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werkt aan duurzame vredesopbouw
Vrouwen voor Vrede op de Molukken

VvVM is lid van Diaspora 
Forum for Development 
(DFD).

VvVM is lid van Multicultural 
Women Peacemakers 
Netherlands (MWPN).

VvVM is een samenwerkingsverband van Molukse moslim- en christenvrouwen.

Vrouwen congres in Ambon op de Molukken

> Geïnspireerd door de expertmeeting van VvVM in maart 2008 vond nog  
 geen jaar later op 28 tot 30 januari 2009 het eerste Vrouwencongres 
 op de Molukken in de hoofdstad Ambon plaats. Het werd geïnitieerd door  
 de Indonesische overheid. Het thema was: “Vrouwen, leiderschap en  
 sociale verandering in de Molukken”. Dit initiatief  is misschien een 
 hoopgevend begin van verandering van mentaliteit ten opzichte van de  
 status van vrouwen op de Molukken. 

Financiële ondersteuning van Gemeente Ridderkerk voor project VvVM

> Gemeente Ridderkerk heeft voor het jaar 2009 en 2010 haar financiële 
 ondersteuning toegezegd aan het project “Capacity Building Traject 
 Vredesopbouw voor Vrouwen op de Molukken”. Dit project is onderdeel  
 van het 100-dorpenplan, dat gedragen wordt door de Alliantie, een  
 samenwerkingsverband van 4 Nederlands Molukse organisaties:  
 Stichting TitanE, MUMA (Museum Maluku), LSEM (landelijk Steunpunt  
 Educatie Molukken) en VvVM. 

Debatten over VN Resolutie 1325
 
> In het eerste halfjaar van 2009 was VvVM actief betrokken bij activiteiten waarbij  
 vooral de aandacht werd gevestigd op het belang van VN Resolutie 1325. Deze  
 resolutie garandeert bescherming aan vrouwen in (post)conflictgebieden en  
 erkent de bijzondere rol die vrouwen kunnen spelen in conflictpreventie en in de  
 wederopbouw van het land. Het onderstreept tevens het belang van vrouwen als  
 belangrijke actoren in vredesbesprekingen. Zo nam VvVM deel aan een   
 MWPN-debat over dit thema op 17 januari 2009 in Amsterdam. 

Duurzaamheid binnen ontwikkelingswerk.

> Als samenwerkingspartner van   
 stichting Titane heeft VvVM op 23  
 mei aan een debat over "Duurzame  
 Ontwikkeling in de Molukse 
 Archipel" deelgenomen. Enkele   
 praktijkvoorbeelden van duurzame  
 ontwikkeling: adopteer een koe   
 project, biogas, zonnepanelen en  
 duurzame ontwikkelingen in de   
 technologie. Duurzaamheid betekent  
 niet alleen rekening houden met  
 milieu, het moet uiteindelijk ook   
 impact hebben op sociaal, cultureel  
 en maatschappelijk vlak. Met andere  
 woorden, op een verantwoorde   
 manier ontwikkelingswerk   
 beoefenen vanuit het oogpunt een  
 mentaliteitsverandering binnen de  
 samenleving teweeg te brengen  
 waar onze kinderen en kleinkinderen  
 ook profijt van zullen hebben.
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Internationale Vrouwendag in Ridderkerk

> Op 7 maart 2009 organiseerde VvVM in samenwerking met Stichting  
 VluchtelingenWerk Maasdelta, locatie Ridderkerk in het kader van 
 Internationale Vrouwendag een debat/discussiemiddag over VN Resulutie  
 1325 met als ondertitel: ‘de rol van vrouwen in duurzame vredesopbouw’.  
 In de regio Ridderkerk wonen vrouwen afkomstig uit conflictgebieden:  
 Afghanistan, Somalië, Molukken, Koerdistan, Iran, Irak. Het doel van  
 deze dag was diaspora/migrantenvrouwen bewust maken van hun rol in  
 vredesopbouw in de landen van herkomst. Een positief bijeffect is dat  
 het kan leiden tot een actievere opstelling als burger in de Nederlandse  
 multiculturele samenleving, ook doordat frustraties en het gevoel van  
 machteloosheid op die manier worden gekanaliseerd. Deze dag werd  
 mede mogelijk gemaakt door Cordaid Nederland en Gemeente   
 Ridderkerk. 

Internationale Vrouwen Conferentie in Burundi 14 en 15 mei 2009

> Thema: UN Resolution 1325: ‘Stop violence against women!  
 Promote women’s participation and representation in politics and  
 in public administration’. VvVM maakte deel uit van de delegatie  
 uit Nederland. Doel was om vrouwen uit het Grote Merengebied  
 (Burundi, Rwanda en Congo) die werken aan vrede en verzoening  
 samen te brengen om ervaringen te delen, leren van de lessons  
 learned en het opzetten van een gezamenlijke strategische agenda  
 voor de toekomst. Deze regio in Centraal Afrika werd geteisterd  
 door burgeroorlogen waarvan het wreedst de genocide in Rwanda  
 en Congo (1994) onder Hutu’s en Tutsi’s met duizenden doden en  
 waarbij verkrachtingen van vrouwen als oorlogsinstrument werden  
 ingezet. Deze conferentie, geïnitieerd door MWPN was in samen 
 werking met de Burundese minister van Gender. Financiële onder 
 steuning kwam van Oxfam Novib, Cordaid en ICCO. 
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Contact:

Vrouwen voor Vrede op de Molukken
> Contactpersoon: F. van Bommel-Pattisahusiwa
> E-mail: f.vanbommel@chello.nl

> www.vvvm.org

4 mei Dodenherdenking Ridderkerk

> Elk jaar loopt een delegatie van VvVm mee in de stoet van genodigden.  
 En legt een boeket bij het monument om alle oorlogsslachtoffers te  
 herdenken. “Niet alles is vanzelfsprekend. Belangrijk is niet alleen elkaar  
 te ontmoeten, maar ook elkaar te leren kennen”, woorden uitgesproken  
 door de burgemeester van Ridderkerk voorafgaand aan de kranslegging.     

Publieksgesprek tijdens Museumnacht in MUMA.

> In Museum Maluku vond tijdens de museumnacht op zaterdag 30 mei  
 een publieksgesprek plaats over vredesprocessen en interreligieuze  
 dialoog, waarbij de Molukken als voorbeeld diende. Nancy Jouwe van  
 Kosmopolis Utrecht en Esther-Clair Sasabone gingen in gesprek met   
 Farida Pattisahusiwa en Djannah Ollong van VvVM, 
 Leonor Pattinasarany - film- en documentairemaakster en mede-auteur  
 van het boek Oorlog en vrede op de Molukken. Ook Hairya Engelenburg,  
 die als 3e generatie Molukse met een groep meiden een maand stage  
 liep op de Molukken, vertelde over haar indrukken.  

In memorium Anies Omaratan
 
> Anies Omaratan, bekend door de naar hem genoemde ‘Delegatie 
 Omaratan’ naar de Molukken in 2001 in een tijd van hevige onlusten,  
 overleed plotseling op 7 juni aan een hartstilstand. Op de 
 herdenkingsdienst was duidelijk dat zijn heengaan een grote schok was  
 voor de Tenggara gemeenschap. Enkele vertegenwoordigers van VvVM  
 namen samen met vele andere vrienden en bekenden waardig en 
 ontroerd afscheid van Anies. Wij gedenken hem als een gedreven man,  
 een bruggenbouwer binnen de religieuze- en etnische Molukse   
 bevolkingsgroepen. Anies is 58 jaar geworden. 


