
   
 

 

8 maart 2013 – Internationale Vrouwendag 

 

Francesca Overwater 

Internationale Vrouwendag is een ideale gelegenheid om stil te 

staan bij de huidige stand van zaken ten aanzien van ‘de 

rechten van vrouwen’. Sinds afgelopen september heb ik van 

dichtbij meegemaakt hoe hier in de Verenigde Naties aan 

gewerkt wordt.  Natuurlijk moeten we op lokaal en nationaal 

niveau zorgen dat vrouwen beschermd worden in hun rechten, 

echter op internationaal niveau is dit ook van bijzonder belang, zodat landen kunnen 

worden gehouden aan de implementatie van internationale afspraken. De resolutie 

1325 (gemaakt in 2000) van de Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid 

erkent dat vrouwenrechten centraal staan in het mandaat van de Veiligheidsraad 

voor het behoud van internationale vrede en veiligheid en niet slechts een afgeleide 

zijn. 

 

In verschillende landen wordt er gewerkt aan de implementatie van deze resolutie. 

De uitdaging is om echte politieke wil te vinden aangezien toepassingen in de 

verschillende landen vaak inconsistent en soms bedroevend slecht zijn. Van groot 

belang is hier dat vrouwen zelf kunnen meebeslissen over zaken die hun levens diep 

beïnvloeden. De resolutie zegt onder andere: 

 

"all parties to armed conflict to take special measures to protect women and girls 

from gender-based violence, particularly rape and other forms of sexual abuse, and 

all other forms of violence in situations of armed conflict" 

 

De vraag is hoe je dit in werkelijkheid kan veranderen en beïnvloeden. In veel 

conflictgebieden zijn verkrachtingen de normaalste zaak ter wereld! 

 

Mijn passie is om m’n steentje bij te dragen in dit proces van beïnvloeding. We doen 

dit bij de ‘NGO Working Group on Women, Peace and Security’ (waarnemer bij de UN 

voor de implementatie van resolutie 1325) door continue aandacht te vragen van 

alle partijen. Het is van essentieel belang dat we mogelijkheden blijven creëren voor 

vrouwen om te participeren in het maken van beslissingen die van invloed zijn op 



   
 

 

hun eigen leven. In 2012, mochten leden van de Veiligheidsraad direct luisteren naar 

delegaties van vrouwenrechtenverdedigers uit Libië, Democratie Republiek Congo, 

Zuid-Soedan, Irak, en Ivoorkust. Als gevolg van hun deelname aan de discussie, 

werden aanbevelingen direct opgenomen in Veiligheidsraad beleid. 

 

Om nieuw beleid te krijgen moeten alle betrokkenen om tafel. Verandering komt 

stap voor stap, onze uitdaging is om hoop te houden en te geven aan vrouwen die 

dit broodnodig hebben. 
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