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Verslag

Als onderdeel van de festiviteiten ter gelegenheid van het 100jarig bestaan van het Vredespaleis
organiseerden de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk
Staatsburgerschap (Vrouwenbelangen) en Vrouwenplaza Den Haag een Salon over Vrouwen, Vrede
en Recht in het Kurhaus. De Salon was geïnspireerd op de visionaire inzet van Bertha von Suttner,
Oostenrijkse vredesactiviste (1843-1914).
Ruim 100 jaar geleden had Bertha von Suttner een droom over geleidelijke ontwapening en het
toewerken naar vrede op de wereld. Met grenzenloze passie en doorzettingsvermogen zette zij zich
in. Zonder haar lobby bij Andrew Carnegie is het onwaarschijnlijk dat het Vredespaleis in 1913 in Den
Haag werd gevestigd. En hoe ver zijn we in de afgelopen 100 jaar gevorderd in het realiseren van de
doelstellingen van Von Suttner in het algemeen en die op het thema vrouwen, vrede en recht in het
bijzonder? Wat zijn de hedendaagse dromen van vrouwen hierover?
Vrouwenbelangen en Vrouwenplaza Den Haag sloegen de handen in een om een evenement te
organiseren waar vrouwen, bij voorkeur uit de regio Den Haag, in een ontspannen sfeer over vrede
en recht met elkaar van gedachten konden wisselen. De Gemeente Den Haag en Fonds 1818 waren
bereid de nodige middelen ter beschikking te stellen. De interesse van het publiek bleek dermate
groot dat het oorspronkelijke plan om via de sociale media bekendheid deelnemers aan te trekken
niet werd uitgevoerd.
Ruim 100 vrouwen waren op zaterdag 21 september
2013 naar het Kurhaus in Den Haag-Scheveningen
getogen. Daar werden zij verwelkomd met prachtig
spel van de jonge en veelbelovende harpiste Majsa
Koperberg in een zaal met een groots uitzicht op zee.
Het inhoudelijke begin van de middag werd verzorgd
door de kunstenares Anita Poolman, die met een
levendige, ontroerende en inspirerende performance
de persoon van Bertha von Suttner voor de
aanwezigen tot leven bracht. Na haar optreden nam
Anita de introductie van de volgende spreeksters en programma onderdelen voor haar rekening.
Beeldhouwster Ingrid Rollema, die een buste van de
jonge Bertha von Suttner heeft gemaakt voor het
Vredespaleis, had ter voorbereiding het leven van
Bertha onderzocht en nagereisd. Zij vertelde daar in
kleurrijke beelden en woorden over. Het publiek
raakte gefascineerd door de voor hen tot dan toe
toch onbekende Bertha en de vraag wat voor
persoon Bertha zou zijn in het huidige tijdsgewricht:
lid
van
Occupy?
Greenpeace
activiste?
Tegenstandster van drones?
Vervolgens werden door vier vrouwen korte introducties verzorgd om de nationale en internationale
context van het thema Vrouwen, Vrede en Recht te schetsen. Joke Buringa verbond de situatie van
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100 jaar geleden op dit thema met die van nu. Bertha von Suttner was voor een vreedzame
oplossing van conflicten tussen staten, geleidelijke ontwapening, voor vredesonderwijs en voor
Europa. Er zijn zeker verschillen in de context van 1913 en 2013. Een belangrijke is onder meer dat er
nu veel meer conflicten binnen staten spelen en dat de rol van niet-statelijke actoren enorm is
toegenomen. Toch is het opmerkelijk dat de internationale vrouwenbeweging en de wereldwijde VN
vrouwenconferenties die tussen 1975 en 1995 plaatsvonden het eens bleven zijn over vreedzame
beslechting van conflicten en het geleidelijk afschaffen van het bestaande wapenarsenaal. Dat is nu
anders. Conflicten worden in eerste instantie met militaire middelen aangepakt en over ontwapening
heeft sinds 9/11 vrijwel niemand het meer.
Een interessante bijdrage werd verzorgd door
Charlotte Hille, die zich onder meer richtte op het
belang van het VN Vrouwenverdrag (CEDAW –
Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women) uit 1979 en het
optionele protocol. Charlotte was in het verleden
betrokken geweest bij de opstelling van de wet die
die ratificatie door Nederland van het optionele
protocol mogelijk zou maken. Duidelijk werd dat ook
Nederland nog niet geheel voldoet aan de
bepalingen.
Daarmee werd het tijd voor meer inzicht in het internationale Nederlandse genderbeleid, inclusief
aandacht voor de Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad uit 2000 die zich focust op het thema
Vrouwen, Vrede en Veiligheid, ofwel de rol van vrouwen in conflict- en postconflict landen. Dit
onderwerp werd voor haar rekening genomen door Margret Verwijk, zelf gepromoveerd op
onderzoek naar de rol van vrouwen bij
vredesprocessen in Zuid Soedan. Uitvoering van VNVR
1325 is vastgelegd in het Nationaal Actieplan 1325
voor 2011-2015, waarin de Ministeries van
Buitenlandse Zaken, Defensie en Binnenlandse Zaken
samenwerken met vrouwenorganisaties, universiteiten, NGOs en onderzoeksinstituten. Bertha von
Suttner was in 1905 de eerste vrouw die de Nobelprijs
voor de Vrede kreeg uitgereikt. Meer recentelijk
kregen drie vrouwen hem in 2011 toegekend.
Duurzame vrede is niet mogelijk zonder vrouwen,
vrede en recht.
Vervolgens hield Caecilia van Peski een
hartstochtelijk pleidooi voor deelname van vrouwen
aan democratische en politieke besluitvorming. Zij
heeft haar sporen verdiend door deelname aan
internationale missies ter waarneming van
verkiezingen en heeft Nederland enkele jaren
geleden bij de VN vertegenwoordigd als
afgevaardigde voor vrouwenzaken. Vrijwel overal ter
wereld is het percentage vrouwen in de politiek
(aanzienlijk) lager dan dat van mannen. Daarbij lijkt
de burger, ook in Nederland, zich af te keren van de politiek. Inzet van vrouwen kan een belangrijke
bijdrage leven dit proces te keren en het vertrouwen in de politiek te herstellen.
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In het tweede gedeelte van de middag hadden deelnemers ruim de tijd om over gerelateerde
onderwerpen met elkaar van gedachten te wisselen. Het ging hier om ◊ integratie van gender in
vredesmissies; ◊ leven en werk van Bertha von Suttner; ◊ rechtspositie van vrouwen; ◊ Nederlands
genderbeleid; ◊ vrouwen en democratie; ◊ onderlinge solidariteit; ◊ onvoorwaardelijk basisinkomen; ◊ geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden; ◊ huiselijk geweld; ◊ vrouw en vluchteling
en ◊ geweldloze communicatie. In het algemeen waren de discussies zeer geanimeerd en betrokken.

De 11 ronde tafels spraken in twee rondes met elkaar: eerst over het onderwerp en vervolgens over
de inhoudelijke conclusie en het actiepunt dat iedere tafel zou bijdragen aan het slotdocument. Dit
stuk werd ter plekke gefinaliseerd en aangeboden aan mevrouw Anna Lay, voorzitter van het
Defensie Vrouwen Netwerk (zie hieronder). Zij gaf aan het document te zullen verspreiden binnen
het Ministerie van Defensie en het te delen met het NAP 1325 netwerk.

Samenvattend kan gezegd worden dat de salon een groot succes was. Deelnemers waren in het
algemeen erg enthousiast over het concept salon en geïnspireerd door nieuwe gedachten, ideeën en
elan. De volgende grote lijnen zijn duidelijk geworden:


Kennis over het onderwerp Vrouwen, Vrede en Recht, het VN Vrouwenverdrag, het
Nederlandse genderbeleid en VNVR 1325 is beperkt. Initiatieven om via sociale media en
‘games’ kennis te verspreiden en vergroten zijn van groot belang.
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Er is een duidelijke samenhang tussen het thema Vrouwen, Vrede en Recht met geweldloze
communicatie, onvoorwaardelijk basisinkomen, onderlinge solidariteit, herstel van
vertrouwen in de democratie, bestrijding van huiselijk geweld. Deelnemers zijn voorstander
van ontwapening en vreedzame oplossing van conflicten. Dit staat haaks op het nationale en
internationale beleid en draagt daardoor bij aan afnemend vertrouwen in het democratisch
proces.
Het salon concept met een combinatie van kunst, muziek, inhoud en tijd voor discussie en
reflectie slaat aan als manier om vrouwen van verschillende achtergronden te mobiliseren en
met elkaar in gesprek te laten gaan.

De Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap en
Vrouwenplaza Den Haag bedanken de Gemeente Den Haag en Fonds 1818 voor de ontvangen
subsidie, die het realiseren van de droom over een salon in het Kurhaus mogelijk maakte. Zij
bedanken tevens de sprekers en tafelcoördinatoren voor hun deskundige bijdrage en de deelnemers
voor hun inzet en enthousiasme. Tenslotte is er veel waardering voor Mieke Schlaman, die voor alle
in dit verslag opgenomen foto’s van de salon verantwoordelijk is.
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Annex 1: Programma

SALON VROUWEN, VREDE en RECHT 21 SEPTEMBER 2013
PROGRAMMA

13.00 – 13.30

Ontvangst met strijkje
Bekijken fototentoonstelling Vrouwen Wereldwijd (door Hannah Smeets en
Mieke Schlaman)

13.30 – 15.00

Performance door Anita Poolman, gevolgd door korte inleidingen over:
Bertha von Suttner – door Ingrid Rollema
Vrouwen en Vrede - door Joke Buringa
Vrouwen en Recht – door Charlotte Hille
Vrouwen, Vrede en Recht in het beleid – door Margret Verwijk
Vrouwen en Democratie – door Caecilia van Peski

15.00 - 15.15

Pauze met strijkje

15.15 – 16.30

Eerste ronde inhoudelijke discussie aan 11 ronde tafels
◊ integratie van gender in vredesmissies; ◊ leven en werk van Bertha von
Suttner; ◊ rechtspositie van vrouwen; ◊ Nederlands genderbeleid; ◊
vrouwen en democratie; ◊ onderlinge solidariteit;
◊ onvoorwaardelijk basisinkomen; ◊ geweld tegen vrouwen in
oorlogsgebieden; ◊ huiselijk geweld; ◊ vrouw en vluchteling;
◊ geweldloze communicatie

16.30 – 16.45

Pauze met strijkje

16.45 – 17.15

Tweede ronde inhoudelijke discussie

17.15 – 17.45

Plenaire presentatie 11 inhoudelijke conclusies en 11 actiepunten

17.45 – 18.00

Aanbieden slotdocument en afsluiting
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Annex 2: Jemand performance Anita Poolman

My dear sisters, mijn beste zusters,
We zijn eind 19de eeuw een strijd begonnen. Wir haben einen Kampf begonnen! Onthoud dat het
leven nu zo snel gaat, dat een decennium, 10 jaren, onverwacht kolossale dingen kan produceren. Ik
heb het meegemaakt. Dat gevoel van euforie, toen ik in de koets aankwam bij het Vredespaleis. Wir
haben vor 13 Jahre einen Kampf begonnen, schreef ik. Een strijd voor de vrede. Ik voel mijn vel weer
tintelen. In 1899 de eerste Vredesconferentie en 13 jaar later doemde dat majestueuze paleis van de
Vrede, het sprookjeskasteel dat werkelijkheid was geworden, voor ons op. Wir haben nur vor 13
Jahre einen Kampf begonnen …. We zijn 13 jaar geleden een gevecht aangegaan. Laat de moed niet
zakken, als u vanmiddag al die onderwerpen, die ertoe doen gaat bespreken en u wordt overweldigd
door de complexiteit, door de veelheid.

U kijkt ervan op, nietwaar? Bent u verwonderd? Ik sta hier: Jemand! Wie niet wonderen gelooft, is
geen realist is een joodse uitdrukking.
Jemand….. mijn eerste essay over de staat, de opleiding van jonge mensen, de vrouwenrechten, de
vrede …. durfde ik niet te schrijven onder mijn eigen naam. Een vrouw neem je toch niet serieus! Ik
gebruikte als pseudoniem “Jemand”. Iemand!
Wederom een salon in het Kurhaus …. ik kon de verleiding niet weerstaan om even terug te keren ….
wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.
Een salon in het Kurhaus … Deze middag kan een klein, immens belangrijk zaadje planten, dat
uitgroeit tot iets wezenlijks …. Er zijn kolossale dingen gebeurd sinds die eerste salon: het
8

Vredespaleis, maar ook twee wereldoorlogen en meer …. Dat grijpt me aan, doet pijn, maar ik ben
ervan overtuigd dat er nog veel meer tragedies zouden zijn gebeurd, als de PCA, the permanent
Court of Arbritation, dat prachtige Hof van Arbitrage er niet zou zijn geweest – de vervanger van de
oorlog - , als die eerste en tweede vredesconferentie niet hadden plaatsgevonden. Heus, daarvan
ben ik overtuigd. Normaalgesproken spreek ik in het openbaar niet over mijn persoonlijke gevoelens.
Ik houd van heldere, eerlijke, pittige speeches. Jetzt ist es etwas anderes, now it is different, c’est un
autre chose maintenant, nu ben ik geroerd door die elf bezielde tafels in deze Salon…. Dat ik destijds
niet aanwezig mocht zijn bij de eerste Vredesconferentie. Ik was “Jemand”, maar ook vrouw …. Ik
had veel voorwerk gedaan … om het populair te zeggen: veel genetwerkt, de publieke opinie
bewerkt, mensen op verschillende niveaus wakker geschud: politici, wetenschappers, journalisten,
prinsen, prinsessen, koninklijke hoogheden … financiën los gekregen, als vrouw … als “Jemand”. De
Russische tsaar zelf had de verschillende staten opgeroepen tot de Eerste Vredesconferentie. Ik ben
daarin ver gegaan, lieve vriendinnen: ze zeggen dat de wereld behoort tot de brutalen. Ik ben me er
terdege van bewust, dat, hoe ik handelde, hoe ik mij soms gedroeg niet alleen over de top, zeer
brutaal was, maar soms ook net zo tactloos … maar waar het issue, de zaak, persoonlijke zaken
overstijgt, stopt etiquette. Of het nu bij een politicus, wetenschapper of … Koninklijk Hoogheid is ..
Lang bleef ik niet stilstaan bij dat primaire gevoel van gekwetst zijn, van me gepasseerd voelen. Die
afwijzing motiveerde me juist …Ik trok in het mooiste hotel, wat ik kon bedenken, het Kuhrhaus en
hield salon: vredesactivisten, politici, industriëlen, advocaten, wetenschappers, feministen,
schrijvers, kunstenaar en journalisten liepen in en uit, ontmoetten elkaar. Er werd gediscussieerd, er
werd genoteerd, er was esprit, bezieling ….. de resultaten waren nog niet echt zichtbaar, maar de
bodem in Den Haag werd voorzichtig geëffend voor wat13 jaar later het Vredespaleis zou worden…..
paleis van de Vrede. En dat hier in Den Haag, beseft u het wel … Uw stad is meer dan de stad van de
vrede. Het is de geboorteplaats van de vrede.
Verleden, heden, toekomst zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, dienen alle te worden
gerespecteerd. Het verleden is de fundering, het heden de bouwsteen, de toekomst de mooie droom
…. Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist.
Zoals ik hier sta, voelt u misschien de wisselende gemoedstoestanden van mijn laatste maanden,
weken, dagen als een grauwe waas om me heen. Europa was één grote oorlogsdreiging. Wat was ik
moe van mijn pacifistische leven – ik trok me terug in mijn woning bij de beeltenis van mijn geliefde
man Arthur: moe van de reizen, van de vernederingen, van de euforie, moe van de strijd. In Frankrijk
werd geroepen: vive l’armée; in Engeland en elders: down with the Prusians; in Duitsland:
Deutschland über alles. De Europese schreeuw om oorlog was gigantisch. Overal waar ik reisde, zag
ik militaire manoeuvres in ieder station en hoofdstad. Men luisterde niet naar mijn waarschuwingen,
naar een oude vrouw. Terwijl ik een paar jaar daarvoor in Amerika nog warm onthaald was, in meer
dan 50 steden hield ik toespraken, soms meerdere malen per etmaal, enorme mensenmassa’s. Dat is
een feit en dat was mijn bedoeling. In Amerika zag ik in een kort tijdsbestek een renaissance de
l’esprit, van de geest, van humanitair inzicht, overal vredesbewegingen. Amerika had destijds ethisch
gezien een voorsprong van 50 jaar. President Theodore Rooseveld ontving me jaren eerder op het
Witte Huis. Hij beloofde zijn best te doen. Wij simpele zielen zijn gewend aan zulke beloftes: U hoort
van ons, maar hij heeft geen vage beloften gedaan. Hij nam het initiatief voor de Tweede
Vredesconferentie. Bij het afscheid nemen schudde hij me de hand: “Wees ervan overtuigd, dat
universal peace, universele vrede, in aantocht is, stap voor stap … In diezelfde periode zetten ze in
Europa, in mijn stad geweren in de schoolgebouwen. Onze leiders waren druk met het bepalen van
hun strategie, terwijl de burgers zich wanhopig afvroegen: “wie is onze vijand?”
Regelmatig moest ik denken aan mijn dierbare vriend Alfred Nobel. Hij kon me zo uitdagen: “Wie van
ons krijgt gelijk, Bertha. Of de mensen bevechten elkaar met enorme massa’s dynamiet tot er niks
overblijft en ze smeken om vrede of jij betovert ze met jouw visie over arbitrage, vredeswegingen.
Wie van ons wint? Wat is sneller? Besef, dat in mijn tijd de oorlog alleen maar verheerlijkt en
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geïdealiseerd werd. Men wist niet beter. Dat was dé manier van denken. Moeders stuurden hun
zonen naar de militaire academie, stuurden ze zo de oorlog in. Normaal. De realiteit was schrijnend
en pijnlijk, maar die was taboe! Het leed van moeders, zusters, vaders, zonen, kinderen. Taboe! Er
werd niet over gesproken. Mannen verschillen hierin niet veel van vrouwen, is mijn mening. Beiden
zouden moeten strijden voor vrede!
De negen jaren waarin Arthur en ik in de Kaukasus vanwege familiekwesties ver weg in de Kaukasus
woonden en werkten, hebben mij gevormd. We hebben daar veel geschreven en gepubliceerd, die
vreeslijk Turks-Russische oorlog van nabij meegemaakt. Ik was erdoor gegrepen, geïnfecteerd …
Terug in Oostenrijk verdiepte ik me in veldslagen, verslagen van veldheren, aantekeningen van
chirurgen, militaire artsen, telegramverkeer tussen diplomaten, de huichelarij, de leugens op
topniveau… also, ik schreef Die Waffen nieder … Wapens neer. Oorlog zoals oorlog echt is: naakt en
wreed voor man en vrouw en kind. Ik wilde niet alleen schrijven hoe ik erover dacht, maar wat ik
voelde, gepassioneerd voelde, de pijn uiten die echode in mijn ziel. Verguisd, beschimpt werd ik in
grote mate, maar ook bejubeld, bewonderd zelfs en dat heb ik benut. Ik maakte keuzes op het randje
… werd daardoor afgestraft in de pers met spotprenten… Vrede-Bertha. Hoogst amusant, het hielp
mee de zaak populair te maken, nietwaar?
Oorlog is een barbaars instituut, dat coûte que coûte door de beschaving opzij gezet moet worden …
Ik heb er jaren over gedaan om tot dat inzicht te komen. De jonge Bertha was nog niet zover ….
frivool, sprankelend, genietend …. Alhoewel, ik blijf van het leven houden, van mensen houden, van
hun gezelschap, van kinderen. Ik blijf geloven in de goedheid van de mens. Het trieste is dat we het
verkwisten in de oude wereldwijde sporen van haat. Een wereld van alleen maar goede mensen is
een paradox, maar de wereld zal gestaag verbeteren zo oneindig traag, dat je het nauwelijks merkt.
Wees daarvan overtuigd.
Leo Tolstoi vertrouwde me poëtisch toe, dat alle pogingen, die voortkomen uit een diepe liefde voor
menselijkheid vrucht zal dragen ….. Er is slechts één eerlijke manier om de vervolgden te beschermen
tegen vervolging:door naast hen gaan staan.
Wees dáárvan overtuigd …
Ik ben dus geroerd dat ik na ruim een eeuw weer onder de mensen ben en deze smaakvolle,
prachtige salontafels voor me zie – waar pregnante, boeiende onderwerpen over vrouw, vrede en
recht, onderwerpen die er nog altijd toe doen, helaas, worden besproken, bediscussieerd. Uw tijd is
anders, dan de mijne. In uw tijd kun je, mag je de dingen open en bloot benoemen, mensen leggen
hun ziel bloot. Ik leg de mijne nu bloot …dat er twee borstbeelden zijn onthuld. Eén in het
Vredespaleis, krachtig en adellijk zoals het hoort in die ambiance… en één in het gemeentehuis,
omhoogkijkend naar de horizon, naar de mooie toekomst, zoals het ook hoort op die plek. Mijn
frivole kant is geraakt, maar nog meer ben ik geraakt door wat beide uitstralen . …. een visie dat
oorlog een kwaad is, een bedreiging voor de algehele menselijkheid; obstakel tegen culturele
ontwikkeling, moreel, economisch, religieus en filosofisch gezien. Dat borstbeeld, die rebellerende
vrouw, daar in dat Atrium, is een rolmodel, zou u populair zeggen, voor de huidige vrouw en man.
Door haar strijd zal de rebellerende vrouw de gevoelige helft van de wat gevoeliger menselijkheid
worden.
Aletta Jacobs, u kent haar, heb ik tijdens die eerste vredesconferentie ontmoet, we verschilden
aanvankelijk van mening. Uiteindelijk hebben we elkaar gevonden. Zij besefte ook dat zonder vrede
in ons en om ons heen, de verhoudingen niet menselijker kunnen worden. Alleen door invoering van
het vrouwenkiesrecht in alle landen, kan aan de onmenselijke oorlogen een einde worden gemaakt.
Vrouwen medezeggenschap geven in de parlementen is het enige geneesmiddel van kwaad.
Ik heb de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd: vrouwenkiesrecht, de eerste vrouw in Noorwegen, die
zitting nam in het parlement, de vrouwelijke Nobelprijs-winnaars: Jane Addams, Emily Greene Balch,
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Betty Williams, Maairead Corrigan, Moeder Teresa, Alva Myrdal, Aung San Suu Kyi, Rigoberta
Menchú Tum, Jody Williams, Shirin Ebadi, Wangari Maathai, Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee,
Tawakkul Karman….
Ik heb in mijn vredeswerk veel steun van de vrouwenbewegingen ondervonden. Natuurlijk ben ik
voor gelijkheid tussen de seksen. De moderne vrouw moet uit haar man-/vrouwrol stappen: geen
speelgoedsoldaten voor haar zoon kopen en geen plaats voor hun zoon ambiëren op de
cadettenschool. Consideratie voor de vrouwelijke zwakte, gemis aan logica, silly flirting, overdreven
obsessie voor kleren en ijdelheid … moeten stoppen. De nieuwe mens heeft een nieuw type vrouw
en een nieuw type man nodig. Als vrouwen onder elkaar kan ik het wel zeggen: mannen moeten ook
veranderen. Weg met de machocultuur, de macho die gerespecteerd wordt om zijn gelanterfante,
dronkenschap en oorlogszucht. Wij willen een man die moed en spirit combineert met een
vriendelijke en vreedzaam natuur. Opleiding is cruciaal. Opleiding geeft kracht.
In onze scholen lagen wapens opgeslagen. De Wereldbrand zou in Europa uitbreken en daarna nog
één.
Oh thou wonderful world of magic! What splendid surprises hast thou still in store for us? riep ik uit
tijdens een speech voor honderden vrouwen …. Wat voor verrassing heeft de wereld voor ons nog in
petto.
Ik ben geroerd en ik zal de prachtige mensen, mannen en vrouwen, die ik ontmoet heb, waarvan ik
geleerd heb, die ik heb mogen inspireren, altijd dankbaar zijn. Het is allemaal begonnen bij mijn
eerste werkkring, waar ik verliefd werd op Arthur von Suttner en kort daarna bij mijn tweede
werkkring, ik werkte voor Alfred Nobel …. zo gaat dat dus in een leven …In een korte tijd kunnen
kolossale dingen gebeuren ... Universele vrede, vrede in en om ons heen, is geen kwestie van
mogelijk zijn, maar van nodig zijn.
Wees daarvan overtuigd aan uw smaakvolle glanzende salontafels …Volhardt, volhardt, volhardt
Zet het vredesvraagstuk op uw agenda, bestudeer het. Het is voor de ontwikkeling van de
menselijkheid het zwaarwegendste onderwerp….Ik was positief en ik bleef positief malgré tout,
ondanks alles. Mag ik zo vrij zijn andere generaties, u vanmiddag, opnieuw te inspireren?
21 september 2013
Baroness Bertha Sophie Felicita von Suttner,
née Countess Kinsky von Chinic und Tettau
“The future belongs to goodness!”
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Annex 3: Rode Draad

SALON VROUWEN, VREDE en RECHT 21 SEPTEMBER 2013
Rode Draad
Centrale vraag
Wat is de visie van de deelnemers op de huidige situatie op het gebied van vrouwen, vrede en recht
100 jaar na Bertha von Suttner?
Context
Ruim 100 jaar geleden had Bertha von Suttner een droom over geleidelijke ontwapening en het
toewerken naar vrede op de wereld. Met grenzeloze passie en doorzettingsvermogen zette zij zich in.
Zonder haar lobby bij Andrew Carnegie is het onwaarschijnlijk dat het Vredespaleis in 1913 in Den
Haag werd gevestigd. En hoe ver zijn we in de afgelopen 100 jaar gevorderd in het realiseren van de
doelstellingen van Von Suttner in het algemeen en die op het thema vrouwen, vrede en recht in het
bijzonder? Wat zijn de hedendaagse dromen van vrouwen hierover?
Inleiding


Anita Poolman
Met een performance door Anita gebaseerd op beschikbare informatie over Bertha von
Suttner worden de aanwezigen in staat gesteld te voelen wat voor persoon Bertha was en
wat belangrijke gebeurtenissen in haar leven waren. Van groot belang waren haar ervaringen
tijdens de Russisch-Turkse oorlog van 1877-1878. De ellende die zij in die tijd leerde kennen
gaven een sterke impuls aan haar activisme ter bevordering van de vrede en het schrijven
van haar boek “Die Waffen nieder”.



Ingrid Rollema
Ter voorbereiding van haar opdracht een beeld van Bertha te maken in het kader van 100
jaar Vredespaleis, heeft Ingrid het leven van Bertha nagereisd . Zo heeft ze informatie bij
elkaar gesprokkeld die niet altijd terug te vinden is in de 'officiële' levensbeschrijvingen. De
ultieme vraag die Ingrid bezig houdt is: "Wie zou deze vrouw nu geweest zijn"? Lid van
Greenpeace hangend aan een boot? Voorvechtster van Amnesty International? En wat is
haar geheim? Hoe kon ze in een tijd dat vrouwen tweederangs burgers waren zo ver komen?
Zat ze op de kentering der tijden en voelde ze dat haarscherp aan of was er nog iets, iets heel
anders…..?
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Joke Buringa
Noemt de prioriteiten van Bertha: tegen militarisering, voor ontwapening, voor
vredesonderwijs, voor nauwere Europese samenwerking om oorlog te voorkomen. Praat
over Women’s International League for Peace and Freedom, opgericht in 1915 en nog steeds
zeer actief. Verwijst naar Beijing Platform for Action 1995 en wat daarin over vrouwen en
vrede werd afgesproken met unanieme steun van de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties. Hoe 9/11 dit veranderde doordat veiligheid prioriteit werd in nationaal en
internationaal beleid met het gevolg dat de ruimte voor democratische vrijheden,
(mensen)rechten, emancipatie (kritisch denken in het algemeen) kleiner is geworden.



Charlotte Hille
Sinds Bertha is veel ten goede veranderd: vrouwen hebben althans op papier gelijke rechten
als mannen, en vrouwen die menen in hun rechten geschonden te worden kunnen zowel via
de Nederlandse rechter als via de VN of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hun
recht halen. Er wordt actief beleid gevoerd om de verschillen in behandeling te verminderen
en uiteindelijk weg te nemen. Het VN Vrouwenverdrag vormt een goede stok achter de deur
om hier mee door te gaan. Dit is een moeizaam en tijdrovend proces gebleken. In 2010 bleek
bij de evaluatie van het Nederlandse beleid dat er nog steeds punten van aandacht zijn:
Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de politiek, de SGP heeft pas enkele
weken geleden een eerste vrouw toegelaten op een bestuurlijke functie, vrouwen zijn
binnen de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken maar ook in de wetenschap nog
steeds niet gelijk vertegenwoordigd als mannen.



Margret Verwijk
Nederland zet zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen en bevordert de
uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325 over de rol van vrouwen in conflict- en postconflict landen. Het ministerie doet dat niet alleen maar samen met vrouwenorganisaties,
universiteiten, NGO’s, andere ministeries (zoals defensie en binnenlandse zaken) en
denktanks. Daartoe zijn ook nationale actieplannen opgesteld: het eerste Nationale Actieplan
voor 2008 - 2011 en het tweede actieplan voor 2012 - 2015. De toekenning van de Nobelprijs
voor Vrede aan drie vrouwen in 2011 vestigde nog eens de aandacht op de vitale rol van
vrouwen in het oplossen van conflicten, waarbij werd verwezen naar de VN
Veiligheidsraadresolutie 1325.‘Vrouwen, vrede en recht’ zijn bepalend voor duurzame vrede.



Caecilia van Peski
Presentatie richt zich op actieve politieke participatie van vrouwen. Het is één ding om
gekozen te worden en een ander om daarna effectieve invloed uit te oefenen. Welke
factoren zijn noodzakelijk om dit voor elkaar te krijgen. Caecilia zal ook aandacht geven aan
de kwantitatieve en kwalitatieve kanten van actieve politieke participatie door vrouwen. Er
zijn positieve en negatieve gevolgen gesignaleerd van vrouwelijke aanwezigheid in gekozen
fora. Er is meer diversiteit nodig in leiderschapsstijlen.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
De onderwerpen van de 11 ronde tafels zijn gekozen vanwege hun relevantie voor het onderwerp
van de salon en de beschikbaarheid van deskundige coördinatoren, maar omvatten niet alle
mogelijke onderwerpen.
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Petra de Vries (integratie van gender in vredesmissies)
Er is een grote afstand is tussen het pacifisme van Suttner en VNVR Resolutie 1325, toen en
nu wilden vrouwen invloed, maar het bewustzijn over met name de omstandigheden van
vrouwen tijdens conflicten en de latere gevolgen van die conflicten voor hen, is enorm
toegenomen. 1325 gaat ook over vrouwelijke combattanten, ondenkbaar in het vrouwelijk
pacifisme van rond 1900. Ook onze kritiek op het mannelijk karakter van gewapend conflict
gaat minder uit van een automatische vredelievendheid van vrouwen. De vraag is hoe het nu
bedroevend lage aandeel van vrouwen in vredesonderhandelingen kan toenemen en wat de
Nederlandse regering daar aan kan doen. Doen vrouwelijke militairen tijdens interventies
'gewoon' mee of richten ze zich op een apart terrein? Van belang is ook dat slachtoffers van
gedwongen prostitutie door interventiemachten meer rechten krijgen om een beroep te
doen op de nationale wetgeving van interventiemachten.



Ingrid Rollema (Bertha von Suttner)
Gedurende alle festiviteiten rond het Vredespaleis is het woord "ontwapenen" niet gehoord!
Is Bertha nog steeds haar tijd vooruit en daarom zo inspirerend?! Ze kan schrijven en speelt
in op het voorstellingsvermogen van de omgeving dat maakt haar verhaal sterk en
toepasbaar op alle niveaus. Om een nieuw denken te implementeren zal men zich van de
"muzen' moeten bedienen wil men mensen aanspreken op een diepere laag. De vraag is hoe
Bertha zichzelf inzette. Zij had alles om een mythe te starten en zij wist dat en gebruikte dat.
Al met al was het denk ik een heel sensuele vrouw met veel aanbidders. Tegenwoordig heet
dat gevoel voor PR. Zij wist hoe men aan mythe vorming moest werken. Haar hoge afkomst
was haar daar behulpzaam bij.



Charlotte Hille (rechtspositie van vrouwen)
Een stevige rechtspositie van vrouwen draagt bij aan het versterken van haar
maatschappelijke positie. In de afgelopen 100 jaar is daar wereldwijd zeker aanzienlijke
verbetering in opgetreden. Vrouwen gaan nog steeds de barricaden op voor de vrede, via
NGO’s of via vrouwelijke ambassadeurs of militairen. Zij gebruiken hiervoor het
internationale rechtssysteem. Het thema rechtspositie sluit overigens nauw aan bij de
onderwerpen vrouwen en democratie, vrouwen en vrede, vrouwen en beleid.



Margret Verwijk (Nederlands genderbeleid)
Nederland zet zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen en bevordert de
uitvoering van Veiligheidsraadresolutie 1325 over de rol van vrouwen in conflict- en postconflict landen. Deze resolutie raakt diverse deelterreinen van buitenlands beleid, variërend
van veiligheidsbeleid tot humanitaire hulp en wederopbouw. Het is droevig gesteld met de
formele deelname van vrouwen aan vredesprocessen, zeker wanneer je kijkt naar het
percentage vrouwen dat daadwerkelijk deelneemt aan formele vredesprocessen. Daar wil ik
ook graag verder over discussiëren tijdens de ronde tafel bespreking. Is vrede niet voor
iedereen? En vertelt het geringe aantal vrouwen dat deelneemt aan formele
vredesprocessen wel het hele verhaal?



Caecilia van Peski (Vrouwen en Democratie)
Caecilia vindt het van belang te inventariseren welke vrouwen politieke ambities hebben, wat
hun ervaringen zijn, wat er nodig is om de ambities in realiteit om te zetten en hoe je daarop
kunt inzetten.



Lia Cornelisse (onderlinge solidariteit)
Bertha von Suttner was een bijzondere vrouw, zeker voor haar tijd. Zij had heel veel kracht in
haarzelf en functioneerde vanuit die kracht. Het was voor haar niet nodig om de strijd aan te
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gaan, niet in het algemeen en niet met mannen. Die instelling kan een bron van inspiratie
voor onszelf zijn. Het is veel effectiever eerst in je eigen kracht te staan en daarna je doelen
na te streven. Met strijd verlies je onnodig veel energie.


Jolanda Verburg (onvoorwaardelijk basisinkomen)
Jolanda bepleit de invoering van een basisinkomen. Zij werkt daaraan in de Vereniging
Basisinkomen en vanuit haar politieke rol bij De Groenen. Het basisinkomen is een vast
maandelijks bedrag dat zonder enige voorwaarde door de overheid wordt uitgekeerd aan alle
personen in de samenleving. Vandaar dat het ook wel het onvoorwaardelijk basisinkomen
wordt genoemd. Het garandeert om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien en deel te
kunnen nemen aan de samenleving (sociale participatie). Het basisinkomen is hoog genoeg
om zonder luxe van te leven. Dit jaar loopt er een Europees Burgerinitiatief voor het
Basisinkomen. Dat betekent dat er 1 miljoen handtekeningen opgehaald moeten worden
verdeeld over meerdere landen in Europa.



Gerda Petersen (huiselijk geweld)
De vraag is hoe het toch komt, dat vrouwen zich zo laten intimideren en niet durven/kunnen
gaan staan voor hun recht! Het zijn de vrouwen, zoals Bertha von Suttner, Aletta Jacobs en
nu in het heden Malala Yousafzai, die vanuit hun bescheidenheid groots zijn! Vrouwen, die
kracht uitstralen; doorzettingsvermogen hebben; vastberadenheid en gedreven zijn; moed
hebben en inspirerend zijn. Zich door niets tegen laten houden! Hun passie is hun opdracht!
Deze vrouwen verdienen, dat wat zij neergezet hebben en neerzetten door ons een gevolg
krijgen om te komen tot op alle niveau’s vrede en recht! Dit is, waar ik met u over in discussie
wil gaan en komen tot actiepunten, waar wij als vrouwen ons voor in willen zetten en mee
aan de slag willen gaan!



Nikki de Zwaan (geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden)
Bertha von Suttner ging er vanuit dat vrouwen niet van nature vreedzamer waren dan
mannen. Ze ging er echter wel van uit dat vrouwen ongelijk werden behandeld ten opzichte
van mannen, en dat hierin verandering moest komen. Sinds de tijd van Bertha von Suttner is
de manier van oorlog voeren veranderd; meer oorlogen worden binnen landsgrenzen
uitgevochten en niet meer alleen door staatslegers. Dit zorgt er voor dat burgers in
verhouding vaker direct slachtoffer zijn van geweld. Door ons op geweld tegen vrouwen in
oorlogsgebieden te richten en ze blijven zien als slachtoffers (en mannen als daders) gaan we
voorbij aan de realiteit en blijven we hangen in het idee van vrouwen/vreedzaam en
mannen/gewelddadig (waar Von Suttner zich tegen verzette).



Margriet ten Hove (vrouw en vluchteling)
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn rechtmatig in Nederland. Na statusverlening
worden vluchtelingen verspreid over het land gevestigd in een Nederlandse gemeente. Dan
begint het integratieproces. Daarbij is ondersteuning nodig, dat is ook opgenomen in de wet,
VluchtelingenWerk biedt deze ondersteuning met vrijwilligers, maar voor een goede
integratie is meer nodig. De vraag is hoe we er samen voor zorgen dat vluchtelingvrouwen
zich thuis gaan voelen in onze samenleving.



Beatrice Nattermüller (geweldloze communicatie)
Geweldloze communicatie gaat er onder meer van uit dat wereldvrede begint bij jezelf.
Wanneer je niet in vrede met jezelf kunt leven, lukt dat ook niet met je omgeving en de
wereld om je heen. Daarbij helpt het door, net als Bertha, vastberaden en met je doel voor
ogen er helemaal voor te gaan. Door op eigen(wijze) en authentieke manier van je te laten
horen maar ook mensen weten te stimuleren en enthousiasmeren.
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Annex 4: Slotdocument

SALON VROUWEN, VREDE en RECHT 21 SEPTEMBER 2013
Slotverklaring

Wij, deelnemers aan de Salon Vrouwen, Vrede en Recht die op 21 september 2013 plaatsvond in het
Kurhaus, als onderdeel van de activiteiten ter viering van het 100jarig bestaan van het Vredespaleis
en in de geest van de legendarische vredesactiviste Bertha von Suttner, hebben kennis genomen van
het volgende:
1. De krachtige en inspirerende persoonlijkheid van Bertha von Suttner heeft ons ook 100 jaar
na dato geraakt, gestimuleerd en gemotiveerd.
2. Vrouwen waren en zijn krachtige actoren van verandering.
3. “Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist”.
4. Met haar lange termijn visie op vrede en een betere mensheid gaf zij ieder mens een doel en
de mogelijkheid zelf een steentje bij te dragen om deze visie te realiseren.
5. Verandering begint bij jezelf, bij het in vrede leven met jezelf en je omgeving.
6. Het thema Vrouwen, Vrede en Recht is onverminderd relevant in 2013.
7. De gebeurtenissen van 9/11 in 2001 hebben grote invloed gehad op de manier waarop
activiteiten op het gebied van Vrouwen, Vrede en Recht wereldwijd worden ingekaderd. De
rechtvaardiging is verplaatst van gericht op mensenrechten van vrouwen daar naar die van
veiligheid van mensen hier.
8. Internationale en nationale rechtsinstrumenten, waaronder het VN Vrouwenverdrag uit 1979
zijn belangrijk om de doelstellingen van Vrouwen, Vrede en Recht te bereiken.
9. De vaststelling dat verkrachting en mishandeling in conflictsituaties nu als oorlogsmisdaad
kan worden aangemerkt, waardoor daders door het Internationaal Strafhof kunnen worden
berecht.
10. Deelname van vrouwen in formele vredesprocessen is nog altijd beperkt.
11. Politieke participatie van vrouwen is cruciaal om bij formeel overleg over deze thema’s te
worden betrokken, maar blijft beduidend achter bij die van mannen.

De deelnemers hebben in 11 ronde tafels met elkaar gediscussieerd over verschillende onderwerpen.
Per tafel zijn 1 inhoudelijke conclusie en 1 actiepunt geformuleerd, die hieronder in de verklaring zijn
opgenomen.
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Inhoudelijke conclusies
Integratie van gender in vredesmissies

Het aantal vrouwen dat aan post-conflict
onderhandelingen deelneemt is nog steeds erg laag.
De opzet voor deze onderhandelingen wordt meestal
gemaakt bij een staakt-het-vuren. Als vrouwen daar
niet bij zijn worden hun belangen hierin niet
meegenomen.

Bertha von Suttner

Ontwapening is en blijft het hoofddoel, maar de
aandacht ervoor lijkt verdwenen. Deze ontwikkeling
moet omgekeerd worden. Daarbij zijn onderwijs en
voorlichting van groot belang.

Rechtspositie van vrouwen

Het VN Vrouwenverdrag (CEDAW) speelt een
belangrijke rol. Ook in Nederland is het verdrag nog
niet volledig geïmplementeerd.

Nederlands genderbeleid/VNVR 1325

Kennis over en inzicht in het Nederlandse
Genderbeleid in het algemeen en VNVR Resolutie
1325 in Nederland is beperkt. Er is bewustwording
nodig over de verborgen genderongelijkheid.

Vrouwen en democratie

Vrouwen in de politiek kunnen een bijdrage leveren
aan een verbetering van het democratisch bestel en
-proces en daarmee bijdragen aan een herstel van
het vertrouwen in de democratie.

Onderlinge solidariteit

Vrede is gebaat bij een focus op wat ons verbindt. Dit
betekent in de schoenen gaan staan van een ander
en diegene bieden wat hij nodig heeft zonder
eigenbelang.

Onvoorwaardelijk basisinkomen

Het basisinkomen is een fantastisch instrument om
van een verzorgingsstaat naar een participatie
samenleving te komen. Het is tevens een geweldige
impuls voor de nieuwe duurzame economie.

Geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden

Deze vrouwen is iets ergs overkomen, maar ze zijn
geen slachtoffer als zij hun kracht kunnen gebruiken.
De toegang tot veiligheid in oorlogs-,of
conflictsituaties is voor vrouwen slechter dan voor
mannen
door
machtsverhoudingen
en
genderongelijkheid.

Huiselijk geweld

Constructieve samenwerking en wisselwerking tussen
de individuele kracht van de vrouw en de
maatschappelijke
verantwoordelijkheid
is
noodzakelijk opdat vrouwen het recht op een veilige
woonplek kunnen realiseren.
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Vrouw en vluchteling

Huwelijksdwang,
huwelijksgevangenschap
en
gedwongen achterlating zijn nog altijd serieuze
problemen voor vluchtelingenvrouwen.

Geweldloze communicatie

Gebruik geweldloze communicatie om de verbinding
tussen mensen sterk te maken waardoor we echt aan
vrede werken.

Actiepunten
Integratie van gender in vredesmissies

Lokale vrouwenorganisaties in een conflict vanaf het
begin betrekken bij onderhandelingen, bijvoorbeeld
door middel van quota. Vacature genderadviseur bij
Ministerie van Defensie zo snel mogelijk opvullen.

Bertha von Suttner

Creëer een hype over ontwapening via sociale media.
Ontwerp een game waarbij het inleveren van wapens
‘cool’ is of een waarbij je factoren ter bevordering
van vrede onder de aandacht brengt, ‘salonfähig’
maakt.

Rechtspositie van vrouwen

Een gerichte (bijvoorbeeld op meisjes/jonge
vrouwen) publieke informatiecampagne over het VN
Vrouwenverdrag is noodzakelijk. Ieder zou een basis
inkomenszekerheid moeten hebben.

Nederlands genderbeleid en VNVR 1325

Bewustwording over VNVR 1325 in Nederland is
nodig, want bredere kennis is nog beperkt.
Solidariteit en elkaar iets gunnen van groot belang.

Vrouwen en democratie

Onderzoek naar wenselijkheid en levensvatbaarheid
van een politieke partij voor vrouwen, breng in kaart
wat vrouwen samenbindt, doe mee aan politiek, alles
onder het motto: solidariteit en ‘no more lip-service’.

Onderlinge solidariteit

Beginnend in je eigen omgeving, vanuit belangeloze
solidariteit, bewust mensen te ondersteunen die een
maatschappelijk doel willen realiseren.

Onvoorwaardelijk basisinkomen

Ondersteun waar mogelijk van het in 22 landen
lopende
EU
burgerinitiatief
voor
een
onvoorwaardelijk basisinkomen door ondertekening
op http://basicincome2013.eu/ubi/nl/.

Geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden

Lobby naar de VN van zoveel mogelijk
vrouwen/mannen uit Nederland om de VN te laten
weten dat er meer aandacht moet komen voor
vrouwen en kinderen in oorlogsgebieden en voor de
positieversterking van vrouwen in die gebieden.
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Huiselijk geweld

Voorlichting op scholen door rolmodellen, leer
jongeren de risicofactoren en signalen te herkennen
begin bij jezelf.

Vrouw en vluchteling

Onder de aandacht brengen van de specifieke
problematiek bij de Tweede Kamer en Europese
Parlement.

Geweldloze communicatie

Doe en reageer in je eigen communicatie vanuit
zelfreflectie en met empathie voor de ander en
herhaal dit bij je volgende ontmoetingen.

De deelnemers roepen elkaar, organisaties en samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de
ondertekenaars van het Nationaal Actieplan 1325 2012 – 2015 (Vrouwen, Vrede en Veiligheid) op
van hun conclusies en actiepunten kennis te nemen en deze waar mogelijk te integreren in
activiteiten om de doelstellingen van Vrouwen, Vrede en Recht te realiseren.
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Annex 5: Evaluatie

Van de ongeveer 100 vrouwen hebben 44 vrouwen het formulier met 4 vragen ter plekke ingevuld.
Hieronder wordt een samenvatting gegeven van het scala aan antwoorden.

Vraag 1: Heb je op deze middag iets nieuws geleerd en zo ja wat?
◊ ja over Bertha von Suttner ◊ inspirerende vrouwen leren kennen ◊ niet echt iets nieuws maar nu
weer eens de feiten onder ogen zien ◊ we zijn nog lang niet uitgeëmancipeerd ◊ tijd om naar elkaar
te luisteren ◊ onder de aandacht brengen van internationale vrouwenrechten ◊ als vrouwen iets
willen doen ze het ook zie salon ◊ nieuwe inzichten t.a.v. andere culturen ◊ fijn dat er jonge vrouwen
aanwezig waren ◊ wat is onvoorwaardelijk basisinkomen? ◊ gestimuleerd om door te gaan op weg
naar vrede ◊ geweld tegen vrouwen in oorlogsgebieden ◊ inspiratie van de inleidsters.
Vraag 2: Welk onderwerp/thema heeft je in het bijzonder geinspireerd?
◊ het leven en werk van Berha von Suttner en hoe vertalen we haar werk naar 2013? ◊ geweld tegen
vrouwen in oorlogsgebieden ◊ geweldloze communicatie ◊ gedwongen huwelijken. ◊ het geweld
tegen vrouwen in Congo ◊ huiselijk geweld ◊ alle thema's ◊ solidartiteit ◊ rechtspositie van vrouwen
◊ onvoorwaardelijk basisinkomen ◊ vrouwen en democratie ◊ integratie van gender in vredesmissies
◊ streven naar ontwapening.
Vraag 3: Welke actie heeft volgens jou de grootste prioriteit?
◊ onrecht op de politieke agenda krijgen ◊ lobbyen bij vrouwen in Nederland om actie naar VN voor
meer aandacht voor vrouwen en kinderen in conflictgebieden en empowerment ◊ vrede ◊ begin bij
jezelf ◊ bewustwording van de machtsverhoudingen en het belang van bindende krachten ◊ meer
bewust worden van vrede bij jonge mensen en kinderen -met medewerking van de politiek en school
◊ tegen armoede ◊ onderlinge solidariteit en ondersteunen van elkaar ◊ tegen beeldvorming en
seksualisering van de maatschappij ◊ invoeren van het basisinkomen ◊ ontwapening en afschaffing
nucleaire wapens ◊ politieke participatie van vrouwen, het bedrijven van politiek een manier die bij
ons vrouwen past ◊ gender gelijkheid ◊ meer vrouwen in vredesonderhandelingen ◊ lokale
vrouwenorganisaties in een vroeg stadium betrekken bij vredesonderhandelingen.
Vraag 4: Welke bijdrage kan je daar zelf aan leveren?
◊ zelf actie ondernemen ◊ meedoen aan de lobby ◊ dag van de vrede meer propageren in eigen kring
en organisatie ◊ rolmodel zijn ◊ ontwapenen ◊ deze boodschap met nieuwe middelen uitdragen ◊ ga
staan waar jij voor staat ◊ onder de aandacht brengen van de werkgroep maatschappijleer ◊ in eigen
organisatie ter sprake brengen en landelijke lobby starten ◊ oprichten vrouwenpartij ◊ onderwijs ◊
inzetten voor solidaire acties ◊ delen en begin bij jezelf ◊ geen cent voor bewapening ◊ doen ◊ niet
meedoen met wat gangbaar is maar daartegen ageren, demonstreren, boze ingezonden brieven
sturen ◊ Europees initiatief voor onvoorwaardelijk basisinkomen tekenen en ieder hiertoe oproepen
◊ andere vrouwen stimuleren ◊ mijn eigen netwerk mobiliseren ◊ instructieboek maken voor
jongeren voor een gezond en gelukkig leven via scholen en instituten ◊ in stemgedrag ◊ een open
oor hebben voor gender problematiek ◊ onderzoek doen ◊ voor een volgende bijeenkomst jonge
vrouwen mee laten denken over de inhoud i.v.m. kennisoverdracht ◊ ik mis klimaatverandering.
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WIE PAST DEZE HOED????
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