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      .  
Aanwezig: Greta Noordenbos, Ite van Dijk, Ted Strop, Anna Zanen, Anke Kuiper, Mans van 
Zandbergen, Han Deggeller. 
Afwezig mk: Inge Stemmler en Willo Buskes vanwege raadsverkiezingen, Aynur Tekin, Rinny Kooy, 
Rosien Herweijer. Thea van de Ham (vr voor vr IJmond), Janny Beekman ( helaas geen zoom meer) 
en Coby Meyboom (eveneens helaas geen zoom); Rosan Huizinga, Anjo Kerkhofs 
 
 
1.  Welkom      
 
2.  Voorstelrondje deelnemers. Slaan we  over. De aanwezigen kennen 
 elkaar al. 
     
3. Actualiteiten. Greta hoorde de suggestie om de nobelprijs uitreiking 
 uit te stellen en om Zelenski te nomineren. Zelf zou ze de moeders tegen 
 militarisme willen nomineren. 

 Mans is vooral kwaad, over schijnheilige lieden als Verhagen en Nelie Smit Kroes ( 
omdat die nu plotseling wel voor het ruimhartig toelaten van migranten zijn en ze mist 
de stem van Paul de Waard en andere kenners van internationaal en humanitair recht. 
Ook betreurt ze de onmacht van de VN. 
Ite ergert zich aan gemakkelijk commentaar als “we zijn naïef geweest” en de daarop 
volgende roep om in wapens te investeren. Ze blijft  vertrouwen in het onderhouden 
van contacten tussen bevolkingen en op ontwapeningsgesprekken. 
Anna vertelt dat hun leden uit de diaspora het schrijnend vinden dat de (Europese) 
Oekraïense vluchtelingen zoveel meer aandacht en geld krijgen dan andere 
vluchtelingen.  
Vreselijk dat één gek de wereld op zijn kop zet en de afspraken aan zijn laars lapt. 
Ted meldt dat Rusland uit de mensenrechtenraad van de VN is gezet. We noemen nog 
meer brieven websites die komen aan het eind van dit verslag. 
Han wijst erop dat Poetin wil erkend worden op niveau van Biden en Xi en dat hij EU 
negeert. 
Anke vermeldt ook de ontzetting van haar schoonzoon die uit Ethiopië komt, over de 
gulle actie voor de Oekraïners.   

4. Toelichting op de agenda en eventuele aanvullingen   
5. Het driejaarlijks congres is van 16-24 juli in Australië of per zoom. Mans suggereert 

dat we mogelijk ook  gezamenlijk via een scherm (In de Dondersstraat?) enkele 
meetings kunnen volgen.  

 In Nederland bereiden we het congres voor. Het bestuur  nodigt leden uit zich hiervoor 
aan te melden. Het betekent stukken lezen die op het congres aan de orde komen, zoals 
o.a. het programma van WILPF Internationaal, verslagen van het internationale 
bestuur en voorstellen voor het goed laten lopen van de organisatie, die nu drie jaar 
volgens een nieuw model gewerkt heeft. Ook de nu afwezige Wilp leden krijgen de 
oproep om aan de voorbereidingsgroep mee te doen.  Rosien Herweijer beheert het 
post adres van de afdeling voor dit congres. Ite meldt dat ze er voor is dat de functie 
regio coördinator door twee vrouwen wordt vervuld.  Op de algemene leden 
jaarvergadering op 21 mei worden twee leden gekozen als stemgerechtigde 
afgevaardigden naar het congres. 
Rosan heeft met de notaris de voorstellen voor onze statuten besproken. Hij zal een 
concept schrijven. Mans, Ted en Han bieden aan het concept te lezen en, als dat nodig 
is, van commentaar te voorzien.  
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6. Bespreking verslag werkplaats van 27 augustus jl. Mooi verslag. Geen aanvullingen. 
  
7. Pauze      
  
8. Inleiding  door Ite van Dijk, liaison van WILPF NL naar de bijeenkomsten van WILPF 

regio Europa                                              
  Onderwerp: Vluchtelingen. Zie hiervoor de power point presentatie die meegestuurd 

wordt. 
  
 Aansluitend rondje persoonlijke ervaringen met vluchtelingen 
 Greta noemt haar steun voor vluchtelingen werk, waarvan Tineke Geelen, direkteur is 

en voor UAF. Ite was actief voor een groep jongere vluchtelingen die opgevangen 
werden in haar eigen buurt. Anne heeft tijdelijk een logée in huis en leert hoe 
vreemdelingen naar Nederland kijken en ervaart de verstikkende bureaucratie. Ted 
was betrokken bij het uitgeven van geld uit een fonds dat over was na Biafra. 1976 
ving ze twee Zuid Afrikanen op uit het Verzet in Zuid – Afrika. In 1999 was ze voor 
de raad van Kerken in Zuid -Afrika als waarneemster bij de verkiezingen.  
    
 Opmerkelijk: Uit de NRC in februari: Twee internationale instanties, de UNHCR en 
De Europese raad hebben inspraak van burgers georganiseerd over het vluchtelingen/ 
migratie beleid. 
Carolien Roelants schrijft over de mishandeling van migranten in Libie en de steun 
van de EU daarvoor. 
    

10.                  Hoe te reageren op het verwijt dat er veel meer gegeven wordt aan de blanke, 
Europese vluchtelingen uit de Oekraïne. dan  aan andere vluchtelingen. Op zich goed 
dat er gegeven wordt voor de Oekraïne, wrang dat anderen, die verder van ons 
verwijderd zijn (continent, godsdienst), niet zo hartelijk worden bejegend en welkom 
geheten. 

 Staar je niet blind op de gevolgen van oorlog, in dit geval de vluchtelingen, maar 
bekijk het hele plaatje, zoals wapens, armoede, handelsbelangen. Een vicieuze cirkel 
van geweld. Greta voegt nog toe dat ze daarom een groot voorstander is van het 
afschaffen van bommen en het gebruik daarvan als oorlogsmisdaad te veroordelen.
    

11. Sluiting                             
 
 
Bijlage : Power Point Presentatie over vluchtelingen  
Draft over migratie voor de Europese afdelingen 
 

UU  kkuunntt  nnoogg  ggooooggeelleenn::  

““UUNN  GGeenneerraall  AAsssseemmbbllyy  sshhoouulldd  ssuussppeenndd  RRuussssiiaa’’ss  rriigghhttss  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  UUNN  HHuummaann  RRiigghhttss  
CCoouunncciill””  oo..aa..  oonnddeerrtteekkeenndd  ddoooorr  WWIILLPPFF  eenn  ddee  GGlloobbaall  CCeennttrree  ffoorr  tthhee  RRTTooPP..  
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