Vereniging Platform Vrouwen & Duurzame Vrede

Beleidsplan / werkplan 2018
Het begin:
– 1995: Vrouwen, Vrede & Veiligheid, 1 van 12 Critical Areas of concern
– 2001: Ned. Vrouwen Raad organiseerde samen met WILPF een conferentie voor vertaling van VNresolutie 1325 naar Nederland
– 2005: Tijdens Beijing + 10: besluit tot oprichting Platform VDV: vrouwen-, vrede- en
ontwikkelingsorganisaties
– 2007: Lobby voor 1325 met als resultaat: eerste NAP
– 2008: organisatie eerste vrouwenvredesconferentie
Wat we deden:
– Lobby voor implementatie van VN-Veiligheidsraad resolutie 1325 in Nederland:
3 Nederlandse Actie Plan(nen)
nu 75 organisaties ondertekenaars
– Internationale Vrouwen Vredes Conferentie
– Vrede zonder wapens- organisaties samen lobby
– Programma 'Religie als inspiratiebron voor vrouwelijk leiderschap in vrede en verzoening'
– Vredessymposium 2016 Wageningen https://youtu.be/7dkqjp1YZEM
Uitgangspunten beleid voor vervolg:
– Focus op het voorkomen van conflicten (wapenhandel, kernwapens, blootleggen van belangen en
ideologieën)
– en op de de-escalatie van opkomende conflicten door aanpak van achterliggende oorzaken,
early warning, rapid action, e.d.
– en op blootleggen van achterliggende belangen die maken dat oorlogen langer doorgaan
– Pleiten voor conflictresolutie met lange termijn perspectief
– Nadruk op burgervredeswerk en geweldloosheid
– Breed maatschappelijk en politiek draagvlak voor werk voor duurzame vrede
– VERSTERKING POSITIE en erkenning van de rol van VROUWEN in AL DEZE PROCESSEN
Wat gaan we doen in 2018?
– Lobby voor integratie van NAP 1325 in buitenland- en defensiebeleid van de Nederlandse overheid,
m.n. Preventie van conflicten.
– Themabijeenkomsten: rondom Midden-Oosten, preventie van conflicten, humanitaire hulp en
vredeswerk etc.
– Samenwerking in vervolg 'religie'-programma's in (post)conflictgebieden en Nederland
– Lobby voor versterking van positie en erkenning van kwaliteiten en resultaten van
vrouwenorganisaties in conflictregio's en Nederland
– Toegang tot financiering van kleinere vrouwenvredesorganisaties (conflictregio's en NL) en voor
diaspora-organisaties, m.n. waar mogelijk voorkomen dat organisaties voor vrouwenrechten
vermorzeld worden tussen terrorisme en de daar tegen gerichte maatregelen, zoals het in inmiddels
opgeheven Women Peacemakers Program overkwam.
– Het blad: Gender en Duurzame VЯEDE stevig in de markt zetten.
– Samenwerking met oude netwerken aanhalen (NVR, Brussel)
– Samenwerking met nieuwe organisaties: vrouwenvredesorganisaties in Nederland,
jongerenorganisaties
– Relatie met individuele vredesvrouwen aanhalen door voortzetting van de tweewekelijkse internet
nieuwsbrief

