
 Nederland zet in op krachtige participatie vrouwen in conflictgebieden
Een jaar na de ondertekening van het Nederlands Actie Plan 1325 (2012-2015)

In het bomvolle Paard van Troje in Den Haag vond dinsdag 11 december 2012 het interactieve 
event  ‘Women  in  Warzones:  Peace  Lords  for  Change’ plaats.  Hierbij  werd,  een  jaar  na 
ondertekening,  het  Nederlands Nationaal  Actieplan 1325 voor Vrouwen,  Vrede en Veiligheid 
onder de loep genomen. De belangstelling was hoog met ruim 250 aanmeldingen. Het 
was een divers publiek van NGO’s, studenten, migranten-organisaties, militairen 
en ambtenaren, ondernemers en andere geïnteresseerden. Presentatoren Petra 
Stienen en Frènk van der Linden beten op een vrolijke en interactieve manier de 
spits af en hielden tijdens de debatten de zaal actief en de sprekers scherp.
Plaatsvervangend Directeur  Generaal  Politieke  Zaken Marisa Gerards  sprak een speech uit  namens 
Minister Timmermans, die beloofde er volgend jaar bij te zijn. Zij benadrukte dat Nederland twee tradities 
heeft:  internationale  rechtsorde  en  vrouwenrechten.  Dat  het  actief  betrekken  van  vrouwen  in 
vredesmissies  niet  alleen  goéd  is  om  te  doen,  maar  ook  nog  eens  operationeel  effectief  beaamde  
Commandeur Arie Jan van der Waard,  plaatsvervangend Directeur Aansturing Operaties, die sprak 
namens de Commandant der Strijdkrachten.
Het is duidelijk dat het Nederlands Actieplan 1325 (2012-2015) werk in uitvoering is. Zoals een spreker 
uit de zaal zei “Rome was not built in one day”. Desalniettemin waren er veel positieve geluiden. Zo wees 
Jos  Hoenen  (  Buitenlandse  Zaken)  op  het  harde  werk  dat  het  afgelopen  jaar  geleverd  is  om  
landenprogramma’s op te zetten in o.a. Afghanistan, DR Congo en Zuid- Soedan. In deze programma’s 
worden vrouwen gestimuleerd om actief deel te nemen aan de politiek en maatschappij. Dewi Suralaga 
(Cordaid)  voegde  daar  aan  toe  dat  de  dit  tweede  NAP 1325  heeft  geleid  tot  een  beter  gefocuste 
samenwerking tussen NGO’s.  Hierdoor kunnen de organisaties meer concrete en effectieve resultaten 
bereiken.
Een kritisch punt dat verschillende keren naar voren kwamen was het gat tussen beleid en de praktische 
uitvoering daarvan. Zo werd er door verschillende diaspora-organisaties gewezen dat er nog meer gebruik 
moet worden gemaakt van lokale stemmen en expertise. Aansluitend werd gesteld dat hoewel er met veel 
hart en hoofd wordt gewerkt aan de uitvoering van NAP 1325, het soms aan handen ontbreekt. Maar met 
de implementatie van de landenprogramma komend jaar zal daar binnenkort verandering in komen.
Er werd aandacht besteed aan de veranderde focus van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking naar 
handel. De Colombiaanse activiste Liliane Silva Miguez (Casa de la Mujer) benadrukte het belang om 
mensenrechten te blijven promoten in haar land, iets wat in de verdringing dreigt te raken door het 
nieuwe Nederlandse beleid. Elise Kant (ICCO) wees er in haar inspirerende gesproken column ook op 
dat economische groei niet per definitie een positief effect heeft op de positie van vrouwen. Verder 
herinnerde zij de aanwezigen eraan dat lokale vrouwen de drijvende krachten zijn die 1325 waarmaken 
en dus in de toekomst blijvend ondersteund moeten worden.
Ook werd opnieuw opgeroepen tot het versterken van bestaande partnerschappen en het aangaan van 
nieuwe. Daarvoor was de ondertekening van het NAP 1325 door 5 nieuwe partners van groot belang. 
Maar ook het pleidooi van politievrouw Joke Florax (Politie Nederland) tot een meer geïntegreerde 
samenwerking met de politie - die naast het leger een belangrijke rol speelt in missiegebieden .
Ter afsluiting van de middag vond onder leiding van arabist Petra Stienen en journalist Frénk 
van der Linden  het publieksdebat plaats tussen Kamerleden Ingrid de Caluwé  (VVD), Bram van 
Oijk (GroenLinks), Agnes Mulder (CDA) en Marit Maij (PvdA). Kamerlid van Ojik riep op om de 
kloof tussen onze idealen en de realiteit te dichten. Volgens hem moet Nederland via geld, maar vooral 
ook via diplomatie en andere mogelijke middelen vrouwen in die landen ondersteunen. Ook de Caluwé 
vindt dat er naast geld veel bereikt kan worden met gesloten beurs. Bijvoorbeeld via ambassades die 
aansturen op meer vrouwen aan de onderhandelingstafel en als gesprekspartners.  Maar volgens Mulder 
moet Nederland dan ook het goede voorbeeld geven en vrouwen op hoge diplomatieke posten zetten.  



Maij drong aan op meer samenwerking in Europa en voor een sterk maatschappelijk 
middenveld die de overheid kan aanspreken op haar functioneren.
Al met al was het een enerverende middag event met een kritische noot naast veel positieve geluiden. Er 
zijn genoeg goede voornemens  en verbeterpunten uitgesproken die in 2013 door de verschillende NAP 
partners, zowel het maatschappelijk middenveld, de verschillende Ministeries én de politiek, moeten 
worden opgevolgd. Zoals Elise Kant  stelde “Het NAP is een interessant spinnenweb, maar het lukt en het 
loopt!”.


