
WILPF-Nederland         Laan van Nieuw Oost-Indië 252  2593 CD   Den Haag       info@wilpf.nl 

 

                      

             

                                           

          
Betreft:          Den Haag, 29 maart 2017 
Bijdrage Regeerakkoord 2017 onderdelen Buitenlands beleid en Defensie  
 
 
Aan de informateur Drs. E.I. Schippers 
 
 
Geachte Mevrouw Schippers 
 

U staat met de vertegenwoordigers van meerdere politieke partijen voor de verantwoordelijke taak om een 

kabinetsbeleid te formuleren voor de komende regeerperiode.  

De Nederlandse afdeling van Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) bepleit een 

grotere rol voor vrouwen in processen van vrede, verzoening en wederopbouw. 

Het commitment van staten en de internationale gemeenschap om burgers te beschermen tegen oorlogen 

en ander massaal geweld is onderhevig aan een gevoel van onmacht. Militaire interventies met 

desastreuze gevolgen en de honderdduizenden slachtoffers in Syrië zijn daar mede debet aan.  

In zijn rapport van 22 juli 2016 'Mobilizing collective action: The next decade for the Responsibility to 

Protect'  schetst Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de VN, een somber beeld. Het aantal slachtoffers 

neemt toe door burgeroorlogen in het Midden-Oosten en Afrika. Daarnaast maken niet-overheidsactoren 

met een terroristisch oogmerk zoals IS, Boko Haram en Al-Shabaab veel slachtoffers en vergroten de 

instabiliteit in diverse landen. Het aantal vluchtelingen en ontheemden wereldwijd is in de geschiedenis van 

de VN nog nooit zo hoog geweest. Daartegenover staat dat de budgetten voor diplomatie en vredesmissies 

en voor wederopbouwprogramma's en ontwikkelingssamenwerking als gevolg van de financiële crisis van 

2008 zijn afgenomen; ook in Nederland. Bovendien blijkt de verdeeldheid binnen de Veiligheidsraad een 

belemmering te vormen voor tijdig optreden, waardoor de internationale gemeenschap niet in een vroeg 

stadium kan bemiddelen om escalatie van conflicten  te voorkomen. 

De principes van de Responsibility to Protect (RtoP) worden door de meeste lidstaten van de VN 

onderschreven (door Nederland  o.a. in de algemene vergadering van de VN in september 2016); ze 

behoeven verdere implementatie, met nadruk op preventie van escalatie en gebruik van geweld bij 

conflicten, aldus genoemd rapport. De internationale gemeenschap kan landen helpen hun 

verantwoordelijkheid voor bescherming van burgers waar te maken. Daarbij wordt ook gewezen op de 

belangrijke rol die de civil society kan spelen. Het aanpakken van grondoorzaken voor conflicten en geweld 

zoals discriminatie en een zwakke rechtsstaat verdienen meer prioriteit.  
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WILPF is van oordeel, dat een effectievere aanpak om conflicten, oorlog, massaal geweld en grote aantallen 

mensen op de vlucht te voorkomen, meer inspanning vereist om vrouwen te betrekken bij  de preventie 

van  conflicten, oorlog en massaal geweld, bij vredesonderhandelingen en wederopbouw. Uit een recente 

toespraak van António Gutteres, bijeenkomst van de Commission on the Status of Women (CSW) op 13 

maart jl blijkt, dat de pas aangetreden secretaris-generaal van de VN deze opvatting volledig deelt.1 

Dit belang van een actieve rol van vrouwen is al sinds 2000 vastgelegd in resoluties van de Veiligheidsraad 

over Women, Peace and Security (WPS).2  Een nieuwe regering kan daaraan bijdragen door in woorden en 

daden de participatie van vrouwen in kwetsbare gebieden tot één van de speerpunten van haar beleid te 

maken. Een eerste stap daartoe is dat in het regeerakkoord bij het onderwerp buitenlands beleid een 

passage wordt opgenomen over de inzet van het kabinet om de participatie van vrouwen bij het 

voorkomen van conflicten, oorlog en massaal geweld, bij vredesonderhandelingen en bij wederopbouw 

substantieel te vergroten.3 Hiermee bouwt het nieuwe kabinet ook voort op de door de regering gegeven 

onderbouwing van een zetel voor Nederland in de Veiligheidsraad.4 

 

Met vriendelijke groeten, 
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1 We are all better off when we open doors of opportunity for women and girls: in classrooms and boardrooms, in military ranks 

and at peace talks, in all aspects of productive life.  
This is vital to address a historic injustice that continues today. But it is also about effectiveness.  
Institutions, companies, governments and organizations – including our own – those in which gender equality reflect the people 
they serve get better results by every measure. They are the future.  

 
2 Resoluties Veiligheidsraad 1325, 1889 en 2122.  

   Zie ook AIV  advies nr 102  'De bescherming van burgerbevolking in gewapende conflicten, over gebaande paden  
   en nieuwe wegen', augustus 2016, pagina 13 e.v. 

 
3 Het Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid (2016-2019) is een waardevol  instrument van overheid en 

maatschappelijke organisaties om de participatie van vrouwen in vredesprocessen in conflictgebieden te bevorderen 
 (zie TK 26150 nr. 150) 

 
4 Kingdom of The Netherlands – Your partner for Peace, Justice and Development. UN Security Council Candidate 2017-2018. 

 “The protection of civilians is a fundamental responsibility that must be implemented by all. Sexual violence in conflict should be 
combated. We are convinced that advancing peace and security requires the participation and leadership of women.” (pag.4) 
 


