede haalbaar?
“Voor een duurzame vrede is nodig dat er
openheid is over ieders aandeel in het conflict,
in dialoog met de slachtoffers. Doel is niet primair daders gevangen te nemen, want dan zou
half Colombia in de gevangenis komen omdat
velen baat hebben gehad bij de mensenrechtenschendingen. Het gaat erom dat mensen
samen verder kunnen. De slachtoffers willen
toekomst hebben. Dat noemen ze een levensproject: land, onderwijs en rust omdat je niet
meer voor je leven hoeft te vechten. Dan is er
toekomst voor de kinderen. Het team van de
Bloedkolencampagne werkt nauw samen met
het PAX Colombia-team, onder leiding van
Joris van de Sandt. De wetgeving rond het
grondbezit is ingewikkeld: wie had wat, wanneer en hoe kwam je eraan. Eén procent van
de grondbezitters heeft nu meer dan zeventig
procent van het land in ‘eigendom’. Door de
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Schema van belangengroepen bij de Bloedkolencampagne
Mijnbouwbedrijven in Colombia
Overheid in Colombia
Slachtoffers
Europese landen

Elektriciteitsmaatschappijen in Nederland,
Denemarken, Zweden, Italië en Duitsland

opeenvolgende golven van gewapende aanvallen is het grondgebied ‘verdeeld’, waarbij
veeboeren en mijnbouworganisaties misbruik
maakten van de situatie. Er waren tussen 1996
en 2006 permanent rond zeshonderd paramilitairen actief in de regio. Deze milities hebben
ook vakbondsmensen gedood die opkwamen
voor de rechten van mijnwerkers. Meerdere
paramilitairen hebben onder ede verklaard
dat ze overleg hadden met en werden betaald
door mijnbouwbedrijven.”
“Europese afnemers profiteerden van de relatief goede kwaliteit en goedkope steenkool
uit Colombia. Deze elektriciteitsmaatschappijen verdienden aan de bloedkolen en moeten daarvoor verantwoording gaan afleggen.
Ook individuele consumenten van elektriciteit dragen verantwoordelijkheid en kunnen
meedoen aan het veranderingsproces.”
Hoe ziet jullie campagne richting
de elektriciteitsbedrijven eruit?
“Als de elektriciteitsmaatschappijen staatsbedrijven zijn, benaderen we die met een
andere strategie dan wanneer ze zelfstandig
zijn en je ze ook via hun individuele klanten kunt benaderen. Individuele klanten
hebben de mailboxen van de verschillende
elektriciteitsmaatschappijen soms lamge34

Grote invloed en niet welwillend
Grote invloed, iets welwillender
Bijna geen invloed, zeer welwillend
Nederland niet zoveel invloed,
50 procent welwillend; Duitsland:
een beetje invloed, 50 procent welwillend
Redelijk grote invloed, een beetje welwillend
(dertig tot zestig procent van de steenkolen
uit Cesar gaat naar Europa)

legd. En dan kwam er een verzoek om de
campagne te stoppen. In het begin waren de
elektriciteitsmaatschappijen niet zo welwillend, maar we hebben ons op hen gericht
omdat ze potentieel veel invloed hebben én
kwetsbaar zijn voor publieke campagnes.”
‘We werken in verschillende Europese landen
samen met actiegroepen die mensenrechten,
milieu en democratie willen uitdragen. Zo
hebben we met Denen een campagne voorbereid en de elektriciteitsmaatschappij Dong
verteld wat voor acties we van plan waren. Ze
schoten in de stress en vroegen wat ze zouden
kunnen doen. Onze bedoeling was niet dat
men zich zou terugtrekken, want dan hadden
ze geen invloed meer op de mijnbouwbedrijven in Colombia. Ons advies was: onderzoek
de schendingen van de mensenrechten, breng
de grootse problemen in beeld en maak op
basis hiervan een actieplan. Laat dit weten
aan de mijnbouwers en als die niet ook in actie komen, stop dan met inkopen. In deze opzet speelt belonen en straffen een rol. Omdat
Dong niet zo veel kolen inkoopt, maakte dit
minder indruk dan toen Enel uit Italië ging
meedoen, het grootste elektriciteitsbedrijf
van Europa. Dat bedrijf deed onderzoek én
trok zich terug. Hierna kwam de uitstekende
aanpak van Nuon-Vattenfall uit Zweden, dat

precies de door PAX en anderen uitgezette
route volgt, met om te beginnen een uitstekend onderzoeksrapport. De andere elektriciteitsbedrijven kunnen nu niet achterblijven
en alleen voor dialoog gaan. De vraag is nu
hoe ze zich bij Vattenfall kunnen aansluiten.
Nuon-Vattenfall verminderde de afname van
kolen en blijft druk uitoefenen. In hun actieplan staat dat mijnbouwbedrijven zich moeten inzetten voor verzoening met de slachtoffers van mensenrechtenschendingen rondom
steenkolenwinning. De mijnbouwbedrijven
vrezen een domino-effect en schuiven wat
op. In 2018 richt PAX zich op de elektriciteitsbedrijven die zich nog niet hebben uitgesproken. Met Engie, Uniper en Essent zijn
er gesprekken, maar is er nog weinig vooruitgang geboekt. Nuon is dus wel op de goede
weg en geeft het goede voorbeeld aan de rest
(zie het lijstje met ‘goede’ bedrijven onder dit
artikel).”
“Bettercoal, de zelforganisatie van de Europese energiesector, heeft verklaard dat ze ook
genoegdoening voor de slachtoffers wil. Deze
organisatie werkt vooral technisch (zijn de
protocollen in orde), maar openbaart de gegevens niet. De impact van de mijnbouw in
heden en verleden ligt buiten hun mandaat,
zeggen ze. Elektriciteitsbedrijven en Bettercoal spelen elkaar ook de bal toe: wie is verantwoordelijk? Doordat PAX met de elektri-

citeitsmaatschappijen ging praten, kwam er
een positieve beweging tot stand.”
“De overheid in Colombia zou de mijnbouwcapaciteit willen uitbreiden, maar PAX en anderen hebben nu een knip op de deur gedaan
door de mensenrechten zo pregnant aan de
orde te stellen bij verschillende spelers in het
energieveld. Door PAX is ook met de minister van Mijnbouw gesproken over het voordeel van recht doen aan de slachtoffers en
daarmee (grotere) export mogelijk te maken.”

‘De overheid in Colombia zou de
mijnbouwcapaciteit willen uitbreiden,
maar PAX en anderen hebben nu
een knip op de deur gedaan door
de mensenrechten zo pregnant aan
de orde te stellen bij verschillende
spelers in het energieveld’
“Het bovenstaande langslopend kun je ook
een goede strategie voor niet-gouvernementele organisaties in het algemeen formuleren,
vanuit de vraag of je op diverse gebieden
en gevarieerd aan het werk gaat of de keus
maakt heel intensief op bepaalde gebieden te
werken, bijvoorbeeld daar waar je iets kunt
kantelen en systematische veranderingsprocessen in gang kunt zetten.”
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interview

Internationaal is er de laatste weken veel
aandacht geweest voor seksueel geweld
tegen vrouwen en meisjes in Colombia. Hoe
gendergevoelig is de Bloedkolencampagne?
Maina veert op, want PAX wil gender meenemen als actiepunt voor de komende tijd binnen de Bloedkolencampagne.
“Met name het seksueel geweld binnen dit
conflict en de mensenrechtenschending op
dit gebied moeten in kaart worden gebracht.
Hoe systematisch was dit geweld? Op welke
schaal? Hoeveel schade is er aangericht? We
zijn al bezig met voorwerk en met de vraag
wat we als PAX zouden kunnen doen. Er is
een functionaris voor gender binnen PAX.
Er moet ook geld komen voor onderzoek
en voor ondersteuning van slachtoffers. Bijvoorbeeld van overheden en bedrijven uit de
steenkoolketen. Zij hebben van het geweld
geprofiteerd; zij moeten bijdragen aan oplossingen! Essent heeft de inkoop voor zijn
steenkolencentrales elders ondergebracht en
denkt schone handen te hebben. Maar het
bedrijf heeft nog steeds het bloed van vroeger
aan zijn handen.”
Nog een vraag over jullie campagne:
hoe zijn jullie tot deze werkwijze gekomen?
“Pax werkt meestal met programma-co36

t e n t oo n s t e l l i n g

ördinatoren: die staan met hun voeten in
de modder en hebben relatief minder tijd
en aandacht voor aspecten die buiten hun
programmagebied spelen, zoals politieke
machtsverhoudingen in Europa en grondstofketens. Voor de Bloedkolencampagne is
daarom gekozen voor een campagneleider
die een politieke achtergrond heeft en gevoel
voor machtspolitiek: Wouter Kolk. Ik ben het
team komen versterken omdat ik een internationale activistische achtergrond heb. Ik
heb onder meer het voortouw genomen voor
de acties in verband met de Irak-oorlog, heb
protesten in het kader van andersglobalisme
georganiseerd, ben in touw geweest bij G8 in
Genua en bij het Platform tegen de nieuwe
oorlog. En ik heb de ervaring dat je soms behoorlijk moet beuken, en acties moet voeren
die bedrijven echt pijn doen, maar wel moet
blijven praten.”
Nieuwsgierig vraag ik door:
wat was er vóór het actievoeren?
“Ik ben een kind van ontwikkelingswerkers,
geboren en opgegroeid in Kenia en Burkina
Faso. Als student merkte ik dat je als wetenschapper weinig invloed hebt. Ik heb een activistische vriendenkring en prijs me gelukkig
met een links-feministische vriendin.” Aan
het eind van ons gesprek zegt Maina nog: “Ik
heb hoop, want verandering blijkt mogelijk.”

We have a dream

D

e redactie bezocht de tentoonstelling
over Gandhi, Martin Luther King en
Mandela in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Drie leiders van verzetsbewegingen
die de geschiedenis veranderden. Het is altijd
weer een opsteker om te zien hoe deze leiders
vanuit een schijnbaar hopeloze situatie een
grote meerderheid aan mensen wisten te mobiliseren voor zinvolle verandering.
In het geval van Gandhi: tegen de regels van
het koloniale bewind in, zelf zout winnen
uit de zee en zelf stoffen weven uit het lokaal
geoogste katoen; en niet te vergeten de hongerstaking als instrument om religieuze twisten te overwinnen. Van Martin Luther King
is vooral het voorval beroemd geworden dat
een zwarte vrouw met de naam Rosa, weigerde om te gaan staan in de plaats voor negers
in de bus – waarop King een transportstaking
organiseerde die maanden duurde en tenslot-

te de busmaatschappij dwong om de regels
te veranderen. En natuurlijk zijn beroemde
speech: ‘I have a dream’, waarmee hij zwarte
èn blanke mensen aansprak op verlangens
die dieper gaan dan het onmiddellijke angstige belang. Bij Mandela herinneren we ons
vooral zijn consistente keuze om in dialoog
te gaan met blanke gezagsdragers en om te
hameren op samenwerking tussen blanke
en zwarte mensen voor een gezamenlijk
Zuid Afrika, volgens regels die later bekend
zijn geworden als de Afrikaanse “Ubuntu”
filosofie over het koesteren en bewaren van
eensgezindheid. Bij alle drie de leiders in de
expositie gaat het om conflicten op basis van
huidskleur, waarbij de helden alle drie mannen zijn. Voor een toekomstige expositie denken we aan meer aandacht voor vrouwelijke
leiders en strategieën die korte metten maken
met discriminatie op basis van geslacht.

Lineke Schakenbos
PS Elektriciteitsmaatschappijen in Nederland die geen bloedkolen gebruiken zijn
Pure Energie, De Unie, Vandebron, Huismerk
energie, Oxxio, Eneco, Woonenergie en Greenchoice. Nuon is op de goede weg.
Wil je meer lezen? Dat kan ik van harte aanbevelen!
https://www.paxvoorvrede.nl/actueel/
dossiers/stop-bloedkolen
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Feminiene strategieën
tegen oorlog en geweld
Is er wel zoiets als een ‘feminiene’ of ‘masculiene’ strategie? Deze vraag hebben we
voorgelegd aan Annette Evertzen, een gender-consultant die gepubliceerd heeft over
de relatie tussen biologische en culturele verschillen tussen mannen en vrouwen.
We gingen in gesprek. In het artikel hieronder bekijken we die vraag van meerdere
kanten. Eerst de veronderstelling dat oorlog en geweld ‘natuurlijk’ zijn bij mannen en
vrouwen, en dus niet te vermijden. Is dat wel zo? Dan de veronderstelling dat oorlog
voorkomen kan worden door vanaf jonge leeftijd te leren vreedzaam om te gaan met
anderen. Wat kan er dan geleerd worden? Vervolgens de veronderstelling dat mannen
en vrouwen gelijk zijn: kunnen we onderscheid maken tussen een masculiene en een
feminiene cultuur? En hoe werkt dat dan door in onze hormoonhuishouding?

D

ie vragen zetten ons aan het denken.
Om dat denken concreet te maken
noemen we een aantal voorbeelden
om te laten zien dat vrouwen wel degelijk
acties ondernemen die niet echt passen in
een ‘mannelijke’ cultuur en juist daardoor effectief kunnen zijn waar ‘gewone’ strategieën
niet meer werken.

Is empathie aangeboren?
Maar weinig mensen scheppen van nature
plezier in geweld of het doden van andere
mensen. Erasmus schreef er 500 jaar geleden
al over:
“Het is wijs zich verwonderd af te vragen
welke boze geest, welke verderfelijke, roekeloze
furie toch wel het eerst de menselijke ziel een
zó beestachtige drang heeft ingeblazen, dat dit
zachtzinnige schepsel, door de Natuur vredelievend en welwillend geschapen, het enige wezen
voorbestemd tot zaligheid, met zulk een woeste
verdwazing, zulk een waanzinnige verwoedheid zijn medemensen tracht te verdelgen.”
“In tegenstelling tot dieren die zich kunnen be38

schermen met horens, klauwen, stekels, gif of
pantsers is de mens naakt, zwak, teer, weerloos,
zacht van vlees en onbehaard. De natuur gaf
aan de mens een vreedzaam uiterlijk, met kentekenen van liefde en mededogen, vriendelijke
ogen. Buigzame armen, geschikt ter omhelzing.
De lach, teken van blijheid – en tranen, symbolen van zachtmoedigheid en medelijden. Ze gaf
hem het gebruik van spraak en overleg, bij uitstek geschikt om welwillendheid aan te kweken
en samenwerking mogelijk te maken.”
Toch hebben mensen allerlei middelen ontwikkeld om hun soortgenoten tot doden
aan te zetten, zoals door het scheppen van
afstand. Dit kan door de religieuze, etnische
of klassenverschillen te onderstrepen, door
virtuele distantie bijvoorbeeld met drones, of
door verhullend taalgebruik. De ontmenselijking van de tegenstander en het zaaien van
haat zijn ook methodes die worden ingezet
om mensen over een streep te trekken. Gewenning is dan belangrijk. Soldaten worden
getraind door te leren schieten op levensechte
doelen, ze worden op jonge kneedbare leeftijd

Ahed Tamimi, links en haar nichtje, Palestijnse tieners, afkomstig uit Nabi Saleh
tegenover een Israëlische militair. Nabi
Saleh is een dorp in Palestina, omringd
door checkpoints en illegale nederzettingen. Tamimi is, vanaf het moment dat ze
als 12-jarig meisje een Israëlische soldaat
smeekte om de vrijlating van haar 15-jarige
broer, een bekende verschijning. Ze geeft
de Palestijnse onvrede een gezicht. Onlangs
filmden omstanders hoe ze zwaar bewapende soldaten, die op de oprit bij haar huis
stonden, een tik en een schop verkocht.
Ze was woedend nadat haar neef met een
rubberen kogel in zijn hoofd was geschoten.
Ze is daarop, samen met haar moeder en
nicht, aangeklaagd voor het bedreigen van
veiligheidstroepen, opruiing, het gooien van
stenen en ‘het in gevaar brengen van de
Israëlische veiligheid’.

gedrild. Bij massamoorden worden jongeren
soms gedwongen hun eigen dierbaren te doden. De nazi’s namen steeds kleine stappen
om mensen aan hun ideologie te laten wennen, en bij teveel protest namen ze gas terug.
Ook gezag en groepsdruk doen hun werk.
Het is niet gemakkelijk om de empathie van
mensen te onderdrukken en hen tot geweld
aan te zetten, daarom houden veel soldaten
trauma’s over aan hun oorlogshandelingen.
Om trauma’s te voorkomen is het nuttig dat
mensen van het begin af aan weigeren mee
te gaan in het proces van discrimineren, ontmenselijken en uiteindelijk doden van anderen. Het aangeboren gevoel van empathie
kan zo gewekt worden en het ontwikkelt zich
verder in het beoefenen van compassie.

Kun je vrede leren?
Structureel bevorderen van vrede begint bij
de opvoeding. Als een kind opgroeit in een
liefderijke en open omgeving zal het zelf deze
eigenschappen later ook kunnen uitstralen.
Het is belangrijk dat kinderen leren hun
39

agressie te hanteren, te luisteren naar anderen, hen te begrijpen, mededogen te voelen
en met hen samen te werken. Het gaat om
emotionele intelligentie als communicatieve
vaardigheden en conflictoplossing.
Duurzame vrede in de buitenwereld is alleen
mogelijk als ook je binnenwereld vreedzaam
is, aldus Thomas D’Ansembourg en David
van Reybrouck in ‘Vrede kun je leren’. We kinderen en volwassenen - moeten niet alleen
ons lichaam verzorgen, maar ook onze geest.
Behalve in de opvoeding valt vrede ook te leren in het onderwijs en in trainingen. Middelen daartoe zijn introspectie, maar ook het
aangaan van intieme banden met anderen.
De auteurs noemen het leren van innerlijke
vrede door persoonlijke ontwikkeling vrouwelijker, meer privé, meer roze en soft en dus

verder weg van de echte wereld. En toch van
wezenlijk belang voor vrouwen én mannen
om oorlogen en andere vormen van geweld
te voorkomen.
De auteurs van ‘Vrede kun je leren’ bespreken drie methodes:
Mindfulness. Mindfulness en meditatie leiden
tot geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Ze versterken je concentratie en cognitieve
prestaties. Dit leidt tot socialer gedrag door
het vergroten van bijvoorbeeld altruïsme en
compassie. Je wordt er dus zelf beter van én je
relaties met anderen verbeteren.
Geweldloze communicatie. Deze communicatievorm gaat ervan uit dat alle mensen
dezelfde primaire behoeftes hebben, zoals
veiligheid, ergens bij horen, gezien worden.
Geweld ontstaat doordat we deze behoeftes

Strategieën voor vrede tijdens de oorlog in Syrië
Women for the Future of Syria: vormden
vredesgroepen op dorps- en wijkniveau om
met elkaar te praten over alternatieven voor de
gewapende strijd.
n Young Women in Qumishili: plakten deuren
van regeringsgebouwen dicht, gooiden rode
inkt in fonteinen, maakten posters over ontwapening en tegen overheersing door ISIS.
n Vrouwen vormen coördinatie comités voor
het verdelen van humanitaire hulp en verzinnen
allerlei trucs om te zorgen dat deze uit handen
blijft van profiteurs.
n Vrouwen zorgen voor kleine scholen en
schuilplekken voor kinderen, ouderen en herstellenden, met als voorbeeld de ‘Jasmin tenten’,
bedacht door Rafif Jouejati.
n Vrouwen documenteren schendingen van
mensenrechten, onder leiding van Razan Zeitouneh (het Violation Documentation Centre).
n

Vrouwen onderhandelen op dorps- en
wijkniveau over staakt-het-vuren en vrijlating
van krijgsgevangenen.
n Vrouwen organiseren gemeentelijke verkiezingen waar dat kan.
n Vrouwen organiseren communicatie, ontmoetingen en feesten tussen en met verschillende
bevolkingsgroepen om onderling begrip en
samenwerking te bevorderen, bijvoorbeeld
Radio Souriali, Radio Naseem en het tijdschrift
Jasmine.
n Vrouwen zoals Afra Jalabi doen onderzoek en
organiseren bijeenkomsten met diverse kerken
en partijen om samen plannen te maken voor
toekomstige gezamenlijke prioriteiten van de
Syrische bevolking.
n Vrouwen nemen deel aan vredesbesprekingen in Geneve en vragen om een bredere
vertegenwoordiging van de bevolking.
n

Bron: Williams, K., 10 ways Women are building Peace and Security in Syria. Conflict perspectives, 2014.
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niet begrijpen en erkennen bij onszelf en
anderen. We moeten leren beter te luisteren
en aan te voelen wat we zelf en anderen echt
nodig hebben en dat op de juiste manier verwoorden in plaats van het direct aangaan van
het gevecht. Het betekent niet dat we negatieve gevoelens en gedachten moeten onderdrukken, maar dat we deze zo moeten uitdrukken dat we gehoord worden.
Compassie. Diepe betrokkenheid bij anderen
zorgt ervoor dat we proberen die anderen
geen pijn te doen.
Behalve deze methoden die je kunt leren, is
ook het streven naar gelijkwaardige relaties
tussen mannen en vrouwen een goede training, evenals de communicatie met en zorg
voor kinderen, ook kleine kinderen. Het geeft
een persoonlijk geluksgevoel en meer begrip
voor wat anderen nodig hebben – waardoor
de neiging geweld te gebruiken vermindert.

Is er verschil tussen een feminiene en
een masculiene cultuur?
Geert Hofstede - een organisatiepsycholoog
en veel geciteerde Nederlandse wetenschapper - onderzocht in de zestiger jaren hoe
landen grote onderlinge culturele verschillen
vertonen, bijvoorbeeld voor wat betreft masculiniteit. Hofstede bracht het verschil tussen
feminiene en masculiene waarden in kaart:
zijn mensen bijvoorbeeld meer egocentrisch
of meer sociaal ingesteld? Wordt de nadruk
gelegd op competitie of samenwerking? Worden beslissingen genomen op basis van wat
je bent of op basis van wie je bent? Zo ontstonden verschillende patronen per land: een
prestatiemaatschappij naast een verzorgingsstaat, economische groei naast bescherming
van het milieu, meer bewapening naast meer
ontwikkelingssamenwerking. Op die manier
typeerde hij sommige landen als meer feminien en andere als meer masculien. Zijn
conclusie was dat in masculiene landen ge-

In Iran gingen vrouwen zonder hoofddoek
de straat op om te protesteren tegen de
kledingvoorschriften. Negenentwintig vrouwen
werden door de politie aangehouden.

weld meer de kans krijgt. Dat zijn wel trends
per land; individuen of groepen binnen een
cultuur kunnen onderling verschillen. Hij
constateerde bijvoorbeeld dat Amerikaanse
vrouwen gemiddeld masculiener zijn dan
Nederlandse mannen.

Wat is de invloed van biologische
verschillen op duurzame vrede?
Uit onderzoek blijkt dat meer feminiene
methodes aansluiten bij de inzichten van de
neurowetenschap. Voor een duurzame vrede
hebben we onder andere voldoende empathie
nodig en kunnen competitie en dominantie
in de weg zitten. Dat betekent, biologisch gezien, meer oxytocine en minder testosteron.
Feit is dat de structuur en de werking van de
hersenen van mediterende mensen veran41

deren, zelfs als er maar een half uur per dag
gemediteerd wordt. Intieme relaties met de
partner, kind of anderen verlaagt bij mannen
het testosteron met een derde en verhoogt
zijn oxytocine. Betrokkenheid bij anderen
verlaagt het testosteron, zelfs al het kijken
naar een romantische film. Bij een gewelddadige film stijgt het testosteron bij mannen die
toch al hoog in hun testosteron zitten. Seks
om de seks verhoogt je testosteron, seks om
de verbinding leidt tot meer oxytocine.
In masculiene culturen waarbinnen competitie, status en eergevoel belangrijker zijn,
maken mannen meer testosteron aan, waardoor ze minder open staan voor anderen. In
culturen met meer feminiene waarden zoals
empathie, compassie en voor elkaar zorgen,
krijgen andere hormonen meer kans. Dat
leidt niet alleen tot een meer vreedzame omgang met elkaar en minder oorlog, maar ook
tot een betere individuele gezondheid.
Vrede tegenover geweld, altruïsme en compassie versus egocentrisme, het is niet zo moeilijk
als het lijkt. Empathie is aangeboren en we
hoeven het alleen maar aan te moedigen. Je
eigen gedrag en de manier waarop anderen
met je omgaan beïnvloeden de ontwikkeling

De dwaze moeders
van Argentinië.
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van je brein en je hormoonhuishouding. Dat
is een proces dat doorgaat zolang je leeft.
Voor alle duidelijkheid: empathie, compassie
en altruïsme zijn niet aan vrouwen voorbehouden, ook mannen beschikken van nature
over deze eigenschappen. Bij vrouwen worden deze eigenschappen veelal aangemoedigd, mannen worden ze vaak afgeleerd.

Voorbeelden van feminiene acties
voor vrede
Empathie ontwikkel je dus niet in je leunstoel
thuis. De empathie die er is tussen mensen
onderling ontwikkelt zich sterker als je (samen) in actie komt en mensen publiekelijk
aanspreekt op compassie met het leed dat
door geweld of verwaarlozing veroorzaakt
wordt. Daar is moed voor nodig. In oorlogssituaties kan het geweld zó escaleren dat je,
naar het lijkt, niets meer kunt doen. Dat remt
weer de ontwikkeling van empathie, je sluit je
af van ellende. Juist vrouwen hebben in zulke
situaties een andere keuze gemaakt. Met veel
moed hebben ze eigenzinnige acties ondernomen en volgehouden. We noemen een
aantal voorbeelden van strategieën waarbinnen deze acties aantoonbaar effectief waren.

De strategie van het zichtbaar maken
van slachtoffers van geweld
De dwaze moeders van Argentinië zijn het bekendste klassieke voorbeeld van deze strategie.
De organisatie ontstond spontaan doordat
steeds meer vrouwen bijeen kwamen op het
centraal gelegen plein Plaza de Mayo in Buenos Aires. Ze liepen zwijgend rond de fontein
met witte hoofddoekjes met de naam van hun
ontvoerde zoon of dochter erop. Later hebben ze zich georganiseerd als mensenrechtenbeweging die ook documentatie verzamelde
over schendingen. Die documentatie is weer
gebruikt bij de berechting van de daders achteraf. Hun voorbeeld werd gevolgd door familieleden van verdwenen gevangenen in Guatemala en Mexico en later ook in andere landen.
In Ciudad Juarez in Mexico, de stad met het
hoogste percentage vrouwenmoorden in de
wereld, hebben vrouwen roze kruizen neergezet op plekken waar vrouwen op gewelddadige wijze om het leven zijn gekomen. In Syrie
zijn de “White Helmets” bekend geworden,
die slachtoffers van bombardementen uit het
puin halen en naar een ziekenpost brengen,
met gevaar voor eigen leven. In Liberia werd
in 2013 een mars gehouden tegen seksueel
geweld. Onderdeel was een actie van vrouwen
die achter kleine doodskisten zaten. De kistjes
vertegenwoordigden de meisjes die gestorven
waren aan de gevolgen van een verkrachting.
Het kenmerk van deze acties is dat onzichtbaar geweld zichtbaar gemaakt wordt.
De strategie van schaamteloosheid
om schandalige machtsverhoudingen
te trotseren
Deze strategie is bekend in Nederland door
de actie van de “Dolle Minas” die hun blote
buik lieten zien met de tekst “baas in eigen
buik” daarop geschreven.
Seksstakingen door vrouwen is ook een beproefde methode om geweld te stoppen.

Bekend is de Oekraïense groep Femen, die
topless opriep tot seksstakingen om hun protest tegen seksueel geweld kracht bij te zetten.
Tijdens de burgeroorlog in Liberia reisden
vrouwen mee naar Ghana waar vredesonderhandelingen plaatsvonden en blokkeerden –
zittend en gehuld in witte kleding – de kamer
waar de onderhandelingen plaatsvonden. Als
iemand de kamer wilde verlaten, dreigden zij
zich te ontkleden, wat in Liberia een vervloeking is. In navolging vonden ook in Ivoorkust
verschillende vreedzame protesten plaats tijdens de burgeroorlog, waarbij vrouwen gekleed in het zwart, bedekt met bladeren of
ongekleed meededen, ook als vervloeking.
Het activeren van sociaal gevoel via
creatieve verbeelding
Oorlog leidt vaak tot wraakgevoelens vanwege alle geweld dat mensen elkaar aandoen.
Die wraakgevoelens kunnen gemakkelijk
weer tot oorlog leiden. Creativiteit die andere
gevoelens opwekt (zoals verdriet en verlangen
naar rust en saamhorigheid) helpt bij het begrijpen en verwerken van conflicten. Vooral
muziek heeft een sterke emotionele werking
via theater, muziekevenementen, protestmuziek, concerten, muziektherapie en film.
De verwerking via film en literatuur maakt
het mogelijk de ellende van de oorlog te voelen en zelfs bespreekbaar te maken als een les
voor de toekomst. Een voorbeeld is het filmproject van de tweelingzussen Femke en Ilse
van Velzen over seksueel geweld. Niet alleen
maakten ze films, maar ze vertoonde ze ook
in de dorpen met “mobile cinema” apparatuur, om een discussie op gang te brengen
over menselijke relaties tijdens de oorlog.
Gehuld in kleurrijke jurken, panty’s en bivakmutsen protesteerde de Russische punkrockband Pussycat Riot in de kathedraal
tegen president Poetin en corruptie in Rusland. Dit sloot aan bij de wereldwijde online
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De Nederlandse Mensenrechtentulp 2017 is
toegekend aan de mensenrechtenverdediger
Graciela Pérez Rodriguez voor haar werk voor
verdwenen gevangenen in Mexico.

beweging die “grunge” muziek maakte tegen
censuur. Ze werden opgepakt en veroordeeld
maar kregen ook veel bijval. De groep treedt
niet meer op, maar heeft zich omgevormd tot
een mensenrechtenorganisatie om politieke
gevangenen te helpen.
Verder ook huisnijverheid: een Japanse traditie is het vouwen van kraanvogels als vredeswens. Sinds een slachtoffer van de atoombom op Hiroshima er duizend vouwde voor
haarzelf en andere kind-slachtoffers, wordt
dit symbool ook internationaal ingezet als
vredeswens.
Behouden van sociale saamhorigheid
Het “behoudende” werk van vrouwen lijkt
vaak niet zo heldhaftig en het valt niet altijd
op. Maar het vraagt wel degelijk moed en is
essentieel voor het behoud van menselijkheid. Het voorbeeld van de inzet van vrouwen in Syrië op dit gebied is indrukwekkend.
Overal zijn vrouwen actief om mensen die uit
de boot dreigen te vallen op te vangen en te
zorgen dat de onderlinge solidariteit gevoed
wordt. Maar ook om onderzoek te doen naar
wat mensen zelf willen en om de nieuwe
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grondwet voor Syrië voor te bereiden. Zie enkele voorbeelden uit een artikel van Kristin
Williams in het kader.
Ook in Darfur, Soedan, hebben vrouwen zich
georganiseerd om hulpgoederen van internationale organisaties uit te delen aan mensen
in vluchtelingenkampen en verarmde dorpen. Bij het uitdelen zorgen ze ervoor dat
vrouwen van verschillende stammen met
elkaar overleggen en samenwerken in het
verkopen van producten van de landbouw
en handnijverheid. Deze vrouwen hebben
in 2013 besloten om samen op te treden als
bemiddelaars in lokale conflicten. Waar gewapende strijd losbarst gaan ze direct naar
de dorpshoofden en praten net zo lang tot er
op dat niveau een eigen vredesakkoord komt
zonder inmenging van bovenaf. Behalve dat
stimuleren ze de vrouwelijke volkszangers
om vredesliederen te zingen in plaats van
oorlogsliederen en houden ze rouwceremonies voor overleden jonge mannen van beide
groeperingen die slaags zijn geraakt.

Conclusies
Voor het bereiken van duurzame vrede kunnen vrouwen én mannen eigenschappen die
als feminien gezien worden – compassie,
empathie, zorg – ontwikkelen. Feminiene
strategieën zijn gericht op publiciteit, het
mobiliseren van gevoel en het versterken van
empathie. Uit bovenstaande voorbeelden
blijkt dat geen van deze strategieën gericht is
op het vernietigen, vernederen of buiten sluiten van een menselijke vijand. In gewapende
conflicten nemen vrouwen het voortouw met
acties die ontwapenend werken en gezamenlijkheid bevorderen. We zien dat ook mannen
deelnamen aan deze meer feminiene strategieën, die net zo goed door mannen kunnen
worden toegepast en door hen gesteund.
Annette Evertzen en Joke Oranje

Amal
Het IDFA opende dit jaar met de Egyptische film ‘Amal’ over een meisje dat
opgroeit in de periode van de Arabische lente. Regisseur Mohamed Siam volgde
ruim zes jaar het proces van revolutie en restauratie via Amal, een vijftienjarig
meisje uit de hogere middenklasse van Kairo.

A

mal, ‘hoop’ in het Arabisch, leren we anno
2012 kennen als een wildebras met hoodie die met de jongens wil meedoen:
voetballen, politie uitschelden, protesteren op
het Tahrirplein tegen de politiestaat van dictator Mubarak. Op tv-beelden die de wereld over
gaan, sleurt een agent Amal over de tegels tot
het haar van haar schedel scheurt.
In de volgende zes jaar groeit Amal op in de context van de Arabische wereld, op dat moment
van de Arabische lente. Het is dus niet alleen het
verhaal van de ‘coming-of-age’ van een tienermeisje, maar ook het verhaal van het land, over
de Arabische jongeren die proberen hun plek
te vinden in de verschillende landen. We ontdekken via homevideo’s dat Amal zelf een kind
van het staatsapparaat is: haar overleden vader
was agent, haar moeder is rechter, haar oom
gouverneur van Kairo. “Je bent corrupt, corrupt”,
schreeuwt Amal als haar moeder in 2012 op establishmentskandidaat Shafik stemt. Maar Morsi
en zijn moslimbroeders? Het is pest of cholera,
zucht Amal.
Het belangrijkste voor Amal is om zichzelf te
blijven temidden van alles wat er om haar heen
gebeurt, haar familie, haar land, haar vriendje, de
mannen in haar leven. Alles om haar heen wil
haar laten conformeren aan een bepaalde vorm,
maar zij zegt nee, dat ben ik niet, dat zijn mijn
grenzen niet.
Als het leger Morsi afzet en de restauratie inluidt,
is dat voor haar al achtergrondruis. Dan heeft
ze het druk met hangen, dansen, make-up en
vriendjes, niet met politiek. Al is desillusie meer

iets voor oude mensen: voor Amal is het Tahrirplein gewoon een spannende herinnering geworden. Weet je nog dat die traangasgranaat in
je schoot landde? Ze overweegt een loopbaan bij
de politie. Als het vanaf de straat niet lukt om het
systeem te veranderen, dan maar van binnenuit.
Mohamed Siam vertelt dat hij Amal per ongeluk vond. “Ik was op zoek naar een mannelijk
personage in een groep voetbalhooligans. Die
speelden een grote rol in de revolutie. Tot ik op
een dag dat ‘wezen’ vond, met die nog ongedefinieerde stem en dat voorkomen dat nog onbepaald is als je 14 bent. De capuchon. Ik wist niet
of het een jongen of een meisje was, maar ze
was luidruchtig, obsceen en dwingend. Ik zag dat
kleine ding - ze is letterlijk maar 1,5 meter lang
– dat die grote gasten door de straten leidde. Ik
werd echt aangetrokken door haar energie en
besloot om haar te volgen.”
Het resultaat is een spannende, gelaagde documentaire die het persoonlijke leven van Amal
(mede via homevideos die haar vader van haar
maakte toen ze klein was) en de hete jaren van de
Egyptische ‘lente’ over elkaar heen legt en zo een
heel spectrum van emoties bloot weet te leggen.
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Beste David,
Ik heb je boek ‘Vrede kun je leren’ met veel
belangstelling gelezen en wil daar graag persoonlijk op reageren. Ik kreeg het op mijn
70ste verjaardag, omdat ik dezelfde leuze al enkele jaren voor mijn adviespraktijk gebruik.
De slogan ‘Vrede kun je leren’ heb ik geadopteerd omdat we met vrouwelijke leiders in
Darfur een trainingsprogramma deden over
deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen. We hebben erg veel van hen geleerd: hoe zij in hun wijken en steden mensen
uit verschillende etnische groepen bij elkaar
brengen via vrouwenactiviteiten, hoe ze elkaar helpen met het noodzakelijke en hoe
ze daardoor een positie verwerven als vredesvrouw; ze worden gevraagd te bemiddelen in gewapende conflicten waarbij ze soms
zelf ingrijpen door staakt-het-vuren te eisen
en ronde-tafel-gesprekken te begeleiden. Als
we geld hadden zouden we deze vrouwen wel
overal heen willen sturen om vrouwen in andere gebieden te leren hoe je dat kunt doen.

‘De waardering van bezit en van
de beveiliging van bezit is in
onze samenleving onbehoorlijk
dominant, waardoor geweldloze
strategieën het onderspit delven’
Vanuit die ervaring verwachtte ik veel van
jouw boek. Zoals veel mensen heb ik ‘Congo’
gelezen en het heeft diepe indruk op me gemaakt. Zelden kwam ik iemand tegen die de
kloof tussen kolonist en gekoloniseerde zó
overbrugde met taal: de geschiedenis van dit
diepe conflict werd verteld met ruimte voor
de beleving en realiteit van beide kanten. In
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je boek is het alsof twee aparte geschiedenissen één historie worden. Je verlangt er als lezer naar om het te begrijpen. Ik was zelf ook
kind van migrantenouders, ergens anders in
de wereld. Ik ondervond dagelijks de botsing
tussen de cultuur van de dominante vreemdeling en de cultuur van de autochtoon (die
volgens de dominante cultuur nooit goed genoeg was en dus minderwaardig). Het is niet
moeilijk in te zien dat deze conflicterende visie, die heel diep zit, systemische ongelijkheid
oplevert in de economische concurrentie,
persoonlijke (on)zekerheid en (on)volwaardig besturen. Dat verhaal wordt in ‘Congo’
wel verteld, maar het is afwezig in ‘Vrede kun
je leren’. Hoe komt dat?
De aanleiding van je boek is een terroristische aanslag. Je vertelt ons dat geestelijke
hygiëne en zelfreflectie gezond zijn – dat
kunnen we alleen maar beamen! – en bovendien de kans op gewapende en terroristische
aanvallen verkleinen. Dat laatste begrijp ik
niet helemaal. Want ik denk bij gewapende
strijd en terrorisme niet alleen aan Brussel,
maar vooral aan Yemen, Zuid-Soedan en
Syrië. Mogelijk ook Colombia, Mexico en
Venezuela. Terreur bestaat daar uit bommen,
seksueel geweld, het vervolgen van studenten
en mensenrechtenactivisten, uithongering en
bloedige etnische twisten. Mijn vraag is hoe
zelfreflectie van invloed kan zijn op de spiraal
van geweld, die door zoveel factoren en belangen opgezweept wordt. Daar mist iets in
je pleidooi.
Ik mis daarom ook een element in je voorgestelde oplossing, bijvoorbeeld overheidsprogramma’s die kinderen in België en in Nederland zouden leren vreedzaam met elkaar te
leven. Vanwege je focus op zelfreflectie blijft
het een puzzel op welk probleem deze oplos-

sing past. Je wilt toch niet zeggen dat onrust
bij kinderen en hun ruzies de hoofdoorzaak
zijn van geweld en terrorisme? Dat zou niet
fair zijn. Het blijft dus zoeken naar meer uitleg: welke veranderingen en conflicten in de
moderne samenleving genereren onrust en
een gevoel van onveiligheid? Overstijgen die
veranderingen niet het individu?
Individuen bestaan en gedragen zich in relatie tot elkaar. Die relaties vormen patronen
die, expliciet of niet, verankerd zijn in de
cultuur. Een verandering zoals de digitale revolutie haalt een aantal van die patronen onderuit. Gezag is niet meer hetzelfde; rolverdeling tussen mannen en vrouwen is niet meer
hetzelfde; de grenzen tussen privé gevoelens
en de publieke ruimte zijn veranderd. Dan
verandert op den duur ook de cultuur. Dat
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kan schoksgewijs gaan en niet altijd vreedzaam, want verschillende waarden botsen
met elkaar. De waarde van bezit en de beveiliging van bezit is nu nog onbehoorlijk dominant, waardoor geweldloze strategieën om
de wereld rechtvaardiger te maken vaak het
onderspit delven. Paradoxaal genoeg lijken
terroristische aanslagen soms juist de betere
mens in ons wakker te maken: we vergeten
dan even onze materiële competitie en we
zetten ons in voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en menselijke waardigheid. Het is
waar dat veel mensen dat doen op een boze
en angstige manier; en daarna weer terugvallen op het afschermen van hun bezit voor
vluchtelingenstromen. Dat kan beter – maar
dat leer je denk ik niet in je eigen zelf, door
zelfreflectie. Je moet iets doen, de ander tegenkomen.
Jouw aandacht gaat vooral uit naar het individu en zijn/haar vaardigheid in het omgaan
met conflicten. Op plekken waar onrecht –
dat is ook geweld! – zo systematisch is dat
ook het recht om in dialoog te gaan de pas
afgesneden wordt, is het moeilijk. Het lijkt
me dat je boodschap nuttig kan zijn voor
de West-Europese man die, zoals je betoogt,
competitief groot geworden is en niet geleerd heeft vrede met zichzelf te hebben.
Mijn zorg is dat de vrouwen in West-Soedan
zich er waarschijnlijk niet in herkennen. Dat
is jammer, want zij zijn dagelijks in gesprek
met jonge mensen die de gevangenis van
het onrecht open willen breken, net als veel
jongeren in Congo. Ze weten dat geweld niet
helpt maar introspectie is geen voor de hand
liggende optie. Er zijn ideeën nodig om iets te
doen, en liefst samen, over de grenzen heen.
Zou je een stap weten te maken naar hen toe?
Hoe zou dat gesprek vorm kunnen krijgen?
We horen graag wat je ervan vindt.
Joke Oranje
47

Arabische vrouwen over de
Nederlandse rol bij de Veiligheidsraad
Nederland moet de gouden kans aangrijpen om leidinggevende vrouwen uit
Arabische landen te helpen participeren in mondiale vredesprocessen, zeggen
vrouwen uit de Arabische regio. Nederland kan verschil maken voor vrouwen
in conflictlanden, als het in 2018 zitting neemt als lid van de VN-Veiligheidsraad.
Vrouwelijke leiders uit de Arabische regio hebben er bij de nieuwe Nederlandse
regering op aangedrongen om ervoor te zorgen dat vrouwen niet langer worden
buitengesloten en gemarginaliseerd bij vredesonderhandelingen in conflicten in
landen als Irak, Libië, Syrië, Sudan, Zuid-Sudan en Jemen.

H

et was een bijzondere bijeenkomst in
den Haag op 27 Oktober 2017. Dertig
leiders van vrouwenorganisaties uit
10 landen in de Arabische wereld bij elkaar
in één ruimte. Ze hadden geweigerd om zich
in werkgroepen op te laten splitsen, want ze
wilden allemaal naar elkaars verhalen en elkaars strategie luisteren. Pas aan het einde
zouden ze discussiegroepen vormen om aanbevelingen op te stellen, onder andere voor
de Nederlandse rol in de VN Veiligheidsraad
in 2018. De vrouwenorganisaties vormen

Amal Kreishe
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een netwerk met als doelstelling het geweld
tegen vrouwen te stoppen. Ze werken al een
jaar of tien samen aan wetswijzigingen en aan
internationale (schaduw-)rapporten over de
situatie van vrouwen in hun landen. Vanuit
het netwerk, geleid door Karama in Egypte,
worden ronde tafel methodes gebruikt om
tot overeenstemming te komen met wetgevers. De Universiteit van Leiden verzorgde
de officiële verslaggeving van de bijeenkomst
en ook de redactie van Gender en Duurzame
Vrede was er bij en maakte een samenvatting.
Het Karama netwerk, dat de conferentie organiseerde, opende hiermee een platform
voor vrouwelijke leiders die een centrale rol
hebben gespeeld in succesvolle campagnes
voor het veranderen van wetten die vrouwen
discrimineren in Jordanië, Libanon, Marokko en Tunesië. De activisten signaleerden dat
een cultuur van straffeloosheid een kritieke
bedreiging vormt voor het maatschappelijk
middenveld en daardoor voor de samenleving als geheel. Ze zien vrouwenrechten als
mensenrechten en vinden dat schending van
die rechten moet worden onderzocht, gerapporteerd en vervolgd, waar ze zich ook voor-

doen. Er werd een vurig pleidooi gehouden
voor gezamenlijke actie voor het stoppen
van de onophoudelijke Saoedische bombardementen op Jemen, die met instemming van
de Verenigde Staten plaatsvinden.
De afgevaardigden van de conferentie gingen
in op de moeilijkheden waarmee zij geconfronteerd worden bij het uitvoeren van hun
werk, de zogenaamde “shrinking space” voor
het maatschappelijk middenveld. Er is sprake
van beperkende wetten die de vrijheid van
meningsuiting, organisatie en vergadering
belemmeren. Afgevaardigden beschreven
ook de fysieke en online intimidatie, bedreigingen en gewelddaden waarmee zij worden
geconfronteerd. Ze waarschuwden dat politieke vooruitgang en fundamentele vrijheden
in gevaar zijn als mensenrechten- en verdedigers van vrouwenrechten niet voldoende
worden beschermd door lokale en internationale gezagsdragers. Ook analyseerden ze
de problemen die ze hebben met het openen
van een bankrekening voor hun organisaties
en met het ontvangen van financiële steun.
Voor de Nederlandse regering had de conferentie drie aanbevelingen, die naar voren
werden gebracht door Asma Khadder uit
Jordanië:
1 Gebruik de Nederlandse invloed op de Veiligheidsraad om ervoor te zorgen dat vrouwen niet langer worden buitengesloten bij
vredesonderhandelingen.
2 Ondersteun lokale initiatieven en neem
maatregelen tegen de inkrimping van de
ruimte voor het maatschappelijk middenveld
in de Arabische landen.
3 Maak een einde aan straffeloosheid door
mensenrechten en een onafhankelijke rechtspraak centraal te stellen in het diplomatieke
overleg met Arabische landen.
Het volledige verslag van de conferentie kunt u
opvragen bij elisabeth@el-karama.org.

Kan de
Veiligheidsraad
effectiever worden?
Sinds deze week heeft Nederland een
tijdelijke zetel in de VN-Veiligheidsraad. Een jaar lang zitten we aan de
machtigste tafel ter wereld. Maar wat
heb je aan zo’n plek? Het hoogste
VN-orgaan ligt namelijk al jaren in de
houdgreep van het vetorecht.

O

ktober 2011 had hét keerpunt
moeten zijn in de Syrische burgeroorlog. Het conflict was toen
nog overzichtelijk: president Bashar alAssad vocht nog maar een paar maanden
tegen het Vrije Syrische Leger. Er waren
nog geen chemische wapens ingezet. Islamitische Staat bestond nog niet. Miljoenen mensen waren nog niet de grenzen
over gevlucht. Het keerpunt had moeten
plaatsvinden in New York, in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties - het
hoogste orgaan ter wereld dat belast is
met vrede en veiligheid. Op die dag in
oktober werd daar gestemd over een plan
dat het geweld van de Syrische autoriteiten tegen haar burgers veroordeelde, en
de weg vrijmaakte voor verdere sancties
tegen het regime. Kortom: er zou een
deksel op de uitslaande oorlogsvlammen
gezet worden.
Maar 4 oktober 2011 werd geen keerpunt. De oorlog raasde voort. Het dodental liep op. Ook 4 februari 2012 (7.500
doden) werd geen keerpunt. Noch 19
juli 2012 (13.000 doden), noch 22 mei
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2014 (150.000 doden). Op al deze data probeerde de internationale gemeenschap een
vuist te maken om de oorlog in Syrië te beëindigen. En op al deze data stond één ding
in de weg: het veto.
In de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
hebben vijf landen het vetorecht: de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. Daarmee hebben deze
landen de macht om elke internationale actie
in conflictgebieden tegen te houden. Wij interviewden in 2015  tientallen experts over de
rol van de Verenigde Naties in oorlogen. En
telkens als we over ideeën voor de toekomst
spraken - als we het hadden over manieren
waarop de VN slimmer, effectiever of sneller
zouden kunnen ingrijpen in conflicten - eindigde dat in hetzelfde gesprekje.
Expert: ‘Allemaal leuk en aardig, maar dat
gaat toch nooit gebeuren...’
Wij: ‘Waarom niet?’
Expert: ‘Tsja, het veto…’
Wij: ‘O ja, het veto…’
In onze zoektocht naar de toekomst van vredesmissies is het veto als een muur, waar we
telkens tegenaan lopen. En wij zijn niet de
eersten die op die muur knallen. Al zolang de
Verenigde Naties bestaan - dit jaar zeventig
jaar - wordt er over het veto geklaagd.   Het
is om moedeloos van te worden. Maar moedeloos zuchten, daar heeft niemand iets aan.
En dus besloten we eens serieus in het veto te
duiken. Waarom is het er ooit gekomen, hoe
wordt het gebruikt, en zou het ook anders
kunnen? Onze conclusie: het veto is inderdaad een muur. Maar dan wel een specifieke.
Het veto is als de Berlijnse Muur van onze tijd.
Het is nu nauwelijks voor te stellen, maar ooit
leek het veto een goede oplossing voor een
probleem. Om dat te snappen, gaan we terug
naar het einde van de Eerste Wereldoorlog.
De winnaars van die oorlog richtten in 1920
(onder leiding van Frankrijk en het Verenigd
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Koninkrijk) de Volkerenbond op: een organisatie die moest voorkomen dat er een Tweede
Wereldoorlog uitbrak. Het machtigste orgaan
van de Bond was de Uitvoerende Raad, waarin de grootmachten van die tijd een vaste zetel hadden.  Om een beslissing te nemen - om
bijvoorbeeld geweld te veroordelen of sancties tegen een land in te voeren - moesten álle
leden van de Raad instemmen.  Dat maakte
de Bond traag als dikke stront. Het gebeurde
bijna nooit dat iedereen het met elkaar eens
was. Bovendien miste één belangrijke speler aan deze tafel: de Verenigde Staten. De
Amerikaanse Senaat stemde tégen   lidmaatschap van de Bond, en daarmee stond de
organisatie vanaf het begin minder sterk in
de schoenen. Het liep dan ook slecht af met
de Bond. Na de opkomst van de nazipartij
stapte Duitsland uit de organisatie, gevolgd
door Japan en Italië. De Sovjet-Unie werd eruit gegooid, omdat het zonder toestemming
Finland had aangevallen. En die Tweede Wereldoorlog, die werd niet voorkomen.

‘In onze zoektocht naar de
toekomst van vredesmissies
is het veto als een muur,
waar we telkens tegenaan lopen’

rijdt. Eindbestemming: wereldvrede. In de
bus zijn vijf zitplaatsen gemaakt - de zogenoemde ‘permanente zetels’ van de Veiligheidsraad - die bezet worden gehouden
door de winnaars van de Tweede Wereldoorlog: de Verenigde Staten, China, Rusland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Er
zijn ook tien staplaatsen in de bus - de nietpermanente zetels - waarop om de twee jaar
nieuwe landen mogen staan. Om een beslissing te nemen over de richting waarin de
bus rijdt, moeten negen van de vijftien zittende en staande passagiers vóór stemmen.
Alle landen die niet in de bus passen, rijden
in colonne achter de bus aan - zij zijn voor
hun snelheid afhankelijk van hoe hard de bus
richting wereldvrede rijdt.
Maar er moest iets verzonnen worden om te
zorgen dat de grootmachten überhaupt in
de bus wilden gaan zitten, en er niet bij het
minste of geringste uit zouden stappen (zoals bij de Volkerenbond). Daarom werd bij de
oprichting van de VN besloten de zitplaatsen
in de bus te voorzien van een stopknop: het
vetorecht.   Zo konden de zittende grootmachten zelf de snelheid van de bus bepalen. En zo kan het dat de Verenigde Staten,
Rusland, China,   Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk nog altijd elke beslissing van de
Veiligheidsraad van de VN kunnen blokkeren, en daarmee de koers van de VN op het

gebied van internationale vrede en veiligheid.
De stopknop bleek een gouden vondst: anders dan de Volkerenbond bestaan de Verenigde Naties nog steeds - en alle grote
landen zitten nog bij de club.  Maar het vetocadeautje aan de grootmachten had ook nadelige effecten. Dat werd vlak na de oprichting van de VN meteen pijnlijk duidelijk. Om
in de Koude Oorlog hun eigen invloedssfeer
te beschermen en uit te breiden bemoeiden
de VS en de Sovjet-Unie zich met elk conflict.
In proxy-oorlogen   in Cambodja, Angola
en Vietnam stonden de twee grootmachten
lijnrecht tegenover elkaar - en dus waren ze
het nooit eens over hoe er ingegrepen moest
worden. De grootmachten konden intussen
zelf ook rustig hun gang gaan: het Verenigd
Koninkrijk beschermde het apartheidsregime in Zuid-Afrika, de Sovjet-Unie viel Afghanistan binnen, de VS stuurden hun leger
naar Panama. En de VN konden er niets aan
doen. Steevast werden plannen om in te grijpen gevetood door een van de grootmachten.
De Veiligheidsraad zat muurvast. Bovendien
was het bijna onmogelijk voor nieuwe landen
om lid te worden van de VN. De Sovjet-Unie
trok de vetokaart telkens als een nieuw land
een aanvraag deed om VN-lid te worden, om
te voorkomen dat de precaire Oost-Westverhouding in de organisatie zou veranderen.
In totaal   spraken de P5 tijdens de Koude

Enter de Verenigde Naties. poging twee van de
wereld om een club op te richten die wereldvrede zou brengen. Wederom waren het de
winnaars van de oorlog die het initiatief namen: dit keer de geallieerden. Om niet net zo
ten onder te gaan als de Volkerenbond, werd
besloten om de Uitvoerende Raad van de VN
anders te organiseren. Daadkrachtiger. Sneller. Effectiever. De nieuwe zogenoemde Veiligheidsraad kreeg daarom een inventieve vorm.
Je kunt je de Veiligheidsraad het beste voorstellen als een bus die op een hobbelige weg
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Oorlog 199 veto’s uit. Bijna de helft kwam
van de Sovjet-Unie.
Hoe ouder de VN worden, hoe meer die status quo in de Veiligheidsraad gaat wringen
met de werkelijkheid. Want zijn de P5 nog
wel de grootmachten van de wereld anno
2018? Het antwoord is natuurlijk nee. De vijf
landen die na de Tweede Wereldoorlog het
veto kregen, zijn lang niet allemaal meer zo
machtig in de eenentwintigste eeuw. Ze hebben concurrentie gekregen van landen als
Brazilië, India, Duitsland en Japan. Maar hoe
moet de Raad anno nu er dan wél uitzien?
Eigenlijk heeft de wereld twee vragen op haar
bord: wie moet er in de VN Veiligheidsraad
zitten, en mogen zij wel of niet een veto?

Wat er in elk geval nodig is,
is een eensgezinde menigte.
Om op die vragen antwoord te geven heeft de
VN al in 1993 een werkgroep  in het leven geroepen. De groep heeft de langste VN-naam
ooit: de Open-Ended Working Group on the
Question of Equitable Representation and
Increase in the Membership of the Security
Council and Other Matters Related to the Security Council. Maar ondanks veelvuldig
vergaderen, heeft de werkgroep nog geen oplossing gevonden voor het probleem. Iedere
mogelijke oplossing betekent weer nadelen
voor een aantal landen, en dus komt er geen
overeenstemming.
De situatie is om moedeloos van te worden.
Maar - we schreven het al - wat als we het veto
nu eens zien als de Berlijnse Muur? Wat als we
beseffen dat we de oplossing nú nog niet zien,
maar dat die er onvermijdelijk komt? Het vetorecht is immers bedacht als een manier om
de grootmachten bij de Verenigde Naties te
houden, een manier voor de P5 om hun in52

vloed in de wereld veilig te stellen. In die zin
lijkt het vetorecht op de Berlijnse Muur. Ook
die was bedoeld om de macht van een grootmacht - de Sovjet-Unie - te beschermen. Het
vetorecht is, net als de Muur, een manier om
de status quo in stand te houden.
Maar de geschiedenis leert: de wereld laat
zich niet vangen in status quo’s. Er komt
een moment dat een status quo onhoudbaar
wordt. Een moment misschien waarop andere landen zó veel machtiger worden dan
de P5, dat het van belang gaat worden hén
bij de Verenigde Naties te houden. Een moment misschien waarop er eensgezindheid
onder de andere landen komt over een betere
aanpak. Een moment misschien waarop de
status quo gewoon te gek voor woorden is
geworden. De Berlijnse Muur is uiteindelijk
gevallen, ook al leek dat enkele dagen voor de
val nog ondenkbaar. En zo zal het ook met
het veto gaan.
Wat er in elk geval nodig is, is een eensgezinde menigte. Als Nederland hier nu eens een
speerpunt van zou maken voor het komende
jaar? Als Nederland vanaf zijn zetel probeert
een menigte achter zich te verzamelen, zouden
we wel eens geschiedenis kunnen schrijven.
Maite Vermeulen

Maite Vermeulen publiceert regelmatig
artikelen in “De Correspondent”. We vroegen
haar of we stukken van haar artikel over de
Veiligheidsraad over mochten overnemen
in ons tijdschrift. Tenslotte zijn organisaties
voor Gender, Vrede en Veiligheid lid van het
Nationaal Actieplan 1325, en dit actieplan is
bedacht door de VN Veiligheidsraad. Het is
belangrijk om te begrijpen hoe deze organisatie werkt, nu Nederland er in maart 2018
een maand voorzitter van is.

Tijd voor een
Vrouwelijke Vlogger voor Vrede!

O
‘

MG’ zegt mijn 18-jarige nichtje als ze
mijn compact camera ziet. ‘Je hebt een
G7X’! Ze spreekt het uit in het Engels
en ik begrijp er niks van. ‘Ja en?’ vraag ik haar.
‘Jij hebt een fantastische goede vlog camera.
Deze camera wordt door bekende vloggers
gebruikt. De kwaliteit is super en je kan het
schermpje helemaal opklappen zodat je je
zelf ziet als je aan het filmen bent’. En voor
het eerst in mijn leven verdiep ik mij in vloggen. Iets wat al sinds 2002 bestaat en in 2014
steeds populairder werd. Vooral onder jongeren dan. In de nieuwjaarsconferentie vertelt
Guido Weijers dat de jongeren hun rolmodellen via YouTube vinden. Dat er bekende
vloggers enorme aantallen volgers hebben,
waar ik nog nooit van gehoord heb. Er zijn o.a.
beauty-, gezondheids-, game-, treiter-, stunt-,
shop- en familievloggers. En dat je er goed je
geld mee kunt verdienen zodra je veel volgers
hebt en de grote bedrijven je gevonden hebben. De vloggers hebben veel invloed op hun
leeftijdsgenoten en worden social influencers
genoemd. Dat waren vroeger alleen nog tvsterren en popiconen. Vloggers hebben een
kleiner bereik dan tv-programma’s, maar zijn
wel betere influencers. Zij staan dichterbij hun
doelgroep en worden daarom snel gezien als
betrouwbaar.
Zo volgt mijn nichtje absoluut geen beautyvlogger (‘boeit me niet’) maar wel een paar
bekende veganvloggers. Daar haalt ze ook
haar kennis vandaan. En dat kan ze soms duidelijk verwoorden als een van haar familieleden aan een lekker stukje kip zit te kluiven. Er
zijn echter onder het grote aanbod nog maar
weinig activistische vloggers te vinden en als
die er zijn, dan hebben zij niet veel volgers. De

vloggers geven zelf aan dat onderwerpen als
geloof, seksualiteit, en politiek nog vermeden
worden omdat ze vaak nare discussies opleveren. Ik ben op zoek op internet en vraag rond
onder jongeren. Een aantal vloggers durft het
aan en ik heb het gevoel en de hoop dat het er
meer gaan worden. Een paar voorbeelden: Nas
Daily (Palestijnse Israëliër) reist de hele wereld
rond en zendt boodschappen uit over vrede
en hoop. In Saudi-Arabië gebruiken steeds
meer vrouwen YouTube om activistische
boodschappen te verspreiden om zo de positie van de vrouw te versterken en als laatste
vond ik een oproep van het ‘Just Peace Festival’
waarin zij op zoek zijn naar vloggers. Zij noemen de vloggers ‘Vredige Reporters’.
En hoe gaan nu de traditionele media, zoals
de tv en tijdschriften om met de jongeren die
op een andere manier hun informatie vergaren en delen? Gelukkig omarmen zij het fenomeen en geven ze ruimte aan vloggers, zodat
een grotere en ook jongere doelgroep bereikt
kan worden. Dus als we jonge vrouwen mee
willen krijgen op onze weg naar duurzame
vrede, dan pleit ik voor hetzelfde en dat betekent ‘Tijd voor een Vrouwelijke Vlogger voor
Vrede’!
Caro Bonink
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Jacoba van Tongeren,
de onbekende verzetsvrouw
Er zijn in de loop van de jaren interessante studies verschenen over effectieve
geweldloze taktieken en strategieën. In geen van die studies wordt meer dan
marginaal aandacht besteed aan vrouwelijke leiders en aan methoden die speciaal
of vaak door vrouwen gebruikt worden. Toch zie je heel veel actieve en ook leidende
vrouwen die zich op hun eigen manier voor vrede en mensenrechten inzetten.

I

n 2013 is door historica Els Kloek het
boek ‹1001 Vrouwen uit de Nederlandse
geschiedenis› uitgegeven.. Het boek laat de
kracht en vindingrijkheid van deze vrouwen
zien. Hierin zijn vrouwen de hoofdpersoon,
en niet langer ‘de eeuwige ander’ of het
slachtoffer.
Een van de vrouwen die besproken wordt
in dit boek is Jacoba van Tongeren.
Jacoba was in Nederland een legende in
het verzet, bekend als ‘juffrouw 2000’. Haar
betrokkenheid bij het verzet begon met Vrij
Nederland. Ze was de tussenpersoon tussen
haar vader Hermannus (grootmeester bij de
Vrijmetselarij die zich kritisch had uitgelaten
over de nazi’s) en vijf jonge oprichters van
het blad. Hermannus steunde de prille
verzetsgroep met een oude typmachine, een
stencilapparaat en duizend gulden en stelde
het netwerk van de Vrijmetselarij open voor
hulp en bijstand bij spionageactiviteiten. Op
11 oktober 1940 werd hij opgepakt. Een half
jaar later kwam hij om in Sachsenhausen.
Jacoba ging ondanks de arrestatie door met de
Vrij Nederland-groep. Het spionagenetwerk
breidde zich gestaag uit, VN had in 1941 al
een oplage van 40.000 exemplaren. Door
onvoorzichtigheid en overmoed ging het
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mis. De Sicherheitsdienst pakte vanaf
februari 1941 vijfenzestig mensen op. Jacoba
ontkwam zelf ternauwernood aan arrestatie
en dook onder. Ze verbrak alle banden met
wat er nog over was van de VN-groep. Vanaf
dat moment richtte ze zich in opdracht
van de Hervormde Kerk volledig op de
verzorging van onderduikers en familieleden
van gevangen of omgekomen verzetsmensen.
Als vrouwelijke commandant van de
zelf opgerichte groep was Van Tongeren
een uitzondering in de door mannen
gedomineerde wereld van het Nederlandse
verzet in de Tweede Wereldoorlog. Zij leidde
haar groep, Groep 2000, met straffe hand en
groeide uit tot een bijna mythische figuur in
verzetskringen, slechts bekend onder haar
codenaam ‘juffrouw 2000’. Ze gaf leiding
aan meer dan honderd verzetsmensen en
heeft duizenden onderduikers in leven
gehouden, Joden in veiligheid gebracht,
overvallen gepleegd. Zij werd ook wel ‘de
bonnen-koningin’ genoemd, omdat haar
verzetsgroep, dankzij nauwe samenwerking
met de Landelijke Organisatie voor Hulp
aan Onderduikers, onbeperkte toegang had
tot bonkaarten. Alleen in Noord-Holland
distribueerde haar groep in 1944 maar liefst
50.000 bonkaarten per maand.

Jacoba van Tongeren en de onbekende verzetshelden
van Groep 2000 (1940-1945). Uitgeverij Aspekt,
januari 2016. ISBN9789461534835 € 27,95

‘Het was pionierswerk’, stelde Jacoba
achteraf. Werk dat discipline en daadkrachtig
leiderschap vereiste. Jacoba hanteerde
twee strikte regels: geen openbaarheid van
persoonsgegevens én geen geweld. Het gebod
‘Gij zult niet doden’ woog zwaar. Jacoba zag
zichzelf als een moeder en de groep als het
gezin waar zij verantwoordelijk voor was.
Ondanks die reputatie bleef zij na de oorlog een
onbekende verzetsvrouw. Pochen over haar
verzetsverleden lag niet in haar natuur. Jacoba
van Tongeren en de andere leden hadden niet
om lintjes gevraagd, niet met hun verhalen te
koop gelopen. Zij kreeg nooit een belangrijke
positie in naoorlogs Nederland, zoals veel

andere verzetslieden. Zij bleef jarenlang
zwijgen over haar rol. Tot ongenoegen van
haar medestrijders, die haar overhaalden naar
buiten te treden. Haar medestrijders wilden
erkenning voor hun verzetsdaden, en dus liet
zij zich overhalen een interview te geven aan
Trouw. In mei 1965 ontving een broodmagere
Jacoba van Tongeren liggend in haar bed de
verslaggever. Ze vertelde de verslaggever dat ze
bezig was met haar memoires. Na haar dood, 2
jaar later, werden de memoires ondergebracht
in het archief van van de Vrijmetselarij, waar
ze vijftig jaar lang vrijwel onaangeroerd bleven
liggen.
Neef Paul van Tongeren herontdekte de
memoires in 2013. Zijn eigen vader Herman,
de broer van Jacoba, was bij de vrijmetselarij
en actief in het verzet. Hij werd in september
1944 doodgeschoten en zijn gezin werd
uit huis gezet. ‘Ik was toen twee jaar oud.
Ons gezinsleven was verwoest,’ zegt Paul.
‘Nooit wilde ik iets met de oorlog te maken
hebben, het onderwerp duwde ik weg.’ Maar
toen zijn kleinkinderen vragen begonnen te
stellen, ging hij naar het NIOD op zoek naar
antwoorden. Tot zijn verbazing kwam hij
daar de namen van zijn opa Hermannus en
tante Jacoba tegen die een veel belangrijker
rol hadden gespeeld in het verzet dan hij
vermoedde. Paul van Tongeren: ‘Niemand in
de familie wist hier iets van.’
Van Tongeren heeft ervoor gekozen om een
deel van de memoires van zijn tante integraal
op te nemen en weeft deze aan elkaar
met zelfgeschreven verbindingsstukken
en inleidingen. Het is een intiem portret
van het dagelijks leven in het verzet.
En meest bijzonder: met een vrouw
aan het roer. Hiermee is het niet alleen
een verzetsgeschiedenis, maar ook een
geschiedenis over de rol en positie van een
vrouw binnen het verzet. Inclusief de reacties
van de mannen hierop.
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Organisaties voor Gender, Vrede
en Veiligheid in Nederland
WO=MEN – Dutch Gender Platform
www.wo-men.nl; info@wo-men.nl

WO=MEN, het grootste gender netwerk in
Europa, zet zich al tien jaar in voor zowel
een sterk en onafhankelijk genderbeleid binnen het Nederlandse buitenland beleid, als
voor de noodzakelijke aandacht voor gender
mainstreaming op andere beleidsterreinen.
Door de brede samenstelling is WO=MEN
beter geïnformeerd en kan als netwerk beter en efficiënter invloed uitoefenen op de
besluitvorming dan ‘stand-alone’ organisaties. WO=MEN werkt vanuit een uniek
en divers netwerk van individuele leden en
organisaties zoals: bedrijven, ondernemers
en ZZP’ers, organisaties voor internationale
samenwerking (NGO’s), militairen, politie,
vrouwenrechtenorganisaties en -activisten,
diaspora- en migranten-organisaties, mannenorganisaties en -bewegingen, kennisinstituten, academici en studenten, vakbonden,
media en opiniemakers.

PAX – wie durft?
www.paxvoorvrede.nl; info@paxvoorvrede.nl;

Vredesorganisatie PAX betrekt vrouwen in
conflictgebieden actief bij hun eigen veiligheid. Vrouwen worden op allerlei manier
geraakt door onveiligheid, en worden vaak
buitengesloten op het moment dat beslissingen genomen worden. Contactpersoon voor
GVV binnen PAX is Anke Kluppels. Zie ook
het artikel over bloedkolen in dit nummer.

Multicultural Peace Women
in Nederland
www.mwpn.org; mwpnorg@mwpn.org

Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties dringt erop aan lokale vrouwen in conflictgebieden een positie te geven
bij vredesonderhandelingen en voorkoming
van gewapende strijd. MWPN werkt samen
met migranten- en vluchtelingenvrouwen
in Nederland aan de uitvoering van de resolutie in de landen waar ze vandaan komen.
Over hun werk is een brochure gepubliceerd
die besteld kan worden via contactpersoon
Corrie Oudhoff, corrieoudhoff@gmail.com.
Voorbeelden van diaspora-organisaties die
vanuit Nederland activiteiten steunen in het
land van herkomst zijn:
Burundi: Burundian Women for Peace
and Development,
www.Burundesevrouwenvoorvrede.nl
Sudan: Vrouwenorganisatie NederlandDarfur (VOND), www.stvond.nl
Congo: Stichting Tosangana, www.tosangana.
com/vrouw-vrede-en-veiligheid
Molukken: Stichting Vrouwen voor Vrede
Molukken, www.vvvm.org
Somalie: De Federatie van Somalische
Associaties Nederland, FSAN, www.fsan.nl
Ethiopië: stichting Ethiopië Morgen,
www.ethiopie-morgen.nl
Rwanda: Stichting Muhosa,
www.sww-muhoza.info

Gender Concerns International
www.genderconcerns.org

Gender Concerns International richt zich op
het rapporteren van de deelname van vrou56

wen aan democratische verkiezingen in landen zoals Myanmar, Afghanistan, Tunesië,
Pakistan, Marokko en Libië. Ook werken ze
aan gender mainstreaming en beleidsbeïnvloeding voor erkenning, respect en middelen voor gelijke rechten van mannen en vrouwen. Contactpersoon is Sabra Bano:
sbano@genderconcerns.nl

lokale vredesorganisaties en initiatieven rond
Resolutie 1325 financieel te ondersteunen.
EIRENE Nederland is onderdeel van EIRENE
Internationaal, een van de grootste ontwikkelingsorganisaties van Duitsland. Contact:
info@eirene-nederland.org

Women’s International League for
Peace and Freedom

Peace Brigades International

www.wilpf.nl; info@wilpf.nl

www.peacebrigades.nl

De WILPF is gesticht in 1915. WILPF werkt
vanuit afdelingen in 33 landen en een centrale vertegenwoordiging in Geneve en in
New York. Hun kracht ligt in het vermogen
om internationale en lokale niveaus met elkaar te verbinden. WILPF was een van de
eerste organisaties die een consultatieve status kreeg bij de Verenigde Naties en de enige
anti-oorlogsorganisatie voor vrouwen die op
dat niveau erkend wordt. Contactpersoon in
Nederland is Anke Kuiper.

PBI in Nederland biedt geweldloze fysieke
bescherming, steun en netwerkcontacten aan
mensenrechtenverdedigers in Latijns Amerika die in risicovolle situaties werken en om
steun van PBI hebben gevraagd. PBI heeft
een speciaal project ‘Strong Women, who
protects them?’. Er is in 2016 een rapport
uitgebracht over veiligheid van vrouwelijke
mensenrechtenverdedigers in de Arabische
regio. Contactpersoon is Inez de Boer:
info@peacebrigades.nl

Young Women’s Christian Association
Women Peacemakers Program
De WPP is in 1997 ontstaan als genderproject van de International Fellowship of
Reconciliation, een internationale federatie
van vredesorganisaties die vanaf 1914 geweldloosheid aanmoedigt als interreligieuze
filosofie en praktijk. WPP heeft met succes
groepen mannen en vrouwen in conflictgebieden getraind in geweldloze strategieën en
heeft vrouwenorganisaties aangemoedigd
zich te laten horen bij de VN. WPP heeft eind
2017 de deuren gesloten uit onvrede met de
respons vanuit de politiek.

Te bereiken via facebook:
www.facebook.com/YWCANederland

De YWCA is een wereldwijde vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van leiderschap van vrouwen en jonge
meiden. In meer dan 120 landen zijn ruim
25 miljoen vrouwen betrokken bij de YWCA.
De Nederlandse YWCA heeft op dit moment
geen vaste medewerkers op kantoor in dienst,
maar maakt gebruik van een flexibel netwerk
van vrijwilligers. Contactpersoon voor GVV
is Anna Zanen, annazanen@home.nl.

Sundjata
EIRENE

www.sundjata.nl; info@sundjata.nl

www.eirene-nederland.org

Sundjata vervult een rol als intermediair tussen de Europese en Afrikaanse culturen, zowel op sociaal, cultureel als economisch gebied. Sundjata ondersteunt organisaties voor
vrede, cultuurverandering en interreligieuze

Eirene is een Internationale Vredesdienst die
partnerorganisaties steunt op het gebied van
vrede en ontwikkeling door vrijwilligers in te
zetten in projecten in het buitenland en door
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feministische theologie in Senegal en in het
Grote Meren gebied. Contactpersoon is Anne-Marie Zaat:
annemarie.zaat@outlook.com.

Vrouwen voor Vrede Enschede
www.enschedevoorvrede.nl/vrouwen-voorvrede/;

Vrouwen voor Vrede Enschede is onderdeel
van het platform Enschede voor Vrede. De organisatie organiseert vredesevenementen in
Enschede om een breed publiek duidelijk te
maken dat vrouwen anders omgaan met vrede en veiligheid en met oorlog dan mannen,
en om resolutie 1325 van de Veiligheidsraad
bekend te maken als onderdeel van mondiale
verantwoordelijkheid. Contactpersoon: Tiny
Hannink, hannink-starre@zonnet.nl.
Ook in IJmond en Ridderkerk zijn nog groepen van Vrouwen voor Vrede actief.
contactvrouw: ineke.ooteman@telfort.nl

Peace SOS
www.peacesos.nl

Peace SOS werkt aan vrede en politiek, de
empowerment van andere vredesorganisaties
en publieke belangenbehartiging. De thema’s
zijn continu in ontwikkeling. Ze worden aangepast aan de actuele situatie en informatie
van de partners. Contactpersoon is May-May
Meijer, info@peacesos.nl

Vrouwen in het zwart
www.vrouweninhetzwart.nl

In de traditie van Vrouwen voor Vrede is
Vrouwen in het Zwart Nederland al 20 jaar
bezig actieve steun bij het Nederlandse
publiek te zoeken door het schrijven van
nieuwsbrieven, het houden van waken, conferenties en boycot acties om hun doel te
bereiken: Vrede in het Midden-Oosten via
onderhandelingen.
Contact: info@vrouweninhetzwart.nl
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Nederlandse Vrouwen Raad

Gender en Duurzame Vrede
is een uitgave van het Platform Vrouwen
& Duurzame Vrede.

De NVR vertegenwoordigt Nederlandse
vrouwenorganisaties. NVR was initiatiefnemer van de eerste internationale leerbijeenkomst in Nederland, in 2008, rond resolutie
1325. NVR wijst jaarlijks een Nederlandse
vrouwenvertegenwoordiger bij de VN aan,
die door Buitenlandse Zaken wordt benoemd. Contact via info@de-nvr.nl
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Wie alleen loopt
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Alleen uit de gemeenschap
komt de wijsheid.
Eén hand kan geen touw
om een bundel knopen.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt.
Wie dan valt, heeft niemand
om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt,
heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt,
gaat gebukt onder haar last.
Niemand deelt haar vreugde,
niemand haar verdriet.
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt,
ze heeft maar twee voeten,
ze heeft maar twee armen,
ze heeft maar twee ogen.
Maar in de gemeenschap
heeft ieder duizend handen
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen.
Patrice Koyo, Kameroen
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