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Den Haag, 20 april 2021 
 
 
Geacht Kamerlid,  
 
Komende donderdag bespreekt de Commissie Buitenlandse Zaken de aanvullende artikel 100-inzet 
tav de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan. Het kabinet stelt dat extra inzet nodig is om een 
ordelijke, veilige, afbouw van de NAVO-missie, inclusief Nederlandse inzet, te kunnen organiseren. 
Rekening wordt gehouden met een toename van aanvallen van de Taliban. De leden van WO=MEN 
Dutch Gender Platform maken zich grote zorgen over deze aanvullende artikel 100-inzet brief, die 
met geen woord rept over de mogelijke impact van de militaire afbouw op de veiligheid van de 
Afghaanse bevolking. Noch de toenemende onveiligheid van vrouwen en meisjes, en het grote 
afbreukrisico op de verworven rechten, benoemd. 
 
Onder het Taliban regime werd structureel ieder recht op zelfbeschikking en ontwikkeling van 
vrouwen en meisjes afgebroken. Vrouwen en meisjes die met steun van onder andere Nederland, 
hun rechten en vrijheden de afgelopen twee decennia weer terugpakten, komen dankzij het 
akkoord tussen de VS met de Taliban en de terugtrekking van de NAVO weer volkomen alleen te 
staan. Er is terecht veel zorg onder vrouwen- en mensenrechtenorganisaties dat veel van de 
vrijheden en rechten die de afgelopen jaren zijn verworven, na terugtrekking van de NAVO zullen 
wegvallen.  
 
De vredesbesprekingen tussen de Afghaanse overheid en de Taliban in Doha, Qatar liggen al lange 
tijd stil. De komende week zouden vredesbesprekingen in Istanbul plaatsvinden. Ook deze lijken 
potentieel niet inclusief en vinden mogelijk zelfs helemaal niet plaats. Vrouwenrechten- en 
mensenrechtenorganisaties en -activisten zijn weer toenemend doelwit van aanslagen. Zij 
waarschuwen dat de Taliban met het herwinnen van hun macht, het inperken van de rechten van 
vrouwen en meisjes weer tot prioriteit zullen maken, en minderheden in de samenleving zullen 
onderdrukken. Zoals ook in andere door Taliban gecontroleerde gebieden praktijk is.  
 
Nog afgelopen december tekenden de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie het Nationaal 
Actieplan 1325 (NAP 1325) rond de Nederlandse implementatie van de Vrouwen, Vrede en 
Veiligheid agenda1. Het NAP 1325 is aangenomen door de ministerraad en besproken in uw 
commissie. Kern van dit NAP 1325 is hoe Nederland in al haar vrede- en veiligheidsbeleid, inzet op 
duurzame steun voor inclusieve vrede en veiligheid. En specifiek hoe Nederland de betekenisvolle 
participatie en bescherming van vrouwen en meisjes in (post)conflict steunt. Het verontrust ons dat 
een paar maanden na de lancering van het NAP 1325, in deze artikel 100 brief geen enkele 
verwijzing is opgenomen naar de Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda.  
 
 

 
1 De Vrouwen, Vrede en Veiligheidsagenda, ofwel Women, Peace and Security agenda, verwijst naar oa VN 

Veiligheidsraad Resoluties 1325 (2000); 1820 (2009); 1888 (2009); 1889 (2010); 1960 (2011); 2106 (2013); 2122 
(2013); 2242 (2015); 2467 (2019) en 2493 (2019). Deze resoluties stellen dat VN-lidstaten zich oa moeten 
inzetten voor de betere bescherming van vrouwen en meisjes in (post)conflictsituaties, en voor de 
betekenisvolle participatie van vrouwen en meisjes in vredesprocessen.  
 

https://www.nap1325.nl/assets/Women-Peace-and-Security_NAP-1325-IV_2020_Ned_versie.pdf
https://www.nap1325.nl/assets/Women-Peace-and-Security_NAP-1325-IV_2020_Ned_versie.pdf


 

 
De leden van WO=MEN roepen daarom op om in deze artikel 100 brief een toelichting te geven op 
de volgende vragen: 
 

1. Hoe zal Nederland de gelijke, veilige en betekenisvolle participatie van Afghaanse vrouwen 
en meisjes in het vredesproces, en ook in veiligheidsdiensten (oa politie en leger), de 
komende periode steunen? 

2. Hoe wil Nederland bij de afbouw van de militaire inzet, vrouwen en meisjes beschermen 
tegen aanvallen en onderdrukking van de Taliban, en ander conflict gerelateerd geweld? 

3. Hoe zal Nederland vrouwen en meisjes die Afghanistan ontvluchten als gevolg van (dreigend) 
geweld en inperking van hun rechten en vrijheden, beschermen?  

4. Aan wie worden de activiteiten van de gender office van Resolute Support, waarin ook 
Nederland jarenlang heeft geïnvesteerd middels afvaardiging van een gender advisor, 
overgedragen?  

 
Kortom, hoe wordt de winst die is gemaakt door en voor Afghaanse vrouwen en meisjes en de 
toegang tot diensten, beschermd en gecontinueerd? 

 
Wij hopen dat deze input van nut is tijdens het Commissiedebat. Uiteraard lichten we deze input 
graag toe. 
 
 
Hartelijke groet,  
 
Namens de werkgroep Gender, Vrede en Veiligheid van WO=MEN 
 
Anne-Floor Dekker 
Programma manager Gender, Vrede en Veiligheid 
a.dekker@wo-men.nl/ +31647774842 
 
 
WO=MEN is het grootste genderplatform in Europa. Zo'n 55 organisaties en 125 professionals zijn 
verbonden aan WO=MEN: ontwikkelings- en vredesorganisaties, (diaspora)vrouwen- en 
genderrechtenorganisaties, vakbonden, politie, journalisten, kennisinstituten, academici, militairen, 
ondernemers, studenten en opiniemakers. Samen werken we aan een rechtvaardige wereld waarin 
gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes worden gerespecteerd. WO=MEN is tevens 
de maatschappelijk middenveld coördinator van het Nationaal Actieplan 1325. 
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