VN Resolutie 1325

Vrouwen voor Vrede op de Molukken, in de persoon van de voorzitter Farida
van Bommel-Pattisahusiwa ondertekent het Nationaal Actieplan. In Nederland
gaat in 2012 een nieuw Nationaal Actieplan (NAP) van start om de
implementatie van Resolutie 1325 te bevorderen. Het NAP is op 19 december
2011 ondertekend door grote en kleinere organisaties, waaronder het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie, Wo=men
(Dutch Gender Platform), Clingendael, de Universiteit van Utrecht, Oxfam
Novib, Cordaid, ICCO, IKV Pax Christi, en E-Quality. De ondertekenaars
beloven dat zij in al hun beleid rond conflictgebieden Resolutie 1325 zullen
betrekken, en gender analyses zullen maken om de ongelijkheid tegen te
gaan. Samen streven ze naar meer bewustzijn van, en steun voor, het belang
van gender in conflictgebieden en van Resolutie 1325 in het bijzonder.
Wat is Resolutie 1325:
De VN Veiligheidsraad adopteerde Resolutie 1325 op 31 oktober 2000.
De Resolutie erkent de ongekende effecten van oorlog en gewapend conflict op
vrouwen en meisjes. De Resolutie benadrukt het belang van de
vertegenwoordiging van vrouwen in alle besluitvormingsprocessen die te
maken hebben met preventie, management en oplossing van conflicten, en bij
post-conflict wederopbouw. De Resolutie roept alle partijen op om de rechten
van vrouwen en meisjes ten allen tijden te respecteren en te waarborgen

Vrouwen Vrede Veiligheid
“Vrouwen kennen als geen ander de tol die conflicten eisen en zijn vaak ook
beter in staat dan mannen om ze te voorkomen of op te lossen. Al generaties
lang treden vrouwen op als pleitbezorgers voor de vrede, zowel in de huiselijke
sfeer als in de bredere samenleving. Zij hebben een doorslaggevende rol
gespeeld dankzij hun talent bruggen te slaan in plaats van muren op te
trekken. Ook zijn zij onvervangbaar gebleken bij het in stand houden van het
maatschappelijk bestel wanneer gemeenschappen verscheurd raakten…
De Veiligheidsraad heeft dit jaar in een verklaring naar aanleiding van de
Internationale Vrouwendag erkend dat vooral vrouwen en meisjes het
slachtoffer zijn van de gevolgen van gewapende conflicten. U hebt ingezien dat
vrede onlosmakelijk verbonden is met de gelijkwaardigheid van man en vrouw.
En u hebt verklaard dat de handhaving en bevordering van vrede en veiligheid
de actieve deelname vereisen van vrouwen, op voet van gelijkheid met
mannen. Ik wil u nu vragen alle middelen die u ter beschikking staan aan te
wenden om deze verklaring om te zetten in krachtdadig optreden. De centrale
doelstelling daarbij is dat vrouwen en meisjes in conflictsituaties bescherming
krijgen, dat plegers van gewelddaden jegens vrouwen in conflictsituaties
worden vervolgd en dat vrouwen op voet van gelijkheid de plaats innemen die
hen toekomt bij de besluitvorming op het gebied van vrede en veiligheid.”
Kofi A. Annan, Secretaris-Generaal van de VN
Verklaring voor de Veiligheidsraad
24 oktober 2000
Waarom is Resolutie 1325 belangrijk en nodig?
In hedendaagse conflicten vallen 90% van de slachtoffers onder burgers
waarvan het merendeel vrouwen en kinderen zijn.
Een voormalig VN troepencommandant, Major General Patrick Cammaert,
observeerde dat het tegenwoordig in conflictsituaties gevaarlijker is om vrouw
te zijn dan soldaat.
Verkrachting wordt ingezet als oorlogswapen; vrouwen en meisjes zijn voor het
overgrote deel slachtoffers van seksueel geweld, ongewenste
zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoening zowel tijdens als na
de oplossing van conflicten.
De vertegenwoordiging van vrouwen bij het oplossen van conflicten is laag: bij
vredesonderhandelingen was 8% van de deelnemers vrouw en in minder dan
3% van de gevallen ondertekende een vrouw het vredesverdrag.
Onderzoek heeft aangetoond dat de betrokkenheid van vrouwen cruciaal is
voor duurzame vrede, armoede bestrijding en het bevorderen van welvaart in
een land.

