VN Resolutie 1325: Vrouwen, Vrede en Veiligheid
In dit webdossier kunt u informatie vinden over VN Resolutie 1325, het belang van de Resolutie, de rol
van diaspora organisaties, de betrokkenheid van mannen, het tweede Nationaal Actieplan 1325.
Inhoud dossier:
















Wat is Resolutie 1325?
Totstandkoming Resolutie 1325
Waarom is Resolutie 1325 belangrijk en nodig?
Rol Diaspora-organisaties
Betrokkenheid van mannen
Nationaal actieplan
Female political participation in the MENA region
Publicaties
Partners
Netwerken

Wat is Resolutie 1325?
De VN Veiligheidsraad adopteerde Resolutie 1325 op 31 oktober 2000.
De Resolutie erkent de ongekende effecten van oorlog en gewapend conflict op vrouwen en meisjes.
De Resolutie benadrukt het belang van de vertegenwoordiging van vrouwen in alle
besluitvormingsprocessen die te maken hebben met preventie, management en oplossing van
conflicten, en bij post-conflict wederopbouw.
De Resolutie roept alle partijen op om de rechten van vrouwen en meisjes ten allen tijden te
respecteren en te waarborgen.
Tekst Resolutie 1325 (PDF, 25 Kb)
Meer resoluties
Resolutie 1325 wordt extra ondersteund door de resoluties 1612, 1674, 1820, 1882 en 1888.
Meer informatie

Totstandkoming Resolutie 1325
Eenduidige erkenning van de impact van gewapend conflict op vrouwen en meisjes, en het belang
van de rol van vrouwen in conflict resolutie en wederopbouw is langzaam op gang gekomen binnen de
Verenigde Naties.
1969
De eerste pogingen om hier iets aan te doen dateren van 1969, toen de CSW (Commission on the
Status of Women) in overweging nam om bijzondere bescherming aan vrouwen en kinderen toe te
kennen in situaties van nood en conflict.
Wereldvrouwenconferenties
De vier Verenigde Naties Wereldvrouwenconferenties (Mexico 1975, Kopenhagen 1980, Nairobi 1985
en Beijing 1995) legden steeds de nadruk op de relatie tussen gender gelijkheid, ontwikkeling en
vrede.
Conflicten voormalig Joegoslavië
De conflicten in het voormalig Joegoslavië in de jaren 1990 leidden tot meer inzicht in, en erkenning
van de implicaties van (seksueel) geweld tegen vrouwen in conflictsituaties.

2001
Na de Windhoek Declaration en "The Namibia plan of action on mainstreaming and gender
perspective in multidimensional peace operations" in juni 2000, nam de VN-veiligheidsraad op 31
oktober 2001 Resolutie 1325 aan.

Waarom is Resolutie 1325 belangrijk en nodig?








In hedendaagse conflicten vallen 90% van de slachtoffers onder burgers waarvan het merendeel
vrouwen en kinderen zijn.
Een voormalig VN troepencommandant, Major General Patrick Cammaert, observeerde dat het
tegenwoordig in conflictsituaties gevaarlijker is om vrouw te zijn dan soldaat.
Verkrachting wordt ingezet als oorlogswapen; vrouwen en meisjes zijn voor het overgrote deel
slachtoffers van seksueel geweld, ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare
aandoening zowel tijdens als na de oplossing van conflicten.
De vertegenwoordiging van vrouwen bij het oplossen van conflicten is laag: bij
vredesonderhandelingen was 8% van de deelnemers vrouw en in minder dan 3% van de gevallen
ondertekende een vrouw het vredesverdrag.
Onderzoek heeft aangetoond dat de betrokkenheid van vrouwen cruciaal is voor duurzame vrede,
armoede bestrijding en het bevorderen van welvaart in een land.
Bron: UN WOMEN, 2011
Meer informatie








U.S.-Netherlands Joint Statement on Supporting Women's Political Empowerment in Emerging
Democracies
Toespraken Michelle Bachelet (UN Women ):
Engaging women in mediation and conflict prevention to advance peace and democracy
Empowering women to meet new challenges from national development to conflict prevention and
post conflict recovery
UNIFEM onderzoek
UN Women webdossier about Women, war and peace

Rol Diaspora-organisaties
Vanuit een land als Nederland kan een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van Resolutie 1325
worden geleverd door de Diaspora: de mensen die hier zijn komen wonen vanuit de (voormalige)
conflictgebieden, en die vaak nog heel sterk betrokken zijn bij hun land van herkomst.
Wereldwijd is er steeds meer aandacht voor de belangrijke rol die de Diaspora speelt bij de
wederopbouw van hun landen van herkomst. Denk alleen al aan de remittances: het geld dat door
emigranten naar het land van herkomst wordt gestuurd. Daarnaast hebben de leden van de Diaspora
uiteraard veel kennis van de situatie in het land van herkomst, de actoren en mogelijke partners. En
deze kennis kunnen zij combineren met de kennis, ervaring, en netwerken die zij in Nederland hebben
opgedaan. Daardoor kunnen zij als geen ander de aandacht vestigen op de specifieke belangen van
vrouwen, en op de noodzaak om altijd vrouwen te betrekken bij conflictoplossing en wederopbouw.
Meer informatie


Diaspora instituut – Global Diaspora Forum:
 Notice to the press



 Diaspora engagement
 Remarks at the Opening of the Secretary's Global Diaspora Forum by Hillary Clinton
The interfaith perspective in realizing the role of women peacemakers in the implementation of
UNSCR 1325
Betrokkenheid van mannen
Ban Ki Moon, Secretaris Generaal van de Verenigde Naties: "We must do more to strengthen the
impact of peacebuilding. This means better partnerships, greater agility, decisive support for peace
processes, and empowering women".
Waarom mannen betrekken bij de implementatie van Resolutie 1325?








Mannen zijn oververtegenwoordigd in de besluitvormingsprocessen die moeten leiden tot vrede en
wederopbouw. Om de belangen van vrouwen te agenderen, is het essentieel om mannen voor de
zaak te winnen.
Vrouwen en mannen moeten in het post-conflict samenwerken aan de wederopbouw en de
herinrichting van de samenleving.
Vrouwen en mannen hebben verschillende problemen en behoeften zowel tijdens als na het conflict.
Vrouwen bijvoorbeeld kampen met de effecten van seksueel geweld - mannen hebben last van
oorlogstrauma's, opgekropte agressie en problemen met het zelfbeeld. De oplossing van deze
problemen vereist een gedifferentieerde aanpak voor vrouwen en mannen (maatwerk). Dit is alleen
mogelijk als zowel de problemen van vrouwen als mannen worden erkend.
Mensenrechten perspectief: gelijke rechten en gelijke kansen voor vrouwen en mannen.
Voorbeeld: “Rwanda has become the only country in the world where women hold a majority of
parliamentary positions. Since the 1990s, infant mortality in Rwanda has been halved, and primary
school enrolment has increased from 68 per cent to over 96 per cent.”
Citaten van andere mannen die overtuigd zijn van het belang van Resolutie 1325:







"A peace agreement that calls itself ‘gender neutral' is, by definition, discriminatory against women and
likely to fail …", Ambassadeur Donald Steinberg, US AID
"Women have the ability to organize important decisions behind the scenes if properly involved in a
respectful way. Women are our natural allies …", Joseph Hoenen, Gender expert, Ministerie van
Buitenlandse Zaken (Nederland)
"Involving women is the only way toward sustainable peace …", Jok Madut Jok, Jennings Radolph
Senior Fellow, US Institute of Peace (Soedanees)
"You cannot help but be dedicated to this cause when you have met with the women leaders …",
Ambassadeur Steven Steiner, voormalig senior adviseur State Department
Meer informatie




Why UN Security Council Resolution 1325 Matters to Men
Message from Secretary-General Ban Ki-moon on the 17th Commemoration of the genocide in
Rwanda

Nationaal actieplan
In Nederland is in 2012 een nieuw Nationaal Actieplan (NAP) van start gegaan om de implementatie
van Resolutie 1325 te bevorderen. Het NAP is op 19 december 2011 ondertekend door grote en
kleinere organisaties, waaronder het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie,
Wo=men (Dutch Gender Platform), Clingendael, de Universiteit van Utrecht, Oxfam Novib, Cordaid,
ICCO, IKV Pax Christi, en E-Quality (nu: Atria). De ondertekenaars beloven dat zij in al hun beleid
rond conflictgebieden Resolutie 1325 zullen betrekken, en gender analyses zullen maken om de

ongelijkheid tegen te gaan. Samen streven ze naar meer bewustzijn van, en steun voor, het belang
van gender in conflictgebieden en van Resolutie 1325 in het bijzonder.
Focuslanden
In het NAP ligt de focus op een aantal landen:








Afghanistan
Burundi
Colombia
Democratische Republiek Congo
Sudan
Republiek Zuid Sudan
regio Midden Oosten en Noord Afrika
Gelijke deelname van vrouwen aan besluitvorming
Om gelijke deelname van vrouwen aan besluitvorming te bevorderen, streeft het NAP naar wet- en
regelgeving die gelijke kansen bevordert, en vrouwen extra beschermt waar nodig. Ook wil men eraan
bijdragen dat vrouwen (en mannen) beschikken over de benodigde vaardigheden en kennis.
Vraaggericht
Het NAP bevat met opzet geen exacte plannen: het is de bedoeling om flexibel te kunnen inspelen op
ontwikkelingen. Wel is vastgelegd dat er vraaggericht gewerkt zal worden: de behoeften van de
vrouwen(organisaties) in de conflictgebieden zijn leidend.
Nationaal Actieplan 1325 (PDF, 3626 Kb)

Female political participation in the MENA region
In 2012 we organized an expert meeting entitled 'Egyptians, Libyans and Tunisians in The
Netherlands – United for Women‘s Rights' focusing on female political participation in the Middle East
and North Africa (MENA) region within the framework of United Nations Security Council Resolution
1325. During this meeting, scenarios were used to stimulate a strategic dialogue between Diaspora
and (non) governmental organizations and other partners about the future of the region.
Scenario's
The scenarios were developed over a two month period with support of the Pax Ludens Foundation.
They are the outcome of a scenario-building workshop with experts, thorough analysis and one-onone interviews. Developed along the axes of constitutional reform and institutional capacity, the
scenarios indicate that although there is room for positive change enabling a significant number of
women to access leadership positions, there is also a realistic chance of slipping back into societies
that are worse off than before the Revolution, thus reducing the incredible momentum of the Arab
Spring to a mere spark in the already tumultuous history of the region.
This publication is meant to further enhance the insight of policy makers, politicians, NGOs with
projects in the Arab region or those who intend to start projects in the MENA region in the future,
women organizations, advocates, students and other experts.
Female political participation in the MENA region: scenarios 2027

Publicaties
The Dutch Do's on Women, Peace and Security, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Empowering women to meet new challenges, speech Michelle Bachelet, director of UN Women
Female political participation in the MENA region: scenarios 2027
Nationaal Actieplan 1325 (PDF, 3626 Kb)
Tekst Resolutie 1325 (PDF, 25 Kb)
VN-Resolutie 1325: genderbeleid op een dwaalspoor. Vraagtekens bij toepasbaarheid voor
gendersensitief fragiele-statenbeleid, Rosan Smits, Instituut Clingendael. Summary
Vrouwen, Vrede, Veiligheid: Resolutie 1325 in uitvoering, Platform Vrouwen voor Duurzame Vrede
Women's roles in conflict prevention, conflict resolution and post-conflict reconstruction: Literature
review and institutional analysis, Instituut Clingendael

