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Agenda:
De data zijn nog niet bekend
Van de redactie
Een droevig begin van deze nieuwsbrief: vier
van onze leden overleden. Langzaam sterft de
groep vrouwen uit, die in 1983 de Nederlandse
WILPF heroprichtte.
Maar tegelijk is een nieuwe generatie vrouwen
op allerlei terreinen actief op alle terreinen
waar WILPF zich mee bezig houdt, de
kernwapens zijn weer volop in de aandacht,
nieuwe wapens en het klimaat evenzeer.
Branden en overstromingen drukken de
mensheid met de neus op de feiten: de
klimaatverandering is in volle gang.
Waarschijnlijk zijn deze signalen noodzakelijk
om de mensheid, de politici, te doordringen
van de noodzaak. Grote veranderingen zijn
altijd begonnen door een handjevol mensen
die zagen wat nodig was. Nu is het tijd dat de
wereldleiders gaan luisteren naar de vrouwen
en de jeugd!
Loes Pihlajamaa
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Sta op voor vrede
Tijdens de bijeenkomst van
de EU werkgroep namen we
de tijd om bij de inval van
Turkije in Syrië stil te staan.
Het zou, zo vonden wij als
werkgroep, een té
eenvoudige analyse zijn om
als bad guys de presidenten
Trump en Erdogan aan te
wijzen en vervolgens totale
verbazing te veinzen over
wat er is gebeurd. Immers:
de belangen van beide
presidenten liepen parallel
en waren aangekondigd.
Aan de ene kant wil Trump
van Syrië af. In december
kondigde hij aan de
Amerikaanse soldaten
(2.000 waren het er toen)
binnen 30 dagen terug te
trekken. Erdogan wil graag
van de 3,6 miljoen Syrische
vluchtelingen in zijn land af
én van de Koerdische
strijders net ten zuiden van
Turkije. Dus moet er een
gebied komen waaruit de
Koerden worden verdreven
om plaats te maken voor de
herhuisvesting van Syriërs.
Op de VN in New York liet
Erdogan eind vorige maand
(september) een kaart zien
waarop zijn plan was
ingetekend. Hij zei dat de
voorbereidingen in volle
gang waren en dat Turkije
vastbesloten was om het
plan door te voeren. De
Turkse inval is dus geen
verrassing, maar er werden
geen stappen ondernomen
door de internationale
gemeenschap.
Na enige discussie trekken
we als werkgroep de
volgende conclusies:
- het gaat hier om een inval
- er wordt misbruik gemaakt
van wapens van de NAVO
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- er is sprake van schending
van mensenrechten
- er is sprake van schending
van internationale
verdragen.
- we zien een belangrijke rol
voor de vredesmacht van de
V.N.
Om een en ander kracht bij
te zetten zijn drie van ons op
zaterdag 12 oktober naar de
demonstratie gegaan. Het
regende pijpenstelen maar
Ite had een waterdicht
protestbord gemaakt met
daarop:

Sta op voor
vrede
Stop power play
Hieronder de site van
WILPF Duitsland met de
brief die zij stuurden naar
het huis voor democratie en
vreugde stuurden.
https://www.wilpf.de/?wysijapage=1&controller=email&a
ction=view&email_id=45&wy
sijap=subscriptions
Willo Buskes van Hoeckel
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In Memoriam
Hannie HuizingaHoessen
* 16 februari 1919 te
Batavia, † 1 november 2019
te Amsterdam (Rosans
moeder)
Hannie was vanaf het begin
lid van WILPF Nederland; dit
kwam mede door haar achtergrond als PSP-lid (en
later dus Groenlinks). Ze
was aanwezig bij onze
oprichtingsvergadering in
1984 in de Kargadoor
(Utrecht). Ze bezocht
regelmatig onze bijeenkomsten en was stand-by
noodarts bij ons Internationaal Congres in Zeist
(1986).
Hannie was naast haar
taken in haar familie
schoolarts in Amsterdam.
Daar heeft ze veel meegemaakt met alle veranderingen in de jeugdzorg. Haar
taak als schoolarts hield in
dat ze betrokken was bij de
gezondheidszorg op scholen
van kleuteronderwijs t/m
voortgezet onderwijs. Dit
traject was vrij uniek in
Amsterdam.
Ze is tot het eind blijven
wonen in haar huisje in
Amsterdam, omringd door
alle vormen van zorg.
Mans van Zandbergen

In Memoriam
Lies Deggeller
Lies Deggeller werd op 22
oktober 1939 geboren, ze
had zusjes en één broer.
Eén van haar zusjes, Han,
maakte haar lid van WILPF.
Lies werd een trouw en
actief lid en discussieerde
scherp en levendig in allerlei
vergaderingen mee. Vaak
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vertegenwoordigde zij de
WILPF binnen allerlei fora in
de vredesbeweging, zoals in
het Platform voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid en het VredesMagazine.
In 1995 organiseerde
WILPF Internationaal de
Peace Train, een trein die
vanuit Helsinki naar Beijing
reed, daar vond de derde
Internationale VN Vrouwenconferentie plaats. Mans
van Zandbergen reed mee
tot aan Sofia, Bulgarije, en
Lies nam daar haar plaats
in. Samen met Han reed ze
verder en nam ze deel aan
de activiteiten in de trein en
de conferentie, waar WILPF
Internationaal de Peace
Tent organiseerde.
Zij was binnen WILPF het
actiefst in de VN-werkgroep.
Samen met Mies Brouwer
was zij de trekker van deze
werkgroep. De groep volgde
de Verenigde Naties, daar
waar het ging om vrede en
veiligheid, gecombineerd
met de internationale standpunten van WILPF. Deze
vaak kritische stellingname
werd ingebracht bij andere
Nederlandse VN-ngo’s.
Jarenlang maakte zij de
agenda’s en verslagen van
de werkgroep, die nu onderdeel uitmaken van de geschiedenis van WILPF-Nederland, die bij Atria is ondergebracht. Namens de
VN-werkgroep maakte ze
jaren deel uit van het Algemeen Bestuur en schreef ze
mee aan de jaarlijkse
begrotingsbrieven.
Ook na de overgang van
werkgroepen naar de Werkplaats, bleef Lies een actief
lid, die zo vaak als mogelijk
de bijeenkomsten bijwoonde, ook al werd ze steeds
minder mobiel. Haar voorliefde voor de VN verdween

niet, waar mogelijk bracht zij
het belang van de VN voor
het werk van WILPF op het
terrein van vrede en veiligheid naar voren.
Helaas moest Lies haar
activiteiten binnen WILPF
Nederland uiteindelijk
staken door haar afnemende gezondheid.
Ze overleed in juni 2019.
We zullen haar missen.
Mans van Zandbergen & Anjo
Kerkhofs.

In memoriam
Lies König
Ons bereikte wederom een
droevig bericht : het overlijden van Lies König.
Lies was nog niet zo lang lid
van WILPF, maar heeft een
aantal taken direct energiek
op zich genomen. Allereerst
werd zij vanaf 2011 actief lid
van de werkgroep
Responsiblity to Protect.
Zij bereidde artikelen voor
over de RtoP die een plaats
kregen in de Nieuwsbrief.
Zij werkte in de beginperiode van de groep samen
met Lies Jansen, Lies
Deggeller en ondergetekende. Het is een bijzondere
samenloop van omstandigheden, dat deze vrouwen,
met de voornaam Lies in dit
jaar 2019 nu alle drie zijn
overleden.
Lies zette zich als lid van de
z.g. Haagse Groep bijzonder
in voor de voorbereiding van
het 100-jarig jubileum van
WILPF in 2015, met name
voor de bijeenkomst waar
de onthulling plaats vond
van het borstbeeld van
Aletta Jacobs. Zij droeg bij
die gelegenheid het shirt
met het opschrift “Run for
Aletta”. Lies zorgde ervoor
dat jonge studenten van het
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conservatorium een podium
kregen bij de festiviteiten.
Verder zat Lies bepaald niet
stil na haar pensionering als
docent van de Hogeschool
Leiden.
Zij was voorzitter van de
Stichting Haagse Levensboeken en gaf les en informatie aan nieuwe schrijvers
van levensboeken die als
vrijwilliger het levensverhaal
van ouderen optekenen.
Lies was vroeger mijn collega aan de Hogeschool. Ik
leerde haar kennen als gedreven, accuraat en empathisch. Zij was altijd zeer
geïnteresseerd in wat er in
de buitenwereld gebeurt,
ook ver in het buitenland,
waar zij verscheidene reizen
voor de Hogeschool naar
toe maakte.
Het ging haar om kwaliteit
en vooral ook om het doorgeven van kwaliteit.
Helaas heeft zij nu het leven, waar ze tot het laatst
toe om vocht, moeten
loslaten.
Wij zullen haar moed en
doorzettingsvermogen als
dierbare herinnering meenemen.
Anke Kuiper

In memoriam
Leny Durville
Helena Durville’s leven
stond in het teken van
vrouwenbelangen en
wereldvrede.
Met Leny’s overlijden verliest WILPF een betrokken,
actief, wijs, onvermoeibaar
en alert lid met grote deskundigheid op vele vlakken.
Leny was de motor over ons
denken over Europese Vre-
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despolitiek. Zo schreef ze
vele bijdragen in de Politieke
Werkgroep over de opmerkelijkste politieke ontwikkelingen in Europa en voerde zij correspondentie met
Tweede Kamerleden over
de EU-verdragen van Maastricht in 1992 en van Amsterdam in 1995. Zij hield
kortom de politiek zeer
zorgvuldig bij en verzamelde
daarover talloze krantenknipsels en verspreidde die
veelvuldig.
Leny werd geboren in
Groningen op 2 december
1922. Door de Tweede Wereldoorlog is haar maatschappelijke belangstelling
ontstaan. Zij meldde zich
toen aan als vrijwilligster in
het ziekenhuis en was gids
bij de katholieke padvindsters. Na de oorlog studeerde ze sociale psychologie
en sociologie in Utrecht. Na
haar afstuderen ging zij in
Den Haag lesgeven aan
verpleegkundigen die de
wijken in gingen. Direct na
haar vervroegd pensioen
werd Leny lid van Vrouwen
voor Vrede (VvV). Daar
maakte ze kennis met
Lineke Schakenbos, die
actief was in de jaren van de
anti-kernwapenacties. Carla
de Wit was daar ook bij.
Gezamenlijk hebben deze
vrouwen actie gevoerd bij
het Ministerie van Defensie.
De keuze voor WILPF vloeide logisch uit het lidmaatschap van VvV voort: het
meer uitgesproken en internationale karakter van
WILPF trok haar bijzonder
aan. Leny was bij WILPFs
heroprichting in 1983 en
nam deel aan internationale
WILPF-congressen in Zweden en Zwitserland. In 1998

riep VvV Leny zelfs uit tot
eerste Vredesvrouw van het
Jaar.

Leny was trots op de hanger
met het logo van WILPF

Aan een lang en actief leven
kwam 7 december 2019 een
eind. In het oktobernummer
van de WILPF-nieuwsbrief
2018 stond een interview
met Leny onder de titel
'kansen krijgen, herkennen en grijpen' door Anke
Kuiper en Jitske Zitman. Bij
die gelegenheid vertelde ze
ste
dat zij op haar 95 verjaardag de wijs van het Io Vivat
had ingezet met de woorden
“t Is mooi geweest!” , de
exacte tekst van haar afscheidsgroet.
Rust zacht, lieve Leny.
Anke Kuiper
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Mijn "vredestestament"

Pleidooi voor het
opheffen van
nationale legers
Nationale legers voeren al
decennia destructieve acties
uit en zijn in deze tijd van
wapens voor massavernietiging gevaarlijker dan
ooit. Genocide en suïcide
dreigen. Militaire legers zijn
achterhaalde instituties en
hebben niets meer met defensie te maken, maar wel
met belangenbehartiging, in
samenwerking met gelegenheidscoalities. Het is een
extreem gevaarlijke wereld
en zonder een verandering
van denken kan de mensheid zichzelf en het leven op
aarde opheffen.
Evenals de jeugd nu in verzet komt tegen de vervuiling
van het leefmilieu, die de
levensvoorwaarden vernietigt, zullen komende generaties dit militaire gevaar
inzien en opstaan tegen het
bestaan van legers. Hopelijk
niet te laat.
Het is ‘mogelijk’ nationale
legers op te heffen, maar
nog niet ‘politiek haalbaar’.
De druk komt altijd van
onderop. Nogmaals de
problematiek is buitengewoon ernstig. Ik noem mijzelf een ‘realistische
pacifiste’. Met de oprichting
van de Verenigde Naties
vlak na de Tweede Wereldoorlog waren we op de
goede weg, maar die zijn we
al een tijd kwijt.
Sophia Hiddema

5

Brief aan de premier
Zeer geachte heer Rutte,
In TV-programma Zembla
van 14 november 2019 werd
genoemd, dat de Nederlandse Regering geen veto
heeft over de inzet van de in
Volkel gelegerde Amerikaanse kernwapens.
Als verpleegkundige maak ik
me, net als de Artsen tegen
Kernwapens, grote zorgen
over het directe en latere
geweld van deze wapens.
Ik wil mijn verontrusting
neerleggen bij degene die
wel het veto heeft over de
inzet van deze wapens. Wie
kan ik dan benaderen?
Vrede en alle goeds,
Lineke Schakenbos

Bijna 20 jaar 1325,
maar nog veel ten
doen:
The Women, Peace and
Security agenda is
entering its twentieth year,
and while much work has
been done by women led
civil society and allies,
there remains much more
to do.
In 2018, only 7.7 % of peace
agreements included gender-related provisions,
showing a drastic decrease
from 39% in 2015. Fewer
than 20% of all Security
Council resolutions in 2018
contained references to the

importance of and the need
to ensure fundamental rights
and freedoms for civil society, women’s groups and
women human rights defenders. Between 1990 and
the end of 2018, less than
20% of peace agreements
included provisions addressing women, girls or gender. In 2018, total world
military expenditure reached
$1.8 trillion. Political violence targeting women has
reached record levels.
As the international body
tasked with the maintenance of global peace and security, it’s time for the
Security Council to take
action to end wars and prevent future conflicts. There’s
ample data to show that the
WPS agenda is the way forward, and, as the NGO
Working Group on Women,
Peace and Security stated in
its October open letter,
member states must “be
bold in making these
principles a reality.” This
means moving away from
failed crisis response models and military visions of
strength and security, and
taking the action needed to
build feminist peace.
Bron: WILPF Women,
Peace and Security
[peacewomen@wilpf.org]
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Debat: EU en machtsverhoudingen, take back
control?

De Nieuwe positie van Nederland in de EU, de
schouders eronder?

Bron: Daniel Buescher
Afgelopen zomer is er veel
gebeurd binnen de Europese Unie: er is een nieuw
Parlement geïnstalleerd,
topfuncties zijn verdeeld .
Welk effect heeft dit gehad
op de machtsverhoudingen
binnen Europa? En wat is
de invloed van het aanstaande vertrek van het
Verenigd Koninkrijk op de
verhoudingen? Daarnaast
zorgen globale ontwikkelingen zoals Trumps handelsoorlog, de positie van
China en spanningen in het
Midden-Oosten ervoor dat
de Unie moet nadenken
over haar internationale
positie. Waar staat Europa
nu op het wereldtoneel?
Op 6 november 2019 vond
dit Actualiteitendebat plaats
in Nieuwspoort Den Haag.
Het debat werd georganiseerd door het Montesquieu
Instituut, Nieuwspoort,
Prodemos en het Filmhuis.
Rem Korteweg, senior onderzoeker bij Instituut
Clingendael en deskundige
op het gebied van Europees
extern beleid, leidde het debat in. De overige panelleden waren Stephane Alonso
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(NRC), Renske Leijten (SP)
en Bram van Ojik (GroenLinks). Kees Boonman
modereerde.
Het cement voor nieuwe
machtsverhoudingen in de
Europese Unie (EU) wordt
gestort, maar het cement is
nog nat. Met deze beeldspraak opende inleider Rem
Korteweg, het actualiteitendebat ‘EU en machtsverhoudingen, take back
control?’ Door de Europese
parlementsverkiezingen van
eerder dit jaar, het daaruit
voortvloeiende begin van
een nieuwe Europese institutionele cyclus, en het aanstaande vertrek van de
Britse lidstaat, is de EU aan
verandering onderhevig. De
machtsverhoudingen binnen
de EU zijn aan het verschuiven. Nederland kan nu nog
een nieuwe positie innemen.
Maar welke zou dat moeten
zijn? Moet Nederland de
strenge positie van het Verenigd Koninkrijk innemen?
Zelf de controle vanuit
Brussel terugnemen? Of
meer de teugels laten
vieren?

Niet meer schuilen achter
Britse schouders
Korteweg wees erop dat het
vertrek van het Verenigd
Koninkrijk met name voor
Nederland een grote klap is.
Nederland verliest binnen de
EU een maatje; een brede
schouder waar Nederland
op kon leunen in een aantal
dossiers en een schouder
waarachter geschuild kon
worden. De Britten vingen
de klappen wel op.
Nederland staat er na de
Brexit op een aantal kwesties redelijk alleen voor.
Daarbij komt dat het
geopolitieke zwaartepunt na
de Britse vertrek zal verschuiven. Wil Nederland nog
invloed uitoefenen, dan
vergt dat aanpassing van
Nederland, aldus Korteweg.
Niet meer verschuilen
achter Brussel
Een van die aanpassingen
is volgens Renske Leijten,
dat Nederland zich niet langer moet verschuilen achter
Brussel. Vaak wijzen politici
met een vinger dat iets
“moest van Brussel”. Ze
vergeten echter te vermel-
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den dat Nederland soms
ook actief regels probeert te
halen vanuit Brussel. Alonso
sloot zich daarbij aan.
Kritisch zijn op Brussel is
niet erg. Het is soms ook
zeker nodig aangezien de
EU niet verder kan gaan op
de huidige wijze. Een positieve retoriek over Europese
samenwerking is daarbij wel
essentieel, want ook Nederland is niet immuun voor
een giftig narratief zoals “de
hele Unie is tegen ons”.
Eensgezind wezen alle
panelleden een Nexit dan
ook af. Bram van Ojik
waarschuwde dat het
terugnemen van controle
door uit de Unie te treden
een misverstand is. Zo raak
je juist de controle kwijt.
Nederland zou namelijk tot
de Europese Interne Markt
blijven behoren, maar niet
meer over de regels mee
kunnen praten. Een actieve
rol in de EU is de enige

manier om controle te
houden.

Maar zelf de schouders
rechten
Meer inhoudelijke discussie
over de Nederlandse ambitie in Europa in de Tweede
Kamer is daarbij volgens
alle panelleden nodig.
Volgens Bram van Ojik is de
Tweede Kamer op dit moment een remmende factor
op wezenlijke Europese
onderwerpen zoals het
meerjarig financieel kader
en toetredingsgesprekken.
Ook andere panelleden
constateren dat het in het
parlement te veel gaat over
de kwestie ‘minder geld’
naar de EU. Hoewel Leijten
kritisch is op de uitgaven
van de EU, is discussie over
de Nederlandse ambities en
de kosten die daarbij horen
wel nodig.

En de schouders eronder?
Moet Nederland dan zoals
Rem Korteweg voorstelde
meer ‘ja’ gaan zeggen in
Europa? Af en toe ‘nee’
zeggen is volgens allen niet
problematisch, maar over de
daadwerkelijke toekomst
van de EU waren ze het niet
eens. Leijten streeft naar
een EU van flexibele samenwerking terwijl Van Ojik
liever een langzame maar
eensgezinde koers bewerkstelligt. De huidige verdeeldheid tussen lidstaten is volgens Alonso precies de reden dat de EU nog niet de
wereldspeler is die het zou
kunnen zijn. De EU slaat
nog geen deuk in een pakje
boter.
Verslag is van het Parlementair
Documentatie Centrum: PDC
Aanwezig was: Anke Kuiper

-----------------------------------------------------De wapenlobby en de militarisering van de Europese
Unie
Discussieavond over het
onderzoek, actie en lobby
van de Europese wapenindustrie in Brussel, 22 november in Grand Cafe
Utopia in den Haag,
georganiseerd door Stop
Wapenhandel, docP en
Haagse Mug
Aanwezige WILF-leden: Ite
van Dijk, Han Deggeller, en
Anke Kuiper
Waar Europa decennia geleden begon als vredesproject, is het Europees
veiligheidsbeleid nu gekaapt
door de wapenindustrie. De
wapenindustrie is één
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van de aanjagers van het
veiligheidsnarratief.
Vertegenwoordigers van de
wapenindustrie zijn oververtegenwoordigd in belangrijke
adviescommissies en
hebben een grote invloed op
het Europees beleid. Ze
stellen het
‘(veiligheid)probleem’ vast,
presenteren de ‘(militaire)
oplossing’ en leveren ten
slotte hun (militaire) goederen. Enkel de wapenindustrie profiteert van dit
beleid.
Sprekers:

Bram Vranken ( onderzoeker en campaigner bij
Vredesactie).
Bram doet veel
onderzoek naar de
militarisering van de EU en
schreef het rapport ‘Beveilig
de winst’.
“Securing Profits, how the
armslobby is hijacking
Europe’s defence policy”.
https://www.vredesactie.be/
node/13948
Benjamin Baars ( onderzoeker bij Stop Wapenhandel). Stop Wapenhandel
pleit voor strenge controle
op wapenexport en een
einde aan de export naar
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mensenrechtenschenders
en conflictregio’s.
http://www.stopwapenhande
l.org/
Bram Vranken: Er bestaat
een hechte relatie tussen de
Europese Unie en de wapenindustrie, het is een
netwerk van beleidsmakers,
defensiebedrijven en lobbygroepen. Er is een
constante dialoog van de
wapenindustrie met zowel
de Europese commissie en
het Europese Defence
Agency (EDA).
Lobbygroepen zijn o.a. :
European Organisation for
Security (EOS) en de
Aerospace and Defence
Industry Association of
Europe (ASD). Ze hebben
veel contact met beleidsmakers. Er is sprake van
draaideurpolitiek, van
wapenindustrie naar politiek
en weer andersom terug.
Uitbouw van sterke defensie
industrie is een van de
kerntaken van de EDA. Er is
een adviesgroep door de
Europese commissie samengesteld .Het advies is
nog meer geld uitgeven aan
defensie. TNO is ook actief
op gebied van defensie
onderzoek. De leden van de
z.g. Group of Personalities
on Defence Research
(waaronder ook TNO) moe-

ten voor de funding van de
defensie programma’s
zorgen. De Nederlandse
overheid communiceert met
EDA ook over belangen in
Nederlandse bedrijven.
Benjamin Baars: Elk
probleem wordt geframed
als een veiligheidsprobleem.
Hij heeft een podcast gemaakt over de Nederlandse
rol bij de wapenlobby.
Airbus heeft veel meetings
met de EC. Oplossing voor
migratie wordt als een militair probleem gedefinieerd.
De wapenindustrie moet
daarvoor een oplossing
bieden is het motto. Airbus
verdient aan oorlog, aan
migratie en vluchtelingen.
Ander bedrijf, Thales, levert
radarapparatuur. Oppassen
voor de rol van een kennisinstituut zoals TNO. Er bestaat een zg. Gouden
Driehoek: Wapenindustrie,
Kennisinstituut en Defensie,
met allemaal hetzelfde doel:
Geld verdienen.
de

Maarten Hijink, (2 Kamerlid
SP), lid van groep “Niet in
mijn naam”: Oorlog is een
winstgevend iets geworden,
het kapitaal regeert.

Defensie) een petitie aangeboden.
Hoe kunnen we ludieke
dingen bedenken om aandacht te krijgen?
Wendela de Vries van “Stop
de wapenhandel”: Welke
parlementaire commissie
heeft het nou over deze
zaak?”
Hoe kun je de Europese
problematiek in Nederland
beïnvloeden? En wat doe je
op Nationaal niveau om
Europa te beïnvloeden.
a) Zorgen dat de lobby aan
het licht komt en dat je
die zwart maakt.
b) Het middenveld beïnvloeden
c) Waar lobbycontacten
plaatsvinden, aanwezig
zijn met actie
Belangen van wapenindustrie zijn niet onze belangen; het zorgt niet voor
meer veiligheid.
Gelukkig herinnerde Ite van
Dijk nog even aan de
internationale actie van
WILPF:”Move the money”.
Anke Kuiper

Je moet door bewustwording van mensen proberen
invloed te krijgen. Ze hebben aan Stef Blok, “minister
van oorlogsvoering” ( niet

-------------------------------------------Feminist criticism of current security practices
By Madita StandkeErdmann and Victoria
Scheyer (Women’s
International League for
Peace and Freedom)
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WILPF is an international
civil society organization that
aims to bring about feminist
peace, which means structural and social equality for
all people. WILPF aims to
lobby for women’s rights and
peace that includes demilitarization and non-violent conflict solutions. This state-

ment elaborates on our
feminist understanding of
security and warns about
prevalent security policies
and practices.
‘Security’ is both concept
and practice
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Classic approaches to
security revolve around war,
national security, threats
and military response as a
means of protection as well
as a so-called peacebuilding
effort. Most security practices performed today
through national militaries,
police, border guards and
the like build their understanding of security on concepts developed in post1945 world politics of bipolarity (so-called ‘Cold War’).
It follows the logic of state A
posing a threat to state B.
This perception is still deeply entrenched in today’s
understanding of securety. The central security
perception seems to follow
the causality: the higher the
national defense apparatus,
the higher the state can provide with security and, therefore, with more peace. This
is a fraud assumption, as
conflict onsets and violent
escalations have increased
since the end of the Cold
War.
Critical security approaches,
to be found in the Copenhagen School for instance,
have widened the analytical
scope of what counts as a
security issue. One of the
most prominent concepts
resulting from this school is
the process of securitization.
That is, the identification and
framing of a threat without
leaving room for further
(public) discussion regarding
the nature of the declared
threat(s). Securitization
seems to be linked to constructing a hegemonic concept that either includes
transformation of the security discourse or can take
place within a given security
order. Whether or not a
matter poses a security
threat is then limited to high-
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level security actors.
Securitization reflects on the
policy making process and
can lead to the depoliticization of a debate, which results in securitized policies
rather than on targeting
underlying political, social or
judicial issues, such as the
“war on terror”.
Feminist concept of
‘security’
Feminist critical approaches
challenge classic security
through








Interrogating implicit
power imbalance between the ones defining
threats (oftentimes national governments) and
the ones defined as
threats, consequently
this leads to looking
behind the definition of
threats: Who gets to
define them and what
are the implications on
these definitions.
Looking behind mainstream security narratives, especially where
they begin and end,
what events such as
‘crises’ they involve and
how these (may) produce “othering” or dehumanization.
Stressing an intersectionnal analysis of what
are the impacts of these
policies and especially
on who, as well as who
is excluded? Since
many groups, such as
women, marginalized
groups, races, ethnicities, migrants or stateless people are often
overlooked.
Bringing identity in the
picture of political decision making and policy
designing.





Negating the perception
that any form of militaryzation lead to less violence or peace.
Reframing policies away
from security and towards peace as militaryzed actions and defense
mechanisms are difficult
to justify under the latter
one.

A feminist approach to security is about alternative conceptions of power, cooperative security arrangements
and perspectives that go
beyond state-centrism and
militarization and include the
individual and the question
of identity.
However, several UN, EU
and OSCE measures/programs/resolutions follow the
idea of including more women when debating issues
regarding women, peace
and security. But adding
women to decision-making
processes and the armed
forces or replacing men by
women does not automatically lead to a ‘pacification’,
prevention of violence, or
improvement of security or
peace processes. Including
women in the security equation does not imply reconceptualizing current security
practices as they are permeated with conceptions of
masculinist protectionism,
hegemonic and militarized
masculinities. Feminists call
for analyzing the roots of
these conceptions instead of
just ‘feminizing’ the field.
These analyses and readjustments in the field require
us to look at structural
implications.
To illustrate the above shortly discussed theoretical
approaches of securitization,
we look at three major
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institutions that engage in
international security issues:
Security approach in the
OSCE
The concept of the OSCE’s
comprehensive security encompasses three dimensions: Politico-military, Economic and Environmental and
Human Dimension. Although
the organization claims for
these three to work crossdimensionally, the OSCE
has strengthened its focus
on the politico-military dimension over the past 10 to
15 years. Initially, the OSCE
was not designed to function
as a military/militarized organization, it nowadays has
an impact on border management, arms control, conflict and peace building, policing and counter terrorism
action. The following example captures the OSCE’s
state-centric security approach in the context of its
border management program: “Borders can be both
open and secure: open to
allow for the cross-border
flow of legitimate trade and
commerce, and secure in
the sense that the national
security interests of states
are protected”.
Women, Peace and
Security Agenda of the
United Nations
The Security Council
Resolution 1325 of the
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United Nations represents
the founding document of
the Women, Peace and
Security Agenda. The underlying message however
is not a feminist security
approach but a representational one that focuses on
special protection of women,
increased participation of
women in the military apparatus and within peace processes, and the prevention
of armed conflict. Besides
the preventive pillar, the
agenda calls for making
women visible instead of readjusting state-centered
security approaches.
Therefore, this agenda is to
be seen as a women-add-on
to the classical security approach only.
Security approach of the
European Union
The EU was originally formed in the name
of integration and
collaboration of states on
the European continent. In
1999, it integrated its
‘Common Security and
Defense Policy’ and adopted
its first security strategy in
2003. with which it started to
focus on outside threats and
security issues in response
to ‘new international security
threats’ after 9/11. Now, the
EU functions as a common
securitization collective and
identifies common threats or
insecurity, such as terrorism,
migration, energy or climate

change. The EU is an active
member in global militarized
action. To name some, several troops are deployed to
peacekeeping missions and
border control is outsourced
a border- control-and defense agency (Frontex). In
addition, the EU has been
debating the setup of a
European Army for several
years now. All of this only
marginally, if at all, touches
upon the aspect of defense
industries located in Europe.
Concluding
Taking these three institutions as examples of the
prevalent security narrative,
it is obvious that securityzation processes are of
larger concern.
Securitization can be instrumentalized to justify an
increase in defense infrastructure and military spending and to legitimize institutional action while making citizens feel threatened
and scared. Feminist analysis and respective reframing
of these narratives and alleged threats urgently need
to be applied to prevent the
political agenda from moving
further towards positions
which play into the hands of
the political right.
Bron: WILPF Membership News
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“De terugkeer van de gevaarlijke vrouwen”
Eindelijk was het zover op
10 december: de vertoning
van de film “The return of
the dangerous women”.
WILPF Nederland heeft in
samenwerking met Atria een
bijeenkomst georganiseerd
in de Openbare Bibliotheek
Amsterdam (de OBA).
Het thema was het congres
van WILPF in 1919 in Zürich
en de wijze waarop de
WILPF-vrouwen destijds
alles in het werk hebben
gesteld om het toenmalige
concept van het Verdrag
van Versailles te beïnvloeden. WILPF voorzag dat het
Verdrag van Versailles tot
een nieuwe oorlog zou leiden, omdat de verliezers tot
grote armoede werden veroordeeld. Zij formuleerden
naast de noodzaak van ontwapening ook andere eisen
voor een vreedzame en
rechtvaardige wereld, waaronder de eis voor vrouwenkiesrecht.
De film gaat over de
vrouwen die destijds vanuit
verschillende landen (ook de
met elkaar oorlogvoerende

landen) naar Zürich reisden
en daar confereerden vlak
na de eerste wereldoorlog.
Drie Nederlandse vrouwen :
Aletta Jacobs, Mien van
Wulfften-Palthe en Cor
Ramondt-Hirschmann reisden met de trein vanuit
Nederland door een totaal
verloederd Duitsland. De
documentaire bestaat verder
uit een heropvoering van het
congres in 1919, waaraan
huidige leden van de WILPF
meewerkten. Het is een vervolg op de al eerder gemaakte film “These
Dangerous women” een
documentaire over Engelse
vrouwen die in 1915 probeerden het Haagse
Congres te bereiken.
Het eerste deel van het
programma op 10 december
bestond uit een rondleiding
door de tentoonstelling
“De straat op”, over 100 jaar
vrouwenkiesrecht en activisme. De gids was Noortje
Willems van Atria.
Om 18.00 uur gaf Nike
Wentholt, ‘onze’ kersverse
Doctor in hedendaagse

geschiedenis een inleiding
over het congres toen (o.a.
over de inhoud van de
resoluties in Zurich) en het
belang en de betekenis
voor nu.
Vervolgens werd de documentaire vertoond en de
middag eindigde met een
woord van het drietal
actrices als Aletta, Mien en
Cor uitgedost, n.l. Greta
Noordenbos, Nike Wentholt,
en Mans van Zandbergen.
Zij werden met gejuich door
het publiek ontvangen en
namen plaats om zich in de
rol van de betreffende
personages voor te stellen
en hun denkbeelden van
toen toe te lichten. Bij de
vragenronde konden zij
verder ingaan op het effect
van het congres vanuit het
hedendaags perspectief.
De opkomst van deze
middag stemde tot
tevredenheid; er waren
nogal wat vrouwen uit het
netwerk van de WILPFvrouwen meegekomen.

Vragen uit het publiek aan Aletta,
Mien en Cor
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Zie voor verdere informatie
de Zomer Nieuwsbrief van
WILPF, of op de site
www.womenvotepeace.com.
Hieronder meer over de
inhoud van het door WILPF
Duitsland uitgegeven boekje
WomenVotePeace.

Dit boek is deel van het
project “Women Vote
Peace”.
Verkrijgbaar als e-book en
als paperback. Het is een
uitgave van de Duitse sectie
van WILPF en werd mede
gefinancierd door het European Citizen Programme of
the European Union. De
project coördinator is Heidi
Meinzolt, de Europese vertegenwoordiger van WILPF.
Het gaat over het congres
in Zürich van 1919 en over
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het vervolg, wederom in
Zürich, mei 2019.
In het voorwoord geeft Heidi
Meinzolt een opdracht mee;
“Learning from the past,
getting inspired by the
present and be visionary for
the future” Meinzolt vraagt
zich af wat het belang is van
de Conferentie in 1919 voor
2019. In veel landen is er
sindsdien vrouwenkiesrecht
gekomen, maar tegelijkertijd zijn er nog veel vragen
blijven liggen( “not implemented” )van de vrouwenbeweging toen.
Bijvoorbeeld: ontwapening,
stop de wapenhandel, prioriteit van preventie, gelijke
participatie in vredesonderhandelingen, veiligheid te
verstaan als “human security” etc.
Meinzolt heeft het script geschreven voor de heropvoering van het congres in
1919. De hoogtepunten van
de bijdragen van de vrouwen uit de verschillende
landen staan er in verwoord.
Zo kunnen we de bijdragen
lezen tijdens het toenmalige
congres, van Aletta Jacobs ,
Mien van Wulfften-Palthe,
en van Cor RamondtHirschmann: zij waren de 3
Nederlandse vrouwen die
door een verloederd Duitsland de treinreis ondernamen naar het congres in
Zurich. In de heropvoering

zijn zij in het script door de
Nederlandse WILPF-vrouwen : Greta Noordenbos,
Nike Wentholt en Mans van
Zandbergen aan het woord.
Lees ook in de WILPF
Nieuwsbrief van deze
zomer.
Verder worden in het boekje
Women Vote Peace, de
workshops beschreven met
de uitdagingen voor de
toekomst en de to-do-lijstjes,
die oproepen tot actie. Op
de onderwerpen van de
workshops wordt uitgebreider gereflecteerd door
vrouwen uit de verschillende
landen. O.a. uit Rusland,
Polen , en Armenië.
Verder hebben vrouwen
bijdragen geleverd in het
hoofdstuk “Articles linking
remembrance to actual
challenges”. Lees o.a. de
bijdrage van Ite van Dijk:
“ laten we, ondanks rechts
nationalisme, een nieuwe
wapenwedloop, toegenomen gevaar van het gebruik
van kernwapens etc. , doorgaan met het uitdrukking
geven aan hoop, en onze
praktische ideeën naar
voren brengen.”
Anke Kuiper
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Een hoorcollege en een boek
Terwijl van Donald Trump elke tweet, elke escapade, elke actie en elk onderzoek via de media tot ons
komt, weten we van zijn grootste tegenspeler op het wereldtoneel zo goed als niets. Reden voor Anke en
1
mij om op 8 oktober naar Tivoli in Utrecht te gaan om het hoorcollege van Ties Dams * te volgen met
als titel “De wereld volgens China” en het boek “DE NIEUWE KEIZER” te kopen, over president Xi
Jinping
Aan de hand van een PowerPoint presentatie, filmpjes en mondelinge
verdieping werd het huidige China en Xi Jinping besproken.

Wie is Xi Jinping?
De vader van Xi Jinping, Xi Zhongxun wordt in de gevangenis lid van de
CCP, (de Chinese Communistische Partij). Hij zit in de gevangenis
omdat hij een “contrarevolutionaire” leraar heeft vergiftigd. Nadat hij
vrijkomt sluit hij zich in 1933 aan bij het door Mao opgerichte Rode Leger
waar hij leider wordt van een nieuw gevormde uitvalbasis. Hij traint, net als Mao, boeren om de
guerrillastrijd te voeren tegen de KMT (Kwomintang), (de nationalistische politieke partij). Een incident uit
die tijd bevestigt het feit dat er een band is tussen Mao en Xi Zhongxun. Laatst genoemde belandt in
1935 weer in de gevangenis nadat een radicaal-linkse factie binnen de CCP hem heeft beschuldigd van
‘rechts opportunisme’ en de vorming van een ‘feodale kliek’. Wanneer Mao en zijn Eerste Legerkorps
echter in de stad komen waar Xi Zhongxun gevangen zit, wordt hij meteen uit de gevangenis ontslagen
en opgenomen in Mao’s ‘ prinsenklasse’, China’s Rode aristocratie.
Voor zijn verdiensten in het Rode Leger en zijn betekenis voor de CCP werd Xi senior gepromoveerd tot
onderminister in Beijing, waardoor hij tot de absolute top van de Partij kon gaan behoren. In de jaren
vijftig resideerde de familie Xi in Beijing, in het Zhongnanhai-paleis, waar een kleine, hechte gemeenschap van bestuurders – en hun families – de dienst uitmaakte. Xi senior was echter vaak uit de gunst
van zijn partij en regering, vooral net vóór en tijdens de Culturele Revolutie (1966-1976) en nadat hij
openlijk kritiek had geuit op de acties van de regering tijdens het incident op het Tiananmenplein in 1989 .
Xi junior werd gedeeltelijk grootgebracht in de relatieve luxe van China's heersende elite in Beijing .
Tijdens de Culturele Revolutie, toen zijn vader werd gezuiverd en uit de gunst viel, verruilde Xi Jinping in
1969 de stad voor het platteland. Hij ging naar het landelijke Shaanxi, waar hij zes jaar werkte als
arbeider in een agrarische gemeente, in het kader van een opvoedingsprogramma van Mao. Daar
groeide hij uit tot een gehard en fanatiek communist – de boodschap uit zijn jeugd vergat Xi niet: werk
hard om de partij en daardoor China sterker te maken. Blinde volgzaamheid aan het systeem en totale
loyaliteit aan de partij werden zijn belangrijkste principes.

Hoe werd Xi de machtigste man sinds Mao?
Na ruim vijftien jaar – waarin Mao Zedong overleed – werd Xi senior gerehabiliteerd, waardoor er een
einde kwam aan de tegenwerking van de familie Xi.
In 1973 begon Xi Jinping aan zijn indrukwekkende politieke reis door zich allereerst aan te melden bij de
Communistische Partij. Naar verluidt kostte het hem ongeveer 10 pogingen voordat hij werd aangenomen
(waarschijnlijk vanwege zijn ‘slechte familieachtergrond’) na de zuivering van zijn vader. In 1975 werd hij
op 22-jarige leeftijd toegelaten tot de prestigieuze Tsinghua University in Beijing en studeerde daar
technologie.
1

* Ties Dams is China-deskundige. Hij schreef De Nieuwe Keizer over Xi Jinping en is verbonden aan
het Instituut Clingendael en de Universiteit van Amsterdam
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Van 1979 tot 1982 diende Xi als secretaris van de toenmalige vicepremier en secretaris-generaal van
de Centrale Militaire Commissie . Dit leverde Xi een militaire achtergrond op. In 1985 verbleef hij, als
onderdeel van een Chinese delegatie om Amerikaanse landbouw te bestuderen, in het huis van een
Amerikaans gezin in de stad Muscatine, Iowa. Deze reis, en zijn verblijf van twee weken bij een familie
daar hebben een onuitwisbare indruk op hem gemaakt.
In de daarop volgende 25 jaar bracht zijn politieke carrière hem naar verschillende, gemeentelijke en
provinciale leiderschapsposities in het hele land, beginnend in de arme noordelijke provincie Hebei (1983
- 85). Daarna ging hij naar de rijke zuidoostelijke provincies van Fujian (1985 - 2002) en vervolgens naar
Zhejiang ( 2002 - 07). Zijn anticorruptie-maatregelen waren zo succesvol dat hij in 2007 naar Shanghai
werd gestuurd, dat zich midden in een corruptieschandaal bevond. Xi pakte het schandaal zo effectief
aan, dat hij binnen zeven maanden naar Beijing werd geroepen om zich in oktober 2007 bij het centrale
leiderschap van China te vervoegen en in maart 2008 vicepresident van de VRC (de Volksrepubliek
China) te worden.

Op 15 november 2012 werd Xi door het 18e Centrale Comité van de Communistische Partij van China
verkozen tot algemeen secretaris = Secretaris Generaal van de Communistische Partij
en tot voorzitter en daarmee opperbevelhebber van het Volksbevrijdingsleger . Dit
maakte hem informeel de belangrijkste leider en de eerste die werd geboren na de
oprichting van de Volksrepubliek China. Van vicepresident tot president…. In vijf jaar
moest Xi zich van zijn naaste concurrenten (Li Keqiang en Bo Xilai) ontdoen.
Xi is ongetwijfeld de machtigste Chinese leider in decennia, wat deels tot uitdrukking komt in zijn lange,
en blijkbaar steeds groeiende lijst van formele titels. Een greep uit een groter geheel:
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Wat wil Xi?
Volgens Ties Dams heeft Xi vier pilaren :

Stap 1: de eindbaas worden
Stap 2: de bezem door de partij
Stap 3: de economie hervormen
Stap 4: de Chinese droom waarmaken

In 2013 begon hij gestalte te geven aan stap één. Hij nam op de eerste plaats alle belangrijke posities
binnen de Partij in. In 2016 wordt hij vervolgens benoemd tot ‘kernleider’. Het jaar daarop, in 2017, liet hij
zijn persoonlijke ideologie – het Xi Jinping Denken – in de grondwet opnemen. Zo kan hij de hele
maatschappij doordringen van zijn ideeën. En in 2018 wordt de grondwet gewijzigd zodat Xi niet na twee
termijnen terug moet treden.
Stap 2
President Xi Jinping's woeste anticorruptie-drive heeft meer dan 1,3 miljoen functionarissen op
verschillende niveaus opgeleverd, van de elite ‘tijgers’ tot de gewone ‘vliegen’. Met zijn trouwe bondgenoot
Wang Qishan voerde hij een ongezien harde campagne tegen corruptie, deels als terechte
schoonmaakoperatie, deels als dekmantel om tegenstanders binnen de partij uit te schakelen.
Stap 3
Tegenwoordig is China niet alleen de grootste producent ter wereld in sectoren als textiel, chemicaliën,
cement en staal, maar dragen ook industrieën als elektronica, scheepsbouw en auto’s bij aan de enorme
export. Sinds kort heeft ook China’s high-techproductie die van de Verenigde Staten op meerdere fronten
ingehaald. Het doel van China is om de innovatieve high-techindustrie te integreren in meer traditionele
sectoren, om zo een meer kwalitatief groeipotentieel te creëren.
Daarnaast behoren de investeringsstromen – zowel vanuit het buitenland naar China als andersom – tot
de grootste ter wereld. Mede hierdoor kon de service-industrie vanaf 2011 uitgroeien tot China’s leidende
sector, waarin tegenwoordig bijna de helft van de bevolking werkzaam is.
Stap 4
‘Durf te dromen, werk hard om
jouw droom en die van onze natie
te verwezenlijken’ is het credo
van Jinping. De Chinese droom
draait om het revitaliseren, verbeteren en versterken van de Chinese
samenleving. Dit willen de Chinezen
bereiken door middel van zowel
buitenlands als binnenlands beleid.
In het buitenlandse beleid willen de
Chinezen laten zien dat China een
sterke en betrouwbare partner is in
de wereldpolitiek, die niet moet
worden onderschat. Het binnenlands beleid is in dienst om de
samenleving te verbeteren en te
versterken. Daarom staat onder
meer de aanpak van corruptie
centraal. Om iedereen de kans te
geven een prachtig leven te leiden
zal de economische groei zich meer
richten op een duurzamere groei.
De duurzame groei van de Chinese
economie die wordt gevoed door de
vraag vanuit het binnenland in
plaats van buiten de grenzen. Hiervoor moet wel eerst de binnenlandse geprikkeld worden.
N.B. Wat betekent het hier: Duurzame groei en hoe werkt die prikkeling? Daar heb ik niet veel zicht op.
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Moeten we bang zijn voor China
“Misschien moeten we de vraag anders stellen”, zegt Dams “Kunnen we niet beter slim zijn i.p.v. bang? “
Deze vraag wordt bevestigend beantwoord, maar wel gevolgd door enkele mitsen en maren:
Zeker, mits:
- Europa zich op een slimme manier verenigt
- Spierballen kweekt
- Zekerder is van wie ze is in de wereld
Belangrijk is, aldus Dams, om nu voorbereid te zijn, goed na te denken en enige voorzichtigheid te
betrachten. Inzicht in de persoonlijkheid en het spel van de nieuwe keizer – en daarmee in het script van
China voor de komende jaren – is cruciaal voor Europa. Het stimuleert Europese politici en beleidsmakers namelijk om na te denken over welke elementen van Xi’s machtsspel incompatibel zijn met de
Europese vormen van markt, macht en maatschappij en welke elementen juist verzoenbaar zijn. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan Xi’s grote inzet bij het behalen van klimaatdoelstellingen. Dat sluit namelijk goed
aan bij wat Europa belangrijk vindt.
Kortom, het besef dat de Chinese politiek, met Xi als “Grote Roerganger”, een complexe constellatie vol
eigenheden en tegenstrijdigheden is, die opzettelijk chaotisch en ordentelijk is, dwingt Europa om na te
denken over de wetten van de macht en bovenal hoe wij het machtsspel moeten spelen. Dat is de les die
wij van Xi Jinping kunnen leren
Anke en Willo

Urgent Appeal for a nuclear weapon free world
– 50 jaar NVMP
“Connecting the medical-humanitarian and political perspectives”.
ste

In het weekeinde voorafgaande aan de viering van de 50 verjaardag van de NVMP – Artsen voor
vrede op 26 november 2019 in het Vredespaleis, was paus Franciscus in Japan. Daar bracht hij een
bezoek aan Nagasaki en Hiroshima. Aan premier Abe en zijn gasten vertelde hij dat één reden voor
zijn bezoek aan Japan was, “het afsmeken bij God en het uitnodigen van alle mensen van goede wil,
het aanmoedigen en ieder mogelijk middel te promoten om het te ontmoedigen, zodat de verwoesting
van de val van de bommen op Hiroshima en Nagasaki nooit meer in de mensengeschiedenis zal
plaatsvinden.”

“Overtuigd als ik ben dat een wereld zonder
nucleaire wapens mogelijk en noodzakelijk is”, zei de paus, “vraag ik de politici niet te vergeten, dat
deze wapens ons niet kunnen beschermen tegen de huidige dreigingen op nationaal en internationaal
veiligheidsniveau.”
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Het symposium werd geopende met het welkom door Peter Buys, de voorzitter van NVMP, Artsen
voor Vrede. Hierna introduceerden verschillende sprekers het onderwerp. Als eerste sprak Piet Hein
Donner, de voorzitter van de Carnegie Foundation . Hij gaf een overzicht van de historie van Het
Vredespaleis, met o.a. het Permanente Hof. Buys zelf vond, dat het tijd is voor een urgent appeal
today. Het Nederlandse parlement moet niet alleen luisteren, maar ook iets doen. Nuclear
disarmament is een Nederlands aandachtspunt, daarom moet Nederland een pioniersrol vervullen.
Vervolgens sprak Minister Stef Blok. Hij noemde de Non Proliferation Treaty (NPT) het enige goede
instrument. Door diplomatie en dialoog kan Nederland een leidende rol spelen op dit terrein. De
Nederlandse focus ligt op partnership om nucleaire wapens tegen te gaan. De volgende inleider was
Izumi Nakamitsu, onder-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties en Hoge Vertegenwoordiger
voor Ontwapening: “Er is te weinig vertrouwen en transparantie, er is behoefte aan common grounds.
NPT moet core business zijn. Er worden in een razend snel tempo hoog technologische wapens
geproduceerd. Hoe kunnen we dat voorkomen?”
De middag is verder ingedeeld volgens het medisch proces:
a) Diagnose: De medisch-humanitaire gevolgen van nucleaire wapens.
b) Prognose: Hoe serieus is de huidige situatie en het risico op een (on)bedoelde nucleaire
oorlog?
c) Therapie: Hoe bereiken we een wereld zonder nucleaire wapens?
Bij elk onderdeel waren er 3 à 4 sprekers.
Diagnose
Na de vertoning van een indrukwekkende video waarin een slachtoffer van Hiroshima sprak,
behandelde Ira Helfand, co-president van de IPPNW, (de internationale koepelorganisatie van de
NVMP), de medisch-humanitaire gevolgen van de nucleaire wapens. Behalve dat er veel directe en
indirecte slachtoffers zullen vallen zoals in Hiroshima en Nagasaki, is er nu meer aandacht voor de
gevolgen voor het milieu. Bij gebruik van nucleaire wapens dreigt chronische ondervoeding te
ontstaan door zeer hoge of juist zeer lage temperaturen. Daarom moeten we onze politici laten weten
dat het moet ophouden ten bate van de volgende generatie.
Prognose
Een van de sprekers was Sergey Batsanov, voormalig USSR ambassadeur bij de Conferentie for
Disarmament in Genève: waar gaat het om bij de nucleaire wapens? Om afschrikking of om land of
wapens te krijgen? Voornaamste spelers zijn de leiders. Op een gegeven moment hebben we de
dialoog verloren; nu is er een groot risico van onbalans. Het mechanisme van ‘early warning’ wordt
genegeerd, alles is nu gebaseerd op kunstmatige intelligentie. In de medische wereld geven dokters
een sterk medicijn bij een ernstige ziekte; we moeten nu wel vermijden te snel en te ver te gaan met
medicijnen. Er is weinig ruimte om fouten te maken. Het enige wat mogelijk is, is dialoog en daar heb
je de NPT voor nodig. De volgende spreker was Tom Countryman, hoofd van de Arms Control
Association: de patiënt moet weten dat hij risico’s loopt. Mensen worden niet geconfronteerd met de
dagelijkse zichtbare risico’s. Cybertechnology is het voorspel van een nucleaire oorlog. Daarom, laat
alles niet over aan de leiders van je land. “Act locally, think globally”. De civil society is ook
belangrijk. Het is de taak van dokters, van staatslieden en van radicals (zoals ook de vrouwen van
WILPF) om individuen te informeren en te onderwijzen. Na een indrukwekkende video van het
Internationale Rode kruis (zoek op youtube naar ‘What would you choose in a nuclear attack?’), kwam
er een videoboodschap van de Paus.
Therapie
Mary Robinson, voorzitter van The Elders, en voormalig president van Ierland sprak over twee
dreigingen: nucleaire wapens en klimaatverandering. “Let us wake up and let us link the two crises”.
De Nuclear Ban Treaty moet genoeg ondertekeningen krijgen om in werking te treden. Nederland
speelt daarbij een leidende rol. Hierna volgde Sicco van de Meer (Nuclear weapon expert bij het
Clingendael Instituut). Hoe kunnen we het directe gevaar afwenden? Welke medicamenten zijn er? 1)
Statements maken : “nucleaire oorlog kan nooit worden gewonnen”, 2) communicatie en
samenwerking, er zijn dialogen over nucleaire vraagstukken nodig, die transparant zijn, en 3)
degenen die de beslissingen nemen, moeten genoeg tijd hebben om een goed besluit te nemen.
Eirini Lemos-Maniati, Deputy Director Arms Control, behandelde de bijdrage die de NAVO kan
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leveren tot Arms Control, Disarmament en Non Proliferation. De landen met kernwapens breiden hun
arsenaal uit. De rol van de NAVO is dat ze minder wapens moet proclameren. De NPT biedt het
goede antwoord. Tot slot spreekt Beatrice Fihn, directeur van ICAN: Er bestaat een kloof tussen de
originele teksten/bedoelingen en de echte uitvoering van het NPT. De landen met kernwapens (de
VS, het VK, Frankrijk, Rusland, China, Israël, Pakistan, India en Noord-Korea) zijn de enige landen die
zelf iets kunnen doen, alle andere landen kunnen alleen goede ideeën injecteren. Het is daarom mede
aan de Nederlandse politici: “Sta op en doe daadwerkelijk iets met de NPT”.
Het symposium werd afgesloten met een paneldiscussie met Jan Hoekema, voormalige voorzitter van
de Nederlandse Mayors of Peace, als moderator.
Anke Kuiper en Anjo Kerkhofs

Demonstratie:do 16 jan 2020 - Den Haag, Plein - 8.30-9.30

Time for World Peace! Kernwapens Nederland en de wereld uit!
Het is tijd voor Wereldvrede! Daarom staan wij met hartjes met Love en Peace op het Plein voor de
Tweede Kamer. Na onze actie vindt namelijk het kernwapendebat plaats en wij maken ons grote
zorgen om de enorme verwoesting die die wapens aan kunnen richten. Zie ons evenement op de FB
pagina van Peace SOS. Komt allen! Liefde en licht zijn hard nodig!.
Neem svp ook een hartje mee of iets liefs of een lichtje. Of een kartonnen bordje met daarop
#nuclearban of #NoNukes. Org: Peace SOS.
Info: 0682138189. E-mail: info@peacesos.nl. Web: www.peacesos.nl.
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Feminisme en vredesactivisme
in Boedapest en Wenen
In november 2019 werd op initiatief van WILPF Europa het project Women Vote Peace afgesloten met
bijeenkomsten in Boedapest en Wenen.
Belangrijke onderdelen van dit project waren de herdenkingsbijeenkomst in mei 2019 in Zürich van het
WILPF congres in 1919, de film over deze herdenking 'Versailles 1919, Return of the Dangerous
Women' een boekje met visies van hedendaagse Europese feministen en vredesactivistes en een
website womenvotepeace.com met bijdragen uit allerlei Europese landen. De website blijft in de lucht.

ste

Ook in Boedapest werd in het begin van de 20 eeuw gestreden voor vrouwenkiesrecht, onder
anderen door vrouwelijke postbeambten, maar het kwam er pas in 1953. Een Hongaarse WILPF
sectie was aanwezig in Zürich 1919 en bleef actief tot WWII. Nu is er weer een sectie in oprichting.
Goed nieuws. Maar de verhalen over de positie van vrouwen in het huidige Hongarije en de
buitenlandse politiek van Orban stemmen niet vrolijk. Men probeert vrouwen in een traditionele rol vast
te pinnen, de reproductieve gezondheidszorg staat in het teken van patriarchale controle over
vrouwen, er is sprake van discriminatie, geweld tegen vrouwen, Roma-vrouwen worden slecht
behandeld. Orban kocht in 2019 voor 1 miljard wapens van Trump, koopt daarnaast veel wapens in
Duitsland en Poetin bouwt een grote kerncentrale in Hongarije. Er is veel ongelijkheid en armoede
door neoliberale politiek. Sociale activiteiten krijgen geen steun meer, waardoor het sociale leven
instort. Toch voelde ik tijdens mijn korte bezoek en gesprekken met Hongaarse vrouwen veerkracht en
vasthoudendheid. Hongarije is beroemd om haar culturele leven met één van de grootste budgetten in
Europa. Denkend aan het ons getoonde animatiefilmpje van 1 minuut waarin een vrouw moeizaam
een soort aardappelzak over straat voort trekt met twee reuzetestikels erin en vervolgens achterlaat
na een klein trapje tegen de aardappelzak, schiet ik nog steeds in de lach. Een journaliste van een
progressieve krant vertelde me hoe de hele redactie had gehuild toen onlangs de oppositiekandidaat
tot burgemeester van Boedapest werd gekozen. Een WILPF-sectie in Boedapest en WILPF-EU
kunnen elkaar helpen, denk ik. Mooi was het dat er ook Poolse vrouwen en een vrouw uit Belgrado
aanwezig waren. Patriarchale dominantie was evenzeer hun topic.
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Ook in Wenen is een WILPF sectie in oprichting. We waren te gast bij het Oostenrijkse Helsinkicomité. In beide steden discussieerden we over de toekomst. In Wenen werden korte feministische
filmpjes vertoond als onderbreking.
Wat waren thema's tijdens de discussies over feminisme en vredesactivisme?










feminisme en vredesactivisme horen bij elkaar;
verzet tegen patriarchale - waaronder populistische - maatschappijvisies is nodig;
gendergelijkheid en gelijkheid voor minderheden zijn noodzakelijke doelen, ook voor het
verkrijgen van politieke macht;
bestrijding van geweld tegen en vrouwen en minderheden is essentieel;
patriarchale en populistische visies staan haaks op een cultuur van vrede
genderstudies zijn belangrijk mét aandacht voor intersectionaliteit (= meerdere
discriminatiegronden tegelijkertijd);
sociale rechtvaardigheid - inclusief milieubescherming - is essentieel;
laat zien wat er gebeurt op het gebied van bewapening: move the money naar social welfare;
laat de corruptie van de wapenindustrie en wapenhandel zien; laat de trauma's van oorlog
zien;
nieuwe woorden/een nieuw paradigma zijn nodig evenals het gebruik van moderne media.

Het waren intensieve ontmoetingen en discussies die voortzetting verdienen.

Ite van Dijk
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Women Vote Peace



View Larger Image

Did you know that WILPF had another name when it was created? It was 100 years ago, on its
second Congress in 1919, that the “International Committee of Women for Permanent Peace” became
the Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF).
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The weekend, before Christmas WILPF in partnership with other peace organizations, hosted a
special event in Zurich to celebrate the 137 women who created WILPF to find sustainable solutions
for peace in 1919. 100 years later, WILPF members met again in the same location: the GlockenhofHotel in Zurich.
th

nd

The 100 anniversary of the 2 WILPF Congress in 1919 is of extreme importance as it marks the
birth of our constitution. In particular, at the Second Congress, we created a resolution where we
criticized the terms of the Treaty of Versailles. The Treaty marked the end of the First World War by
setting out the peace terms between the Allies (USA, UK, France, Russia and Italy) and Germany.
Women from WILPF pointed out the specific terms they found controversial and punitive and
concluded that the terms “seriously violate[d] the principles upon which a just and lasting peace can be
secured.” They suggested amendments to the terms and telegraphed it to the winning countries.
The telegraph was only a part of their actions. In 1915, WILPF had already elected five women to
meet with 21 Heads of State, including Prime Ministers, Foreign Ministers, a King and the Pope. They
urged these Heads of Neutral States to set up mediation to end the First World War. However, none of
them wanted to take the first step and the war continued until 1918.
Watch the story of these women in this short documentary by Charlotte Bill: “These dangerous
Women” on Youtube.
Although the First and the Second World War are over, we are still experiencing today a culture of
violence, with countries all over the world experiencing conflicts of various forms. As a feminist peace
organization, we perceive security as human security, that cares about the safety of people that
depends on access to nutritious food, clean water, health and reproductive care, education, shelter
and income.
The fight for gender equality and for a feminist peace is an ongoing process. Back in 1919, we
advocated for the necessity of universal disarmament, for women’s meaningful participation in
decision-making and peace negotiations, on solidarity beyond borders, on anti-militarism, on civilian
conflict prevention and environmental sustainability, and our goals remain the same 100 years later. It
is vital that we “learn from the past, get inspired by the present and be visionary for the future,”
as Heidi Meinzolt, WILPF Europe Regional Representative, said.
th

nd

At the 100 anniversary of WILPF 2 Congress in Zurich, WILPF is meant to raise awareness for the
continuum of gendered violence, to renew the understanding of diversity as a landmark for solidarity,
tolerance and cross-border cooperation, to emphasize the added value of meaningful participation of
women on all levels for the future of humanity and to discuss options linking academic discourse and
everyday reality, from local to global.

Climate Youth Declare:

“We Are Unstoppable! Another World Is Possible!”
By Amy Goodman & Denis
Moynihan
MADRID — This year’s
United Nations climate summit, dubbed “COP 25” for the
25th annual “conference of
the parties” to the climate
negotiations, heated up
Wednesday as grassroots
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activists, youth and indigenous leaders protested en
masse outside the main
plenary hall. Chants rang out:
“Shame! Shame!” and “The
people, united, will never be
defeated,” in Spanish and
English, and “What do we
want? Climate justice! When

do we want it? Now!” The
protest was one of many in
Madrid, challenging the lack
of progress in finalizing rules
for the implementation of the
2015 Paris Agreement, the
global treaty that is the last,
best hope to forestall
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catastrophic, irreversible
climate catastrophe.
“The COP has been moving
in a dangerously bad direction,” Nnimmo Bassey, director of Health of Mother
Earth Foundation, based in
Nigeria, told. “The protesters
here are saying that the
trajectory on which
the COP negotiation is
moving, towards market
mechanisms rather than real
climate action, is wrong. The
protesters are saying: ‘Look,
you have to respect
indigenous territories. You
have to respect the rights of
people from less polluting
nations, and what we need
now is real climate action and
not just another talk show.’”
The protest was scheduled to
directly challenge just such a
“talk show” on the summit’s
main stage, where one of the
featured speakers was Ana
Botin, executive chairperson
of the Santander Group, the
16th-largest bank in the
world, the ‘ninth most powerful woman in the world’.
According to Rainforest
Action Network’s 2019
“Banking on Climate Change”
report card, Santander holds
tens of billions of dollars in
fossil fuel investments, from
deep-sea oil extraction to
Arctic oil exploration, from
fracking to ventures
in LNG (liquefied natural
gas). Critics have long
argued that corporations
have polluted the U.N.’s
climate negotiations, and
protests in Madrid have
hammered that point home.
COP25 was abruptly moved
from Santiago, Chile, to
Madrid, as nationwide
protests against inequality
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and austerity in Chile
prompted right-wing President Sebastian Pinera to
cancel the U.N. climate
summit there. Chile retained
the mostly ceremonial presidency of COP25. The
accompanying slogan,
“#TimeForAction,” is plastered all over the sprawling
conference complex and on
government buildings around
Madrid. But inside COP25,
diplomatic decorum and an
entrenched bureaucracy cast
a pall over the proceedings,
masking the urgency of the
crisis.

Worsening climate disaster
On the front lines of the
worsening climate disaster,
there is scant space for polite
dialogue. Extreme weather
events, made more severe
and more frequent by human-induced global warming,
are killing thousands, from
hurricanes and typhoons to
wildfires and droughts. Much
of Australia’s east coast is
consumed by wildfires caused by the global heating.
Smoke from the fires has
blanketed Sydney, causing
smoke alarms to go off nonstop in the city.
In Brazil, President Jair
Bolsonaro has encouraged
burning of the Amazon
rainforest, considered the
“lungs of the planet” for the
irreplaceable, complex
ecological systems that it
supports.”
“We have been attacked in
our democracy,” indigenous
activist Daiara Tukano from

the Brazilian Amazon told
from the protest outside the
COP25 plenary hall. “We
have been attacked in our
forest. And we, as indigenous
people from the forest, are
trying to defend what is left of
nature. Indigenous territories
defend more than 80% of
biodiversity in this world.
Biodiversity is connected to
cultural diversity. It is in our
knowledge, in our way of life.”
While Forbes may rank the
wealthy, Time magazine
named Greta Thunberg as its
2019 “Person of the Year” on
Wednesday, just as the protest at COP25 was at its
height. The 16-year-old Swedish climate activist began
‘school striking’ just over a
year and a half ago, skipping
school on Fridays to stand in
front of the Swedish Parliament, demanding urgent
action to combat climate
change. Her solitary protest
inspired millions around the
world to take action, building
on an already vibrant youth
climate movement with dedicated leadership among
indigenous youth and other
youth of color worldwide.
Greta spoke at COP25’s
“High Level Event on Climate
Emergency” on Wednesday
morning. Afterward, scores of
youth activists rushed the
stage as security tried to
escort them off. They stood,
immovable, fists raised in the
air. “You can’t drink oil! Keep
it in the soil!” they chanted.
Their final chant as they
walked off the stage: “We
are unstoppable! Another
world is possible!”
Bron:Democracy Now!,
12 december 2019 (ingekort)
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‘Slippery slope’
Autonome wapens
Presentatie door Alice Beck,
14 december 2019
Op 14 december was Alice
Beck van PAX te gast. Zij
vertelde ons over autonome
wapens. Dit is een onderwerp dat weliswaar de belangstelling van steeds meer
organisaties trekt, maar
waarvan onze kennis zeer
onzeker is. Alice wist duidelijk alles wat er wél te weten
viel. Naarmate haar verhaal
zich ontvouwde, werden wij
als WILPF-vrouwen steeds
nerveuzer. De staat van
autonome wapens legt bij
uitstek de problemen bloot
van de wapenindustrie,
maar ook van de groeiende
invloed van bedrijven en de
ontoereikendheid van wetgeving.
We waren blij met een korte
technische spoedcursus
autonome wapens: één van
de grote trends in de wapenindustrie. Bedrijven
pochen openlijk met de
nieuwste technologische
ontwikkelingen op wapenbeurzen. Dit betekent dat
steeds minder mensen betrokken zullen zijn bij uitvoering van geweld. Mensen
programmeren de autonome
wapens, uiteraard, maar
‘killer robots’ zullen uiteindelijk doelen kunnen selecteren om hun wapens op af
te vuren. Omdat deze technologie volop in beweging
is, werkt PAX preventief en
anticipeert het op voorzienbare risico’s van ethische,
juridische en humanitaire
aard. Deze risico’s laten zich
niet moeilijk voorspellen:
willen we de beslissing over
leven en dood overlaten aan
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een machine? Is het oorlogsrecht en andere wetgeving toereikend om te
oordelen over schuld als
een machine niet alleen de
trigger heeft overgehaald,
maar ook de keuze tot vuren
heeft gemaakt? Slepen we
dan de programmeur van de
software voor het gerecht, of
de politiek eindverantwoordelijke? En regelrecht uit
een science fiction roman,
maar een daadwerkelijk
zorg: zullen de computers
uiteindelijk zichzelf onderwijzen en zich keren tegen
hun makers? Een meer
prozaïsche zorg maar voor
WILPF nog veel relevanter:
autonome wapens zullen
een dure menselijke troepenmacht deels overbodig
maken, waardoor oorlogsvoering goedkoper en dus
aantrekkelijker wordt – en
een diplomatieke oplossing
voor conflict steeds minder.
Om ervoor te zorgen dat
zowel de politiek als uiteindelijk het grote publiek in
ieder geval weet van deze
risico’s, heeft een groep
NGO’s (waaronder PAX en
WILPF) de campagne Stop
Killer Robots opgezet. Ook
zijn recent twee rapporten
uitgebracht. Eén rapport
richt zich op techbedrijven,
en één op de meer conventionele wapenleveranciers.
Beide typen bedrijven is
gevraagd een vragenlijst te
beantwoorden over hun
beleid ten aanzien van
autonome wapens. De
eerste categorie bestaat op
het eerste gezicht uit ongevaarlijk lijkende bedrijven
die zich ook bezighouden
met niet-militaire software,

maar zij hebben wel degelijk
de expertise om uiteindelijk
killer robots te programmeren. Hiervoor heeft PAX
de website
reprogrammingwar.org
opgericht. Met enkele
welwillende techbedrijven
worden ronde- tafelgesprekken georganiseerd.
Maar ook conventionele
wapenproducenten kunnen
overgaan tot het ontwikkelingen van software. De
grootste producenten
hebben inmiddels allemaal
hun eigen laboratorium voor
onderzoek naar en ontwikkeling van autonome wapens. 30 van de 50 bedrijven die een PAXvragenlijst hebben ontvangen zijn geclassificeerd
als ‘high concern’. Zij bevinden zich met name in de
Verenigde Staten, Rusland,
China, Israël, Verenigd
Koninkrijk en Zuid-Afrika en
hebben in totaal niet of zeer
marginaal gereageerd op de
vragen van PAX. Hieruit
mogen we opmaken dat ze
geen beleid hebben. Het
label ‘best practices’ kende
PAX toe aan het handjevol
bedrijven dat wel uit kon
leggen dat bij hun wapens
altijd mensen de controle
houden.
In haar antwoorden op onze
vragen bleek dat Alice, juist
vanwege haar gedetailleerde kennis over de stand
van zaken, ook de praktische implicaties helder
voor ogen heeft. Wat te
denken bijvoorbeeld van de
toepassing van kunstmatige
intelligentie in wapens in de
lucht? De software bestaat
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al. Het is slechts een
kwestie van tijd, meent PAX,
tot we er in het nieuws over
teruglezen. Helaas hebben
we de eerste toepassingen
van ‘loitering munitions’
(‘ronddwalende/-hangende
munitie’) en ‘swarming
drones’ (‘drones in zwermen’) die onderling communiceren, al kunnen zien.
Er zijn enkele landen en
organisaties die zich inzetten voor wettelijke inperking van autonome wapens. Nederland hoort daar
helaas niet bij. Net als veel
andere terughoudende

landen, meent Nederland
dat de huidige wetgeving
voldoet. Experts van onder
andere PAX zijn het daar
sterk mee oneens, om redenen die ons zelfs na deze
korte presentatie maar al te
duidelijk waren. Oostenrijk,
samen met Chili, Brazilië,
Namibië en Jordanië en
andere landen, behoren wel
tot de voorstanders van een
verbod op autonome wapens. Ook het Europees
Parlement, net als een
groep Duitse bedrijven,
heeft middels een resolutie
hiertoe opgeroepen.

Een andere hoopgevende
ontwikkeling is de bewustwording van het publiek.
Maar liefst 80% van de
gepeilde Nederlanders is
vóór een verbod. Onder de
deelnemers van onze werkplaats was dat overduidelijk,
ook zonder officiële peiling,
nog wat hoger. Nu moeten
we er nog voor zorgen dat
dit ook geldt voor ons kabinet en onze internationale
vertegenwoordigers.
Niké Wentholt

Rosa Manus, een vergeten ‘gevaarlijke vrouw’
Rosa Manus (1881-1942)
ontbrak op de conferentie in
Zurich 1919, en kreeg
daarom geen stem in het in
deze nieuwsbrief beschreven evenement (zie pag 21).
Ze was echter zeker even
belangrijk in de oprichting en
de eerste periode van
WILPF-Nederland. Rosa
was een joodse vrouw die
zich inzette voor de internationale Vrouwenbeweging (IAW International
Alliance of Women) en was
één van de oprichtsters van
het IAV, het Internationale
Archief voor de Vrouwenbeweging (nu Atria). Naast
haar feminisme was vooral
de strijd voor Vrede een

25

rode draad in haar leven.
Vanwege haar vredesactivisme stond ze op een
zwarte lijst van de bezetter
en werd ze al in 1941 door
de nazi’s opgepakt. Later
onderzoek toont aan dat ze
al in 1939 op die lijst stond,
samen met 12 000 ‘gevaarlijke’ mensen in Nederland,
België Luxemburg en
Frankrijk, die opgepakt
moesten worden zodra
Duitsland die landen had
bezet. Ze was niet alleen
‘gevaarlijk’, ze was ook
Joods. Via Scheveningen
kwam ze terecht in Ravensbrück, en werd uiteindelijk in
Bernburg als Jodin vergast.

Ze raakte – anders dan Aletta
Jacobs, vergeten, maar tijdens
de Tweede Feministische Golf
kwam er weer aandacht voor
haar rol in de internationale en
Nederlandse vrouwen- en
vredesbeweging.
Loes Pihlajamaa

WILPF nieuwsbrief winter 2019

Het wit en wankel kind
Het wit en wankel kind weemoedig als de meeuwen
verzeilt verzinkt in slaap midden de bloemenzee
wier vlokken vederschuim als kussen nedersneeuwen
zijn kusbesneeuwde slaap wil met het water mee
de wimpers die zijn oog met schaduwen beschermen
schuilen de schimmen weg die nevelig en groot
aan de zeegroene kim van zijn dromen zwermen
of sterven soms aan boord van een gebroken boot
wanneer de warme mond die hem zijn naam zal noemen
de wimpervlinders wekt der ogen van het kind
daalt zacht de stilte van hun vleugels op de bloemen
die bloeien blauwbedauwd en ziek van avondwind
dan plukt het kind de bloem die sterreblauwe geuren
giet op zijn gouden hoofd en op zijn wangenrood
het drinkt de toverdrank der klanken en der kleuren
het weet noch wenst een woord het drinkt en droomt zich dood.

Bert Decorte (1915-2009)
uit: Germinal (1937)
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