LEAVE NO ONE BEHIND
PV&DV Beleidsplan 2022 en verder
PV&DV zal verbinding en versterking zoeken ten behoeve van Vrouwen Vrede Veiligheid om
hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de Social Development Goals 2030 met name
Goal 5 Gendergelijkheid en Goal 16 Vrede, justitie en sterke publieke instellingen.
Missie zoals verwoord op de website is ook het raamwerk voor dit beleidsplan.
Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede is een
•
•

•

zelfstandige en onafhankelijke vrouwenvrijwilligers-vereniging.
netwerk van vrouwen(organisaties) dat zich inzet voor Vrouwen Vrede Veiligheid
onder het motto : duurzame vrede kan alleen bereikt worden als vrouwen actief
betrokken zijn bij de oplossingen, de gevolgen en de preventie van gewelddadige
conflicten.
centrum voor uitwisseling van kennis en ervaring , een coördinatiepunt voor
belangenbehartiging en een lobbyinstrument voor en door vrouwen om wie het
gaat.

De aangesloten organisaties werken op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds
vertrouwen
De volgende thema’s zijn aandachtgebieden
•
•
•

VROUWEN Vrouwenrechten zijn mensenrechten: Conventies Istanbul, Beijing, CSW,
CEDAW, Millennium goals VR VN Resolutie 1325 NAP IV ; Vrouwen bij Defensie;
VREDE security:
Bewustwording en lobby klimaatdoelen, (Geo)politieke
ontwikkelingen BuZa, Mediation, Training, Vredesopvoeding, Vredesmissies
VEILIGHEID safety: Safe spaces, Geweld tegen vrouwen/huiselijk geweld,
Uitwisseling informatie en ervaring, Wegwijs in Nederland, Inburgeringswet 2022,
Traumaverwerking, Opvoeding, Recht op samenkomst

Ambities voor de komende 5 jaar
•
•
•
•

Verzoening en compassie: verdieping theorie en praktijk
Samenwerken met Weldadig en de locale groepen in IJmond, Enschede, Ridderkerk.
Samenwerken aan vredesinitiatieven, landelijk en plaatselijk (zoals Vredesmissies zonder
wapens, Vredesmuseum, Peace SOS, Amsterdams Vredesinitiatief, WILPF.
Voortzetten en versterken positionering van migranten, diasporaorganisaties en
vluchtelingen organisaties in Nederland, middels het PV&DV en MWPN
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Voor realisatie is nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verbetering en aanvulling van de huidige website, mogelijk in meerdere talen
Het houden van Netwerkbijeenkomsten
Het aantrekken en behouden van vrijwilligers
Bezoekadres PV&DV in Den Haag
Het vieren van eerste lustrum , uitgesteld voor Corona-maatregelen
Het voortzetten van samenwerking met WO=MEN t.b.v. NAP IV
Uitvoering Fonds KVO voor organisatiekosten van kleine (grassroot) organisaties
De uitgave Vredesflits iedere veertien dagen
Ondersteuning van werkgroepen
Innovatie communicatie, digitalisering : projectplan schrijven, subsidie zoeken
Actief volgen van actuele situatie en zo nodig actie

NB. Dit beleidsplan is goedgekeurd op de ALV 26-03-2022, een maand na invasie in Oekraïne. Hoe deze gebeurtenis in de loop van dit
jaar ons leven en ons denken zal beïnvloeden en veranderen is helemaal onzeker.
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