Reactie Gender, Vrede & Veiligheidwerkgroep op nota Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
De GVV werkgroep van WO=MEN is verheugd met deze nota, omdat:
 Voorkomen van conflict en instabiliteit in het hart van het BuHa-OS beleid zit, waarbij
stevige aandacht is voor (machts)ongelijkheid. Hulde!
 Conflict en (in)stabiliteit - mét maatschappelijke partners - standaard vanuit een genderlens
moet worden geanalyseerd. Gender wordt dan echt integraal meegenomen in plaats van
ergens in de marge of als tick the box.
 Aandacht blijft voor de versterking van de positie van vrouwen en meisjes in instabiele
regio’s, maar ook voor toekomstperspectief van jongeren. Goed dat daar een genderfocus
ligt in plaats van alleen focus op vrouwen en meisjes.
 Blijvend wordt ingezet op verbeterde bescherming van vrouwen in en uit conflict als ook op
verbeterde toegang tot anticonceptie en SRGR in opvangplekken.
 Ingezet wordt op eigenaarschap lokale vrouwen(organisaties) bij humanitaire programma’s
(waaronder WASH) en ingezet op het standaard gebruik van gendermakers bij ontwikkeling
van deze programma’s.
 Ingezet wordt op het vergroten van betekenisvolle participatie van vrouwen in politiek en
bestuur.
 Blijvend wordt ingezet op de versterking van het maatschappelijk middenveld waaronder
belangenorganisaties en diaspora-organisaties.
Twee punten waar de GVV-werkgroep de minister op wil blijven attenderen, zijn:
 Versterk de sociale, politieke, financiële ruimte van Zuidelijke én
Noordelijke gendergelijkheid- en vrouwenrechtenactivisten die zich inzetten voor vrede,
veiligheid, verzoening en wederopbouw. De ruimte van deze agents of change wordt ook
door Nederland (soms onbedoeld) beperkt. Monitor daarom, conform VNVR Resolutie
2242[1], regelmatig de impact van anti-terreurmaatregelen op het werk van
vrouwenrechtenorganisaties. Hanteer zero tolerantie voor de schending van de lichamelijke
integriteit van medewerkers van gendergelijkheid- en vrouwenrechtenorganisaties en blijf
zorgen voor actieve implementatie van de EU richtlijnen voor de bescherming van
mensenrechtenverdedigers door ambassades[2]. Steun ten slotte openlijk het werk van
vrouwen- en gendergelijkheidsorganisaties door hen uit te nodigen om input te leveren op
beleid en regelgeving, zowel in Nederland als op internationale fora. Zoals Nederland al zo
uitstekend deed tijdens haar voorzitterschap in de VN Veiligheidsraad in maart j.l.
 Zet in op lokalisering van VN Veiligheidsraad Resolutie 1325. VNVR 1325 is unaniem door
de VN Veiligheidsraad aangenomen. Toch blijft de implementatie ervan in veel landen bij
mooie plannen op papier. Nederland kan tijdens handelsmissies, via
ontwikkelingsprogramma’s en op internationale fora bijdragen aan de lokalisatie van
Resolutie 1325. De Nederlandse overheid kan o.a. Zuid-Soedan, Burundi, Yemen, Iraq en
Afghanistan oproepen om zich meer in te zetten voor inclusieve vrede en
veiligheidsprocessen en het betrekken van vrouwen (rechten)organisaties hierbij.
Steun en alloceer geld voor lokale actieve vrouwenbewegingen en organisaties in landen
waar het vredesproces lijkt gestagneerd zodat zij hun werk kunnen uitvoeren. Vergroot ook
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de toegankelijkheid van internationale vredes- en veiligheidsfora voor
vrouwenrechtenactivisten. Bijvoorbeeld door in te zetten op decentrale vergadering van de
VN-Veiligheidsraad, zoals in Jordanië of Tunesië. En door een leidende rol in te nemen bij de
institutionalisering van civil society briefings in de VN-Veiligheidsraad conform Resolutie
2122.
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