From: Platform Vrouwen en Duurzame Vrede <info@vrouwenenduurzamevrede.nl>
Subject: PV&DV Vredesflits 15 juni 2020
Date: 15 juni 2020 16:11:55 CEST
To: <thea@vermeiren.nl>
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  Conflicten zullen er altijd zijn. Het gaat er om ze vreedzaam op te lossen.
    
 
 
    15 juni 2020
All lives matterVan het bestuur
In de vorige Vredesflits schreef het bestuur “Van de leden van diasporaorganisaties die bij het Platform zijn aangesloten krijgt het bestuur mee dat zij zich in Nederland met al haar voorzieningen en mogelijkheden wel veilig voelen, maar grote zorgen hebben over de gevolgen van de besmetting door het Corona-virus en de lockdown in hun afzonderlijke thuislanden: honger, gebrek aan water, toegang tot water, huiselijk geweld, om enkele voorbeelden te noemen. Zij beraden zich of en hoe het Platform iets voor hen kan betekenen.”
Dit heeft geleid tot een telefoonrondje door Farida van Bommel, waarover in dit nummer verslag wordt gedaan.
Wij zullen ons beraden wat wij hiermee verder kunnen doen, wellicht doorkaarten naar onze relaties bij de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Wordt vervolgd.
 
De acties in het kader van Black Lives Matter houden iedereen wereldwijd bezig en kunnen de leden en sympathisanten van onze vereniging ook niet onberoerd laten. Graag ontvangen wij suggesties hoe het Platform deze acties kan ondersteunen. Pacifisme betekent niet automatisch antiracisme.  Hoe verhouden het pacifisme en het racisme zich tot elkaar? Is er binnen de Vredesbeweging ooit een gesprek gevoerd over antiracisme? Wie kan ons daar over inlichten en adviseren hoe het antiracisme en de dekolonisatie problematiek binnen het Platform aangekaart moeten worden? Wij horen graag!
 
23 juni heeft het bestuur weer een ZOOM-vergadering.
 
Anna Zanen-van Eeghen
  In deze nieuwsbrief vindt u: 

✿Bericht van het bestuur
- Bericht van het bestuur

✿Leden en Partnerorganisaties
- Om over na te denken
- Bericht over de Molukken
- Brief aan Rutte over kernwapens
- De samenleving schreeuwt om gemeenschapszin
- Diasporavrouwen en corona
- Duurzame dochters
- Over ontbossing
- boekbespreking "Bloembad van zee" 
- Kinderen van Lucy  
- Wereldvluchtelingendag in Enschede  
- Lockdown: verruiming en verwarring

✿Verwante organisaties 
- Wakes in Nederland   
 - PAX: De EU heeft een taak:vrede en recht beschermen
- Geen zeggenschap over inzet Amerikaanse kernwapens
- Wapenexport beleid
- Geen geld voor nieuwe wapens

✿Nog niet uitgelezen?
- Echtscheiding in Pakistan
- Scholen gaan weer open, maar er is een leercrisis

Graag horen wij of deze nieuwsbrief voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Reacties op deze nieuwsbrief en bijdragen voor de volgende ontvangen wij graag uiterlijk 27 juni via info@vrouwenenduurzamevrede.nl.
Veel leesplezier!Leden en Partnerorganisaties  Om over na te denken.  Uit het boek van Joke Hermsen “ Het tij keren”, waarin zij als gidsen Hannah Arendt en Rosa Luxemburg aan het woord laat.   De consumptiemaatschappij is niet in staat om zorg te dragen voor de wereld. “Het is een vorm van wereldloosheid die op den duur zal uitmonden in verlatenheid, vervreemding en ontworteling van de mens.” (pag. 69 )   Bericht over de Molukken            Het is al sinds 2014 vrede op de Molukken tussen de christen- en moslimbevolking. Het vredesproces vordert heel goed. Na de burgeroorlog zijn er al twee keer verkiezingen geweest zonder dat er geweld ontstond, dat is al een hele vooruitgang. Dit komt door het sterke maatschappelijk middenveld bestaande uit mannen- en vrouwen vredesactivisten, dorpshoofden, religieuze voormannen uit beide gemeenschappen, jongerenleiders die samenwerken met de lokale overheid. Zodra er ook maar iets wordt gemerkt waardoor er spanningen zouden kunnen ontstaan, wordt er adequaat opgetreden. In sommige delen van de Molukken waar de inheemse bevolking nog steeds in grote armoede leeft te midden van al het natuurschoon krijgt het soms ook nog eens te maken met illegale ontbossing. Gelukkig zijn er lokale politieke activisten die campagnes voeren om armoede en illegale ontbossing tegen te gaan.  Farida van Bommel-PattisahusiwaHier kunt u de hele tekst van Farida vinden.Als reactie op het persbericht van de NVMP, dat hieronder staat, schreef Lineke Schakenbos een brief naar de heer Rutte:   Betreft: Kernwapens ook die op Volkel   Zeer geachte heer Rutte,   Op 17 januari j.l. schreef de heer Nawijn , Directeur Rijksvoorlichtingsdienst mij , dat “Ook bij nucleaire besluitvorming binnen de NAVO, altijd de instemming van Nederland vereist is”.   In het persbericht van 30 mei 2020 van NVMP, Artsen voor Vrede, staat dat Nederland geen zeggenschap heeft over de inzet van Amerikaanse kernwapens op Volkel”. Dit zoals beschreven staat in de dit weekeind in de VS vrijgegeven top secret Pentagon stukken.   Wilt U mij laten weten waarom U mij een blijkbaar verkeerd antwoord hebt gegeven.   Vrede en alle goeds, Lineke Schakenbos Verpleegkundige 2 juni 2020“De samenleving schreeuwt om gemeenschapszin”
 
Gabriel vd Brink schreef het boek “Ruw ontwaken uit de neoliberale droom”. Hij stelt  dat  het neo-liberalisme niet alleen kwaad deed.  “De welvaart nam toe, de individuele vrijheid is groot en het opleidingsniveau is sterk toegenomen.  Maar wij als burgers zijn behandeld als zelfredzame  individuen, terwijl wij onszelf zien als  leden van een sociale en nationale gemeenschap.  De elites hamerden op individuele vrijheid, maar burgers hechten aan saamhorigheid, zekerheid, traditie en nationale identiteit. “
 
Schrijver en filosoof vd Brink schreef geen makkelijk boek maar hij biedt behalve analyses ook een oplossing. “ Ik stel een derde weg voor, naast een supermarkt als de Verenigde Staten en een superstaat als China: de coöperatie.
Burgers sluiten zich vrijwillig aan om een bepaald commercieel of ideëel doel te bereiken. Een omvangrijke coöperatieve sector zou een tegenwicht kunnen vormen voor de staat of markt, die alles regelen.” Hij zegt ook “Ik zie dat er allerlei coöperatieve vormen ontstaan en populair worden. Je hebt oude coöperaties zoals de Rabobank en Campina. Maar ook veel nieuwe, bij voorbeeld op het gebied van energie, zorg en stedelijke inrichting. Coöperaties zijn in alle landen aan het groeien. Waarom? Omdat wij als samenleving niet uitsluitend via de markt willen werken en een zekere gemeenschapszin willen behouden”.
 
Citaten uit het interview met de schrijver door Peter Giessen in de Volkskrant van 30/31 mei 2020.
 
“Ruw ontwaken uit de neo-liberale droom” G. vd Brink, Uitgave Prometheus 18-5-2020 E 25
 Klein whatsapp rondje onder diasporavrouwen over coronacrisis:
 
Namens de PVDV en MWPN heb ik een whatsapp rondje gemaakt langs een aantal diasporadames om te vragen hoe ze het maken in deze corona crisis, gevraagd of er mensen ziek zijn geworden en hoe het verder met ze gaat.
 
Over het algemeen maken de dames het goed. Er zijn gelukkig geen ziektegevallen. Maar ondanks dat de vrouwen zich veilig voelen hier in Nederland maken ze zich enorm veel zorgen om de familie in de thuislanden, zoals in Burundi, Congo, Afghanistan, Sudan-Darfur, Turkmenistan. Landen met corrupte en zwakke regeringen die nauwelijks wat doen voor de arme bevolking. 
 
In die landen heb je nu natuurlijk ook de corona crisis, maar omdat hun familieleden niets van hun eigen regeringen verwachten, sturen zij van hieruit geld naar de familie om voedsel te kopen terwijl zij hier zelf ook nauwelijks wat hebben.
 
Jamila Tala van Voice of Afghan Women vertelde dat vrouwen in haar achterban zich enorm veel zorgen maken over de familie in Afghanistan. De familie heeft al niks en nu deze corona crises ook nog erbij komt sturen ze extra geld naar hen voor eten. Jamila heeft zelfs voor sommige gezinnen hier voedselpakketten gemaakt.
 
Stephanie Mbanzendore uit Burundi heeft een actie op touw gezet voor zeep voor kinderen zodat ze goed hun handen kunnen wassen.
 
Sommige vrouwen vertelden dat deze quarantaine toestanden ook ervoor zorgden dat traumatische oorlogsherinneringen weer naar boven kwamen.
 
Gelukkig blijven sommigen actief, van administratie achterstand inhalen tot online-vergaderingen beleggen.
 
De diaspora vrouwen hebben dit whatsapp rondje bijzonder op prijs gesteld.
 
 Duurzame dochters.

Wetenschappers van de State University van North Carolina keken of ouders van mening zouden veranderen over klimaatverandering, wanneer hun kinderen daarover werden onderwezen. Ze onderzochten 238 families. En ja, zo bleek, de ouders maakten zich door de lessen van hun kinderen meer zorgen over de toekomst van de wereld. Daarnaast bleek dat dochters meer invloed op de overtuigingen van hun ouders hadden dan zoons.
In de NRC* van 13/14 juni staan drie bladzijden met 4 grote interviews met dochters in Nederland, hun ouders en de invloed die de meisjes hebben.  De een is pas negen Rosa, de ander is 12 heet Lilly en werd door de Egyptische President uitgenodigd. Ook sprak zij bij de VN over zwerfafval.
 
Hartverwarmend. Hoort zegt het voort.
 
*In de katern “Leven”.
 
Sterft de aarde net als de Paaseilanden?

In 900 stapten Polynesiers aan wal op de Paaseilanden en troffen een dicht bos, voedend voor mens en dier.
Ze bouwden hun hutten, rooiden de bossen totdat er geen boom meer stond en de grond erodeerde.
Toen Jacob Roggeveen er op 5 april 1722 kwam, trof hij slechts enkele mensen, verwoeste natuur  en de enorme beelden  aan die we vaak op foto of film gezien hebben.
 
Ooit gingen de Japanners ook deze heilloze weg op en kapten veel van hun grote wouden. Gelukkig waren er mensen die inzagen dat dit het einde van dit eilandenrijk zou beteken en vanaf de 18 eeuw werd herbossing gestart. Japan bestaat nu voor 80% uit beboste bergen.
 
Bron: “Like a tree”. Jean Shinoda Bolen beschrijft deze twee voorbeelden in een boek dat gaat over de vraag “Hoe bomen, vrouwen en boommensen de planeet kunnen redden”.
Conari Press 2011

Lineke Schakenbos
  
Nu de corona-pandemie het leven gedeeltelijk stil gelegd heeft houd ik iets meer tijd over om te lezen. En als dan in deze periode 75 bevrijding en vrijheid wordt gevierd sta je met regelmaat stil bij wat 75 jaar geleden gebeurde en wat nog steeds op teveel plaatsen in de wereld plaats heeft, wat de éne mens de ander aandoet en durft aan te doen. Holocaust, genocide, oorlogen en geweld, racisme het blijft mij een raadsel hoe het mogelijk is dat we dat naar elkaar doen.

Hoeveel je er ook over leest, een antwoord heb ik nergens gevonden. Over wat oorlog doet met mensen gaat het jongste boek van Isabel Allende, Bloemblad van zee.
In dit boek, dat begint tijdens de Spaanse Burgeroorlog, trekken vluchtelingen via Frankrijk naar Chili, op uitnodiging van Pablo Nerua, die een schip voor hen chartert. Twee slachtoffers van de oorlog, die noodgedwongen een huwelijk aangaan, in een voor hen vreemd land een nieuw bestaan moeten opbouwen. En hopen, dat ze uiteindelijk weer naar Spanje terug zullen kunnen gaan. Nog voordat er  eindelijk een eind komt aan het Franco regiem breekt ook in Chili een burgeroorlog uit en moeten ze opnieuw vluchten. Nu naar Venezuela en vervolgens kunnen ze 10 jaar later toch terug naar Spanje. Maar ook hier voelen ze zich niet meer thuis en gaan terug naar Chili. Door vooral toeval wordt aan het eind van het boek ook de hun ontstolen dochter teruggevonden. Maar eigenlijk is dit plotonderdeel niet wezenlijk voor het boek. Allende heeft opnieuw een mooi boek geschreven, dat het onthechte leven van vluchtelingen schitterend beschrijft.
 
Ted von Meijenfeldt
 
Isabel Allende: Bloemblad van zee, uitg: Wereldbibliotheek.
  
We zijn allemaal kinderen van Lucy.

Als puber had ik een penfriend in Japan, Yumiko Aikawa en op mijn eerste werkplek waren er collega’s in enorme variatie qua leeftijd, achtergrond en kleur. Op de zaal met Tuberculose patiënten waar ik als leerling verpleegkundige werkte, lagen heren uit vele landen en verschillende achtergronden ook qua religie, land van geboorte en kleur. In feite heb ik dus een multiculti basis en toch werd ik pijnlijk geraakt door de uitspraak een dezer dagen “Ga op zoek naar het racisme in jezelf”.
Want ik zie verschil tussen mensen: gender, leeftijd, al of niet opgemaakt, kledingstijl maar als ik eerlijk ben valt de kleur me toch het meeste op. Ik weet dat kunnen onderscheiden in een zeer oud deel van onze hersenen zit. Dat het ooit nodig was, lang gelden toen we op de Savanne leefden. De Savanne waar 3,2 miljoen jaar geleden  Lucy op leefde in Ethiopië en waar we allemaal van afstammen.
 
Ik haper en weet niet zo goed hoe dat racisme in mezelf onder ogen te komen. Ga er woensdag met  Ida ,Sigrid en Janny over praten als we via zoom vergaderen. Want racisme moet hoog op onze agenda stan de komende tijd. Dat zijn we George Lloyd verschuldigd.
 20 juni:Wereldvluchtelingendag

In veel steden in Nederland zal overdag, van 14.00 - 15.00 uur, een demonstratie zijn, en in de nacht van 20 - 21 juni een nachtwandeling om aandacht (en geld) te vragen om te protesteren tegen het geweld tegen vluchtelingen, met name aan de Europese buitengrenzen.

Ook Enschede doet mee.
Precieze details zullen de komende tijd op onze website (www.enschedevoorvrede.nl) verschijnen en als je persoonlijk op de hoogte gehouden wil worden: stuur dan even een mailtje naar dit adres.
Voor de inhoud van de actie verwijzen we vooralsnog naar de website van Stop the War on Migrants en de oproep die zij samen met het Comité 21 maart hebben gepubliceeerd op: https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/post/2020/06/01/protesteer-tijdens-wereldvluchtelingendag-20-juni/#2
  Lock-down:  Verruiming en Verwarring      
                                                      
De musea zijn weer open. Mijn vriendin nodigde me uit en regelde de kaartjes voor het Kunstmuseum Den Haag voor de zaterdag middag. Van tevoren besteld op internet. Wij mochten om 12 uur voor 2 uren naar binnen.
Geen rij, en toch een mevrouw met rood hoofd die ging voordringen, volledig in paniek: “Ik moet er om 12 uur zijn!“ Stress om niet te laat te komen ...
 
Alles was keurig geregeld. Eerst handen desinfecteren, dan kaartje scannen. Vooral een regel inprenten in je hoofd: afstand houden, afstand houden, afstand houden . ..
                                                    .
Alles bleef keurig: soms mogen 4, soms 14 mensen maximaal in een zaal. Halverwege op de vastgelegde route mocht je naar de mobiele café-kar midden op het binnenplein van het voormalige Gemeentemuseum. Op aanwijzing van een receptionist: handen desinfecteren dan naar de kar om - voor plexiglas-  te bestellen en te pinnen. Dat deed mijn vriendin terwijl ik de tafeltjes telde, speciaal aangeschaft om plek aan niet meer dan 2 personen te geven. 21 tafeltjes dus 42 mensen . 
 
Speciale houten kasten om je handen te desinfecteren. Met een trap-constructie en sticker van een voet. Daar moet je op stappen en op handhoogte komt dan de vloeistof eruit.
Ik had tijd om te observeren en te bestuderen hoe het desinfectiemiddel vervangen werd: het duurde minsten 4 minuten;  deurtje klemde; de oude plastic container was nog 1/5 vol en wordt zeker weggegooid. Voor het plasticafval was een extra constructie, en een schoonmaakster poetste direct achter je aan tafeltje en stoelen
Twee uur kunstgenot. Het was zo luxe en kostte vast ook wel het nodige. 
Hoe gaat het ook alweer toe in de vluchtelingenkampen? Zeep en water tekort...
 
Weer thuis, kijk ik op de Franse nieuwsbericht op TV. Want in Parijs is een demonstratie gaande Black Lives Matter. Iedereen dicht op elkaar gepakt, ook de politie. Dan wel met mondkapjes. Afstand houden, afstand houden????
Op het weeggooien van mondkapjes op straat staat in Frankrijk 135 Euro boete.
Ieder land heeft zo zijn regels...
 
 Petra Keppler
  Nieuws van verwante organisaties Op veel plekken in Nederland worden stiltekringen en wakes gehouden. 
Deze lijst is misschien niet compleet, maar vermeldt de wakes die wij kennen. 
Om een wekelijkse (maandelijkse) wake of andere bijeenkomst te melden kunt u contact opnemen met info@vrouwenenduurzamevrede.nl  Zo is er:  6 juli 2020: ALV online 20 juni 2020: Wereldvluchtelingendag (zie hieronder) 19-17 september 2020: Vredesweek (zie Vredesflits van 30 maart) 16 18 oktober 2020: Young Feminist WeekendKlik hier voor de lijst._________________________________________________________________________________________
 
                      

Israël gaat, gesteund door Trump, grote delen van de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever annexeren.
 
De EU heeft een taak: vrede en recht beschermen
 
PAX roept de Europese ministers van Buitenlandse Zaken, inclusief minister Stef Blok, op tot concrete maatregelen te komen waaruit blijkt dat de voorgenomen Israëlische annexatie van delen van de Palestijnse bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever serieuze gevolgen zal hebben. Zo’n annexatie is namelijk een grove schending van internationaal recht, Rusland is voor eenzelfde vergrijp in de Krim ook gestraft.
 Hier is meer te lezen_________________________________________________________________________________________
 
Persbericht 30-5-2020

 

Nederland geen zeggenschap over inzet Amerikaanse kernwapens op Volkel
 
Met grote verontrusting en verontwaardiging heeft de NVMP - Artsen voor Vrede kennisgenomen van de het afgelopen weekend door de National Security Archives in de VS vrij gegeven top secret Pentagon stukken.
 
Hieruit blijkt dat Nederland indertijd geen enkele zeggenschap heeft bedongen over het gebruik van de Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied, net als bijvoorbeeld Duitsland.
Zelfs bij een aanval op de VS zelf, zouden de Amerikanen de bevoegdheid hebben de in Nederland opgeslagen kernwapens te gebruiken.
Dat zou betekenen dat Nederlandse F-16's met Nederlandse piloten maar hebben op te stijgen om Amerikaanse massavernietigingswapens af te werpen waar en wanneer de VS - lees anno 2020 President Trump - zo beschikt!
 
Wij achten dit volstrekt onacceptabel en een reden te meer om de Nederlandse
kernwapentaak zo spoedig mogelijk te beëindigen. We roepen de Nederlandse regering dan ook op snel werk te maken van haar standpunt dd. 18-4-2019: "De inzet van het kabinet blijft dat Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen" (Pag. 8), gevolgd door het voorstel om in NAVO-verband te gaan onderhandelen met Rusland om alle zogenaamde sub-strategische kernwapens uit Europa te verwijderen.
Dat is dit kabinet overigens ook aan zichzelf verplicht wegens de passage in het
Regeerakkoord: "Nederland zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld".
 
Amstelveen, 30-5- 2020
 
Namens het bestuur van NVMP - Artsen voor Vrede
Peter Buijs, voorzitter
Wil Verheggen, PR Officer_________________________________________________________________________________________
 
Persbericht 30-5-2020

 

Nederland geen zeggenschap over inzet Amerikaanse kernwapens op Volkel
 
Met grote verontrusting en verontwaardiging heeft de NVMP - Artsen voor Vrede kennisgenomen van de het afgelopen weekend door de National Security Archives in de VS vrij gegeven top secret Pentagon stukken.
 
Hieruit blijkt dat Nederland indertijd geen enkele zeggenschap heeft bedongen over het gebruik van de Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied, net als bijvoorbeeld Duitsland.
Zelfs bij een aanval op de VS zelf, zouden de Amerikanen de bevoegdheid hebben de in Nederland opgeslagen kernwapens te gebruiken.
Dat zou betekenen dat Nederlandse F-16's met Nederlandse piloten maar hebben op te stijgen om Amerikaanse massavernietigingswapens af te werpen waar en wanneer de VS - lees anno 2020 President Trump - zo beschikt!
 
Wij achten dit volstrekt onacceptabel en een reden te meer om de Nederlandse
kernwapentaak zo spoedig mogelijk te beëindigen. We roepen de Nederlandse regering dan ook op snel werk te maken van haar standpunt dd. 18-4-2019: "De inzet van het kabinet blijft dat Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen" (Pag. 8), gevolgd door het voorstel om in NAVO-verband te gaan onderhandelen met Rusland om alle zogenaamde sub-strategische kernwapens uit Europa te verwijderen.
Dat is dit kabinet overigens ook aan zichzelf verplicht wegens de passage in het
Regeerakkoord: "Nederland zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld".
 
Amstelveen, 30-5- 2020
 
Namens het bestuur van NVMP - Artsen voor Vrede
Peter Buijs, voorzitter
Wil Verheggen, PR Officer_________________________________________________________________________________________
 Persbericht – Stop Wapenhandel  Munitiedoorvoer naar Turkije via Nederland ondanks aangescherpt wapenexportbeleid  Amsterdam, 5 juni 2020 – Ondanks een aangescherpt wapenexportbeleid werden op 6 april via de Rotterdamse haven ruim 10 miljoen kogelpatronen uit Tsjechië naar Turkije getransporteerd. Dat blijkt uit recente doorvoerinformatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het betreft kogelpatronen in drie kalibers, voor het overgrote overgrote deel .45 ACP.  Nederland heeft op 11 oktober 2019 naar aanleiding van de Turkse inval in Syrië besloten alle lopende vergunningaanvragen aan te houden en geen nieuwe vergunningen af te geven voor militaire goederen of dual-use goederen met militair eindgebruik met eindbestemming Turkije. Op 9 maart 2020 is door de regering aan de Tweede Kamer gemeld dat er geen aanleiding is dit beleid niet te continueren.  Het is dan ook zorgelijk dat wel wordt toegestaan dat andere landen, die het blijkbaar minder nauw nemen met wapenexportcontrole, militaire goederen kunnen doorvoeren naar Turkije via Nederland.  Zeker omdat het hier aanvulling van munitievoorraden betreft, direct inzetbaar in conflict.  Hoewel er onvoldoende politiek draagvlak is voor een Europabreed wapenembargo tegen Turkije voeren EU-landen wel een restrictief exportcontrolebeleid op grond van criterium vier van het EU Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport (2008/944/GBVB). Dit betekent dat lidstaten wapenexportvergunningen voor Turkije afwijzen als de goederen kunnen worden ingezet in situaties waarbij ze regionale stabiliteit ondermijnen. Situaties zoals de Turkse inval in Noord-Syrië, de voortdurende aanvallen op de Koerdische bevolking en de militaire betrokkenheid bij de oorlog in Libië.  Het is niet de eerste keer dat Nederland de doorvoer toelaat van Tjechische munitie naar een oorlogsgebied. In 2019 werden meer dan 50 miljoen stuks 9 mm munitie via Rotterdam doorgevoerd naar de Verenigde Arabische Emiraten, een van de belangrijkste strijdende partijen in de oorlog in Jemen.  GroenLinks heeft inmiddels samen met SP en PvdA Kamervragen gesteld over deze doorvoer.  Meer informatie Wendela de Vries 06 506 522 06_________________________________________________________________________________________
 Geen geld voor nieuwe wapens!                           Terwijl de media vol staan met berichten over de corona-pandemie, proberen lobbyisten van de wapenindustrie zoveel mogelijk overheidsgeld naar de wapensector toe te harken.   Stop Wapenhandel doet een oproep aan regering en politieke partijen die u kunt steunen.Hier kunt u de oproep ondertekenen____________________________________________________________________________________


Nog niet uitgelezen? _______________________________________________________________________________________

De Pakistaanse Asma Sayani schreef een tv-serie om het taboe op echtscheidingen in haar land te doorbreken. Zij vertelt over het stigma, de cases en hoe moeilijk het was om zo’n onderwerp in de Pakistaanse media te krijgen. ‘Hoe kan men zo meedogenloos zijn voor vrouwen?’
 
Vandaag is het voor Pakistaanse vrouwen nog steeds moeilijk om te scheiden en er openlijk over te praten. In Pakistan zijn echtscheidingen nog steeds taboe.
Na een periode
  Hier kunt u het artikel lezen_______________________________________________________________________________________
 
De coronacrisis dreigt de kinderarbeid voor het eerst in twintig jaar weer aan te zwengelen, waarschuwen de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en Unicef.
Volgens een gemeenschappelijk rapport van de twee organisaties is het aantal kinderen dat moet werken sinds 2000 afgenomen met 94 miljoen, maar die winst staat nu op het spel door de toenemende economische gevolgen van de COVID-19-pandemie.

 Hier is meer te lezen_______________________________________________________________________________________
 
Scholen gaan weer open, Unicef waarschuwt: "Wij vrezen dat de wereldwijde leercrisis alleen maar erger wordt."

                  

Na een periode van lockdown keren vele landen terug naar 'normaal'. Dat betekent ook dat kinderen na een periode van thuisonderwijs weer in de schoolbanken zitten. Hoe verliep die periode wereldwijd, wat waren de problemen en wat kunnen wij er van leren? Samen met Charlotte van Calster, onderwijsmedewerker bij Unicef maakt MO de balans op.
 Hier kunt u de tekst vinden  Waar het Platform voor staat
Conflicten zullen er altijd zijn. In plaats van met geweld, bestaan er ook creatieve manieren om conflicten op te lossen. Het Platform V&DV zet zich hiervoor in. Ook uw organisatie is welkom.Meer over PV&DV   Copyright © 2017 Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op via
info@vrouwenenduurzamevrede.nl

Wilt u geen e-mails meer ontvangen, klik op unsubscribe from this list of neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@vrouwenenduurzamevrede.nl.
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