JAARVERSLAG 2020
In begin januari hadden wij nog nooit van COVID-19 gehoord. De toekomst lag voor ons en wij organiseerden
een ‘Heidag ‘om ons te bezinnen op de koers van het PV&DV: kort door de bocht: doorgaan, fuseren, of
stoppen. De conclusie was: wij zijn kwetsbaar zowel wat betreft vrouwkracht als financiën, maar de
aanwezigen wilden allen doorgaan. Een enquête onder de leden leverde geen verrassende en nieuwe inzichten
op: de leeftijd van de leden is tussen 60 en 80, de meeste leden beschikken wel over een emailadres, waardoor
zij de VredesFlits ontvangen. Ten aanzien van samenwerking werd geen duidelijke voorkeur uitgesproken voor
(vrouwen)vredesorganisaties.
Met een schok belandde PV&DV in het digitale tijdperk, vond de ZOOM-bijeenkomsten uit, oefende daarmee,
en ontdekte nieuwe mogelijkheden van samen kunnen komen zonder reistijd en zonder reiskosten. MAAR nog
veel belangrijker nieuwe vormen van samenwerking: door de schaalvergroting dankzij ZOOM kan het PV&DV
veel meer vrouwen en vrouwenorganisaties bereiken in binnenland en buitenland met haar activiteiten in het
kader van Vrouwen Vrede Veiligheid (Women Peace and Security). Vrouwen die hun stem laten horen, die
informatie delen, die de contacten tussen hier (Nederland) en daar (land van herkomst) overbruggen.
De ALV werd per ZOOM gehouden, evenals het symposium dat samen met WILPF georganiseerd werd. Alle
bestuursvergaderingen gingen per ZOOM,
Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
Bestuur Op de ALV werd Ted von Meijenfeldt opgevolgd door Anna Zanen-van Eeghen die de functie van
voorzitter tijdelijk naast de functie van secretaris op zich wilde nemen (statutair is het geen bezwaar). Ted
bleef algemeen bestuurslid met de portefeuille VR VN Resolutie 1325. Van Anne-Marie Zaat werd afscheid
genomen, wegens haar langdurige verblijf in het buitenland. Voor verder verslag zie de notulen ALV.
Communicatie VredesFlits kwam elke veertiendagen uit dankzij de inspanningen Janny Beekman
Gender en Duurzame Vrede: uitgave Werken met 1325 onder redactie van: Anjo Kerkhofs
Ted von Meijenfeldt, Coby Meyboom, Thea Vermeiren
Website werd bijgehouden door Thea Vermeiren
Symposium Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid op 1 februari en georganiseerd door het Multicultural
Women Peacemaker Network (MWPN), Maluku, Vrouwen voor Vrede op de Molukken en PV&DV. Verslag
van deze bijeenkomst van diasporavrouwen en vredesactivisten is op te vragen, evenals de aanbevelingen
t.b.v. de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
Symposium Vrouwen en Vrede: tot nu toe en verder op 5 september in samenwerking met WILPF : +
Vrouwen en Vrede: tot nu toe en verder 2020: Beijing + 25 en 1325 + 20. Terugblik op de 4e
Wereldvrouwenconferentie in Beijing (1995) en de aanname van de VN Veiligheidsraad Resolutie 1325 in 2000
+ Vooruitblik naar de rol van vredesvrouwen nu en de komende jaren
+ stand van zaken rond de Nederlandse uitvoering NAP 1325
Sprekers: Han Deggeller, Tahmina Ashraf, Nour Saadi, Renate Adriaansens
VNVR Resolutie 1325. Middels bijeenkomsten van WO=MEN werd het Nationaal Actieplan III geëvalueerd en
werd meegewerkt aan NAP IV met de volgend pledge:
1.
2.

meer publiciteit over NAP binnen Nederland om de basis te versterken en te verbreden;
de behoeften van vluchtelingen vrouwen te onderzoeken,

3.

voortzetting van lobby voor autonoom verblijfsrecht van Nederland

Nieuw in dit actieplan is dat resolutie 1325 nu ook van kracht is voor Nederland en met als focus het
verbeteren van de rol en positie van migranten- en vluchtelingen vrouwen.
Fonds Kleine Vrijwilligersorganisaties 1325. Dit fonds is 10 jaar geleden met financiële steun door BuZa in het
leven geroepen om de onkosten te vergoeden van kleinere vrijwilligersorganisaties om hun deelname aan de
uitvoering van het NAP mogelijk te maken. Helaas werd de subsidie per eind 2020 stopgezet. Er wordt gewerkt
aan andere mogelijkheden om dit fonds voort te zetten.
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