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Down the Green Feminist Road 
Down the Green Feminist Road - Our Path to Environmental Peace will take you on a journey. 
Nicely illustrated, the zine tells the stories of eight of our Sections and Groups’ work on the path 
towards environmental justice.  
These stories shed light on some of the challenges that women all around the world are faced with 
when capitalist structures and military activities exploit their land and natural resources. 
 
But hopefully these stories will also inspire more people to join our members and take steps on the 
path towards environmental peace. 
 

There are challenges 

Militarism and extractivism are two of the main causes of environmental degradation, and this affects 
the people who rely on the land to live, as well as the wildlife and nature surrounding  the 
communities.  
 
Sections and Groups in Afghanistan, Burkina Faso, Italy, Kenya, Lebanon, Mexico, Norway, and 
Sweden share with us their stories of advocacy and community-building activities to push for a 
sustainable and equitable future for people and our environments.  

 
A story of hope 

Our zine brings together the many different activities that women are doing to support each other, take 
action for environmental justice and create change. 
 
This zine is just one of the first steps of WILPF’s work that focuses on the intersection between peace, 

gender and the environment. Find out more on our new webpage. https://www.wilpf.org/peace-
gender-environment/ 
 
The zine is available in English, French and Spanish.We invite you to download it and share it with 
your friends and family with the special social media packages. Help us to raise awareness of 
women’s environmental work on this special day and all of next week.  
To find outmore about our zine, and the inspiring stories it holds, read the latest blog post on our 
website: World Environment Day: WILPF launches “Down the Green Feminist Road”. 
Without justice, there can be no peace, and we need everyone to come together to achieve 
environmental peace and equal human rights for all. 
 
In solidarity, 
WILPF International Secretariat 

https://wilpf.us4.list-manage.com/track/click?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=7afcadd41b&e=34f4403bc6
https://www.wilpf.org/peace-gender-environment/
https://www.wilpf.org/peace-gender-environment/
https://wilpf.us4.list-manage.com/track/click?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=11878e4fdc&e=34f4403bc6
https://wilpf.us4.list-manage.com/track/click?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=7873c03ce2&e=34f4403bc6
https://wilpf.us4.list-manage.com/track/click?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=130af35f7b&e=34f4403bc6
https://wilpf.us4.list-manage.com/track/click?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=f815d10a20&e=34f4403bc6
https://wilpf.us4.list-manage.com/track/click?u=3dd6452f9e1ff139d4e528371&id=8b98e515d6&e=34f4403bc6
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Actie vluchtelingenkampen en Corona  
 

In de vorige Nieuwsbrief 
maakte ik gewag van het feit 
dat de werkgroep Europa van 
WILPF Nederland een brief 
heeft gestuurd aan de leden 
van het Nederlandse Parlement 
teneinde aandacht te vragen 
voor de situatie van vluchte-
lingkinderen op de Griekse 
eilanden.  
Daar we in de afrondende fase 
zitten van het eerste gedeelte 
van onze actie wil ik jullie mid-
dels dit overzicht laten weten 
wat de situatie op dit moment 
is, wat de werkgroep heeft 
gedaan, wat wij zien als tweede 
fase en wanneer wij hiermee 
zullen starten.  
 
In maart van dit jaar consta-
teerden we dat de Nederlandse 
regering nog geen enkele stap 
genomen had om de schrijnen-
de situatie waarin de vluchte-
lingen zich bevinden op de 
Griekse eilanden, in Europees 
verband aan te kaarten en 
hierin stappen te ondernemen.  
Toen het Coronavirus ook  de 
poorten van de vluchtelingen-
kampen  naderde, hebben we 

een brief opgesteld voor leden 
van de Tweede Kamer. Deze 
brief was te lezen, zoals hier-
boven vermeld, in de vorige 
Nieuwsbrief en is verstuurd 
naar de leden van de Tweede 
Kamer, naar mevrouw Strik van 
het Europees Parlement en 
naar enkele andere organisa-
ties die met soortgelijke acties 
bezig waren.  
 
Ondertussen bogen mede-
werkers van drie Nederlandse 
ngo’s zich, na het uitbreken van 
de crisis aan de Grieks-Turkse 
grens,  over de vraag hoe je 
een groot geopolitiek vraagstuk 
concreet en behapbaar genoeg 
maakt om mensen in beweging 
te krijgen. Ze wilden iets doen 
aan de mensonterende omstan-
digheden waarin migranten 
leven op de Griekse eilanden 
en samen bedachten ze een 
plan. De burgemeester van 
Berlijn, zagen ze, had al in 
december gezegd minderjarige 
vluchtelingen uit Griekenland te 
willen opnemen – tegen de 
wens van de Duitse regering in. 
Nadat de Turkse president 

Erdogan zei de grenzen naar 
Griekenland voor vluchtelingen 
niet langer meer te bewaken, 
sloten andere Duitse burge-
meesters zich daarbij aan.  
Zoiets, besloten Stichting 
Vluchteling, Vluchtelingenwerk 
en Defence for Children, 
konden zij ook in Nederland 
opzetten. Na een paar uur was 
er een persbericht en de 
hashtag #500kinderen. Ze 
verstuurden mails naar zoveel 
mogelijk Nederlandse ge-
meenten, met de vraag of zij 
gezamenlijk 500 vluchtelingen-
kinderen uit Griekenland 
konden opvangen. Binnen 24 
uur schaarde de eerste 
gemeente (Leiden) zich achter 
het idee en inmiddels staat de 
teller volgens mij op 43. Zij 
verklaarden zich, per meerder-
heid van de gemeenteraad, 
bereid om mee te doen. In een 
aantal andere gemeenten  
bereiden raadsfracties moties 
voor over de vraag of zij zich 
willen aansluiten bij deze 
Nederlandse ‘Coalition of the 
Willing’ (COW). 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/05/hulporganisaties-gemeenten-moeten-500-kwetsbare-kinderen-opvangen-a3992764
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/05/hulporganisaties-gemeenten-moeten-500-kwetsbare-kinderen-opvangen-a3992764
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/05/hulporganisaties-gemeenten-moeten-500-kwetsbare-kinderen-opvangen-a3992764
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dhT8gqO1FQLJ7UQmKK5tKklaxzGlugz3&ll=52.0553606590269%2C8.761848549999968&z=4
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1dhT8gqO1FQLJ7UQmKK5tKklaxzGlugz3&ll=52.0553606590269%2C8.761848549999968&z=4
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De 54 gemeenten, die zich 
hebben aangesloten bij 
deze Coalition of the Willing 
of díe gemeenten waar de 
raadsfracties een motie heb-
ben opgesteld teneinde toe 
te treden tot de COW  zijn 
door onze werkgroep aan-
geschreven om ze te bedan-
ken voor hun opstelling 
jegens de vluchtelingkinde-
ren op de Griekse eilanden.  
 
Door een groot aantal orga-
nisaties waaronder Amnesty 
International, Pax, Defence 
for Children en Terre des 
Hommes wordt een brief ge-
schreven naar premier Rutte 
en staatsecretaris Broekers-
Knol over de situatie in de 
vluchtelingenkampen op de 
Griekse eilanden “Een hu-
manitaire crisis die zijn 
weerga niet kent” en roepen 
op tot medemenselijkheid en 
solidariteit.  

 
 
In oktober 2019 stuurde de 
Griekse minister van Burger-
bescherming Michalis 
Chrisochoidis een oproep 
aan alle andere EU-
regeringen om 2.500 al-
leenstaande kinderen vanuit 
Griekenland te herplaatsen.  
Een motie over het verzoek 
van Griekenland, ingediend 
4 maart 2020 door Tweede 
Kamerlid Jasper van Dijk 
(SP) werd verworpen. Hierin 
werd de Nederlandse rege-
ring gevraagd om tijdens 
een ingelaste vergadering 
van EU-ministers van Justi-

tie en Binnenlandse Zaken 
in Brussel (de zgn. JBZ-
Raad) “een oproep te doen 
om dit verzoek [van de 
Griekse regering] in te 
willigen”. Hoewel deze motie 
dus niets zegt over wat Ne-
derland zelf zou moeten 
doen (!), was een Kamer-
meerderheid bestaande uit 
VVD, PVV, CDA, D66, 
ChristenUnie, 50PLUS, 
SGP, FvD en Van Haga 
tegen. 

In de laatste week van juni 
werd er in de Tweede kamer 
een motie behandeld om 
alsnog te trachten alleen-
staande minderjarige asiel-
zoekers in Nederland onder 
te brengen. De motie werd 
ingediend door Jasper van 
Dijk (SP) en mede onder-
tekend door van Ojik (Groen 
Links) en Kuiken (PvdA) en 
luidde: 
“ De Kamer, gehoord de 

beraadslaging, 
overwegende dat 
zich een huma-
nitaire ramp 
voltrekt op de 
Griekse eilanden, 
constaterende 
dat de Griekse 
regering heeft 
verzocht 2.500 
alleenstaande 
minderjarige 

asielzoekers te herplaatsen; 
overwegende dat diverse 
lidstaten hieraan meewer-
ken en ook gemeenten 
kinderen willen opvangen, 
verzoekt de regering op de 
komende JBZ-Raad een 
oproep te doen om dit 
verzoek in te willigen, en 
gaat over tot de orde van de 
dag”.  

Voorafgaande aan de ver-
gadering in de Tweede 
Kamer was er een actie (zie 
bijgevoegde foto’s) waar ook 
een van de leden van de 
leden van de werkgroep 

Europa van WILPF Neder--
land bij was.  
 
Helaas werd de motie niet 
aangenomen.  

Wat is het beleid van de 
regering? 
Staatssecretaris Ankie Broekers-
Knol (Asielzaken) wil enkele 
tientallen kinderen uit vluchte-
lingenkampen op Griekse 
eilanden op het Griekse vaste-
land laten opvangen. Ze wil 
daarbij de hulp inschakelen 
van Movement on the Ground, 
de hulporganisatie van Johnny 
de Mol. Het kabinet trekt er 
miljoenen euro's voor uit (3 - 4 
miljoen). Ook wil de staats-
secretaris Griekenland helpen bij 
het opzetten van een voogdij-
systeem naar Nederlands model, 
zodat kinderen bij Griekse 
pleeggezinnen kunnen worden 
ondergebracht. Broekers-Knol, - 
en daarmee de Nederlandse 
regering -  blijft erbij dat Neder-
land zelf geen kinderen naar 
Nederland zal overbrengen. 

We hebben als  werkgroep 
Europa rond dit schrijnende 
onderwerp een aantal acties 
op poten gezet, hebben, en 
we hebben ons bij andere 
acties aangesloten. De zaak 
van de kinderen heeft in de 
media veel aandacht gehad, 
er zijn veel organisaties die 
van zich hebben laten horen 
en dat nog steeds doen.   
Het is echter bedroevend 
dat de regering aan het 
standpunt vasthoudt dat er 
geen kinderen naar Neder-
land komen ondanks grote 
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maatschappelijke druk. EU 
lidstaten die wél minder-
jarige asielzoekers van de 
Griekse eilanden halen zijn 
Luxemburg, Duitsland, 
Frankrijk, Portugal, Ierland, 
Finland en Kroatië.  
 
Ten tijde van de verkie-

zingen zullen wij dit onder-
werp wederom op onze 
agenda zetten met o.a. als 
vraag  aan de partijen wat er 
met de beloofde 3 – 4 mil-
joen is gebeurd, die be-
stemd zijn voor de vluchte-
lingkinderen op de Griekse 
eilanden. 

 
Namens de werkgroep 
Europa van WILPF 
Nederland 
Willo Buskes van Hoeckel  

----------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Op 6 en 9 augustus staan wij stil bij 75 jaar Hiroshima en 

Nagasaki –u doet toch ook mee? 

PAX voor Vrede nodigt 
iedereen uit om op 6 & 9 
augustus de slachtoffers en 

overlevenden van de atoom-
aanvallen op Hiroshima en 

Nagasaki te herdenken en 
hun nagedachtenis te eren 
met onze stem: dit mag 
nooit meer gebeuren.  

Op 6 en 9 augustus is het 
75 jaar geleden dat Ame-
rikaanse atoombommen de 
Japanse steden Hiroshima 
en Nagasaki bijna volledig 
vernietigden. In de directe 
nasleep van deze bombar-
dementen kwamen zeker 
210.000 mensen om het 
leven. Ook nu nog onder-
vinden overlevenden en 
nabestaanden de gevolgen. 
Het onbeschrijfelijke men-
selijke leed dat de bombar-
dementen veroorzaakten 
maakt duidelijk: dit mag 
nooit meer gebeuren. 
Daarom willen we op 6 en 9 
augustus met zoveel moge-
lijk mensen de slachtoffers 
en overlevenden van de 
atoomaanvallen op 
Hiroshima en Nagasaki 
herdenken een duidelijk 
signaal afgeven dat kern-
wapens nooit meer gebruikt 
mogen worden.  
 
Lokale groepen zullen op 6 
augustus door het hele land 
acties organiseren. Een ge-
vouwen kraanvogel zal 

tijdens deze acties centraal 
staan. Meer informatie over 
de landelijke acties en over 
hoe u ook vanuit huis mee 
kunt doen kunt u vinden op 
www.nonukes.nl/75jaar. Een 
petitie ondertekenen kan op 
https://actie.paxvoorvrede.nl
/actie/nooit-meer-
kernwapens/ 

.  
Ondanks de catastrofale 
gevolgen zijn er momenteel 
nog ongeveer 13.500 kern-
wapens in de wereld. De 
meeste van deze wapens 
zijn vele malen krachtiger 
dan de bommen die 75 jaar 
geleden gebruikt werden en 
daarnaast neemt het gevaar 
dat kernwapens gebruikt 
zullen worden toe. Op de 
WILPF website 'Reaching 
Critical Will' is veel achter-
grondinformatie te vinden 
over de afnemende deel-
name aan ontwapenings-
verdragen en de toename 
en modernisering van kern-
wapens. Zie bijvoorbeeld het 
in juni verschenen rapport 
'Assuring Destruction 
Forever : 2020 edition'. 
https://www.reachingcritical
will.org/images/documents/P

ublications/modernization/as
suring-destruction-forever-
2020v2.pdf .  
Het is belangrijk om alle 
landen zover te krijgen dat 
ze het VN-verdrag tot ver-
bod van kernwapens onder-
tekenen, ook Nederland zou 
dat moeten doen.  Voor de 
totstandbrenging van dit 
verdrag kreeg de Interna-
tional Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons (ICAN) in 
2017 de Nobelprijs voor de 
Vrede, zie www.ican.org . 
WILPF zit in de stuurgroep 
van ICAN. 

 
WILPF Nederland zal op 
bescheiden wijze een bij-
drage vanuit Den Haag 
leveren. 
Het is de bedoeling dat 
enkele Haagse WILPF-
leden een foto of filmpje 
maken bij een van de mo-
numenten die staan voor het 
Vredespaleis: het mozaïek 
met de vredesduif. Plan is 
dat het carillon daarbij een 
passend lied gaat spelen. 
Er zullen kraanvogels ge-
vouwen worden en bij het 
mozaïek geplaatst waarbij 
de boodschap “Herdenking 
75 jaar Hiroshima en 
Nagasaki: nooit meer 
kernwapens” helder wordt 
over gebracht. 

 
Anke Kuiper en Ite van Dijk 
 

http://www.nonukes.nl/75jaar
https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/nooit-meer-kernwapens/
https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/nooit-meer-kernwapens/
https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/nooit-meer-kernwapens/
https://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/modernization/assuring-destruction-forever-2020v2.pdf
https://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/modernization/assuring-destruction-forever-2020v2.pdf
https://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/modernization/assuring-destruction-forever-2020v2.pdf
https://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/modernization/assuring-destruction-forever-2020v2.pdf
https://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Publications/modernization/assuring-destruction-forever-2020v2.pdf
http://www.ican.org/
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WILPF correspondeert: 

 

         Den Haag, 8-5-2020 

Beste redactie van de Stemwijzer,      

WILPF. nl maakt zich sterk voor algehele kernontwapening en voor een verbod op dodelijke autonome 

wapens. Wij zouden graag zien dat u deze onderwerpen meeneemt in de stemwijzer voor de 

parlementsverkiezingen in 2021. Wij hebben de volgende vragen geformuleerd. 

1 . Nederland moet  het VN-verdrag van 2017 tot verbod van kernwapens ondertekenen. 

2.  Amerikaanse kernwapens moeten van Nederlands en Europees grondgebied worden 

verwijderd  en niet worden vervangen en gemoderniseerd. 

3. Nederland moet zich in Europees en VN verband sterk maken voor een verbod op de 

ontwikkeling, productie en inzet van dodelijke autonome wapens. 

Met vriendelijke groeten, 

Ite van Dijk en Anke Kuiper, bestuursleden van Women’s International League for Peace and Freedom 

(WILPF.nl) 

 

Brief aan Rutte (zie ook pag 16!) 

Zeer geachte heer Rutte, 

Betreft: Kernwapens ook die op Volkel 
 
Op 17 januari j.l. schreef de heer Nawijn , Directeur Rijksvoorlichtingsdienst mij , dat  
“Ook bij nucleaire besluitvorming binnen de NAVO, altijd de instemming van Nederland vereist is”. 
 
In het persbericht van 30 mei 2020 van NVMP, Artsen voor Vrede, staat dat Nederland geen 
zeggenschap heeft over de inzet van Amerikaanse kernwapens op Volkel”. Dit zoals beschreven staat 
in de dit weekeind in de VS vrijgegeven top secret Pentagon stukken. 
 
Wilt U mij laten weten waarom U mij een blijkbaar verkeerd antwoord hebt gegeven. 
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Vrede en alle goeds, 
Lineke Schakenbos 

2 juni 2020 

 

En het antwoord: 

Namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, schrijft de heer S.J.Nawijn, Directeur 
Rijksvoorlichtingsdienst op 1 juli 2020 

Betreft Reactie op Uw brief. 

Geachte mevrouw Schakenbos, 

In Uw brief reageert u op mijn voorgaande reactie wat betreft nucleaire besluitvorming en uitvoering 
van de kernwapentaak en verwijst daarbij naar een persbericht van de NVMP-Artsen voor vrede. Met 
kennisneming hiervan verwijs ik u naar mijn vorige reactie. Alle besluitvorming binnen de NAVO vindt 
plaats op basis van unanimiteit, waarbij altijd sprake is van strikte politieke controle door NAVO-
bondgenoten. Dit betekent dat ook bij nucleaire besluitvorming binnen de NAVO altijd de 
instemming van Nederland (en alle andere bondgenoten) vereist is. 

Met vriendelijke groet , namens de minister-president, minister van Algemene Zaken, 

S.J. Nawijn, Directeur Rijksvoorlichtingsdienst 

Nu actueel: 

Aan Minister van Buitenlandse Zaken Blok 
 Den Haag , 6-7-2020 
 
 
Betreft: dreigende annexatie van delen van Palestina 
 
Geachte minister Blok,                                                          
Namens de WILPF.nl schrijf ik u over het voornemen van Israël om Palestijns land te annexeren. 
Wij zijn zeer bezorgd over de huidige omstandigheden en de toekomst van de Palestijnen in Israël en 
de door Israël bezette Palestijnse gebieden 
Wij vrezen dat annexatie een verdere afname zal betekenen van de burgerrechten van Palestijnen in 
vergelijking tot de burgerrechten van de Joodse inwoners van Israël. 
Met geweld land verwerven is verboden volgens het internationaal recht. Dit is onder meer vastgelegd 
in artikel 2 (lid 4) van het VN-Handvest.  Rusland wordt voor hetzelfde vergrijp in de Krim terecht met 
sancties bestraft. 
De annexatie van de Westelijke Jordaanoever is tevens een ernstige inbreuk op het 
zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen. Een leven in waardigheid wordt voor hen zo onmogelijk 
gemaakt. 
Andere landen hebben de verplichting om geen hulp of assistentie te verlenen aan dergelijke illegale 
praktijken. Tegen Rusland zijn maatregelen genomen na de annexatie van de Krim. Nederland en de 
Europese Unie moeten aan Israël duidelijk maken dat zij de annexatie veroordelen en dat zij aan dat 
oordeel consequenties zullen verbinden. 
 
De Tweede Kamer vraagt in de motie van het lid Karabult c.s. ( 22 juni 2020) om opties in kaart te 
brengen van (mogelijke) te nemen maatregelen indien Israël overgaat tot annexatie van Palestijns 
gebied. 
De maatregelen en sancties wegens de annexatie kunnen volgens BDS-Nederland

1
 zijn: 

                                                           
1
 BDS: Boycott Divest Palestina 
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 opschorting en of bevriezing van het EU-Israël Associatieakkoord, verdere  
handelsbeperkingen, uitsluiting van deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s, zoals Horizon 
Europe. 
 Import van goederen en/of diensten naar de EU afkomstig uit Israël verbieden. 
 Investeringen door Europese ondernemingen in Israël verbieden. 
 Export naar Israël van producten, diensten of technologieën gerelateerd aan transport, 
telecom of energiesectoren; of de exploitatie van olie, gas en minerale bronnen verbieden. 
 EU-toeristen reisverkeer, van en naar Israël verbieden. 
 Maatregelen inzake het bevriezen van investeringen, deelnemingen en dergelijke. 
 Israëlische regerings- en legerfunctionarissen, van wie bekend is dat zij bijdragen aan de 
illegale bezettings- en kolonisatiepolitiek in de Palestijnse gebieden, en betrokken zijn bij het 
schenden van mensenrechten van de Palestijnse bevolking plaatsen op een sanctielijst. 
 Het bevriezen van de investeringen in Israël van bedrijven en /of instellingen die 
deelnemingen (bijv. joint ventures) en/of tegoeden hebben in Israël. 
 
 Als belangrijkste handelspartner van Israël en als hoeder van vrede en recht heeft de EU de 
mogelijkheid en de plicht om invloed uit te oefenen en de annexatie tegen te houden. 
Wij vragen u zich in de verschillende internationale gremia in te spannen voor passende druk op Israël 
om af te zien van annexatie. 
 
Hoogachtend, 
 

Anke Kuiper en Han Deggeller  
namens WILPF.nl 

 
 
 

 

 

 

 

 

Vrijwilliger gezocht 

PROJECT ICAN PLEDGE 

Vanaf september barst de verkiezingsstrijd los voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021. 

Langzaam zal bekend worden wie er uiteindelijk op de kieslijsten van de politieke partijen komen te 
staan. Van veel zittende Kamerleden is dat al min of meer bekend of voorspelbaar. 

De International Campaign to Abolish Nuclear Weapons waarin WILPF heel actief is heeft een 
formulier opgesteld voor parlementsleden om het afschaffen van kernwapens te onderschrijven. Zie 
https://pledge.icanw.org/ . In deze Pledge verklaart het parlementslid zich te zullen inzetten voor 
ondertekening en ratificatie van het VN-verdrag tot verbod van kernwapens (TPNW, 2017).  

Dit verdrag biedt een belangrijk tegenwicht tegen de gevaarlijke toename en modernisering van 
kernwapens in de wereld. 

 

De werkgroep Europa van WILPF Nederland is al actief richting verkiezingen en heeft 
verkiezingscommissies opgeroepen om in de verkiezingsprogramma's de ondertekening van de VN-
verdrag tot verbod van kerkenwapens op te nemen.  In vervolg hierop willen wij nu alle kandidaten 

https://pledge.icanw.org/
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voor de Tweede Kamer verzoeken de Pledge te ondertekenen en de uitkomsten publiceren op onze 
website.  

ICAN publiceert de namen van parlementsleden die de Pledge hebben ondertekend. Daar staat nu 
een handjevol mensen op uit Nederland. Wij publiceren zowel de positieve als afwijzende reacties. 

 

We zoeken een vrijwilliger die kan helpen met het benaderen van de kandidaten en verwerken van de 
resultaten. Dit werk is klaar in februari 2021.  

Wie wil ons helpen? 

 

Willo Buskes, Han Deggeller, Ite van Dijk, Anke Kuiper en Mans van Zandbergen 

reacties naar anke.kuiper@inter.nl.net of t.e.vandijk@ziggo.nl 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

The Fury of the Virus, the Folly of War 
 

By Amy Goodman and Denis Moynihan 

30 april 2020 

“Our world faces a common 
enemy: COVID-19,” United 
Nations Secretary General 
António Guterres said on 
March 23rd. “The virus does 
not care about nationality or 
ethnicity, faction or faith. It 
attacks all, relentlessly. 
Meanwhile, armed conflict 
rages on around the 
world…The fury of the virus 
illustrates the folly of war. 
That is why today, I am 
calling for an immediate 
global ceasefire in all corners 
of the world. It is time to put 
armed conflict on lockdown 
and focus together on the 
true fight of our lives.” 

Guterres’ ceasefire plea has 
yielded some positive results. 
By April 3rd, he reported 
ceasefires in Cameroon, 
Central African Republic, 
Colombia, Libya, 

Burma/Myanmar, Philippines, 
South Sudan, Sudan, Syria, 
Ukraine and Yemen. Actual 
ceasefires are hard to 
document, as the so-called 
fog of war clouds attempts to 
wage peace. “To silence the 
guns,” he added, “we must 
raise the voices for peace.” 

Guterres makes a vital point: 
the novel corona virus is a 
common enemy, capable, as 
we have painfully learned, of 
killing huge numbers, 
regardless of the flag one 
flies. As the outbreak aboard 
the aircraft 
carrier USS Theodore 
Roosevelt demonstrated, 
even staying aboard a $5 
billion nuclear naval vessel 
offers no protection. 
And COVID-19’s extreme 
contagiousness will certainly 
be on the mind of close to 
1,000 West Point cadets, the 

newest of the U.S. Army’s 
elite officer corps. They 
vacated their historic campus 
in March, when the Army 
declared a public health 
emergency. They are now 
being forced back to campus 
in June, after President 
Donald Trump abruptly 
announced that he would be 
delivering the 
commencement address at 
their previously-cancelled 
graduation ceremony. 

António Guterres noted in his 
ceasefire plea, “The most 
vulnerable — women and 
children, people with 
disabilities, the marginalized 
and the displaced — pay the 
highest price.” 

Refugees from conflicts 
across the world are often 
held in camps that are 
crowded and lack proper 
sanitation — a breeding 

mailto:anke.kuiper@inter.nl.net
mailto:t.e.vandijk@ziggo.nl


WILPF nieuwsbrief zomer 2020 

 

10 

 

ground for COVID-19. At a 
sprawling refugee camp on 
the island of Chios, in 
Greece, long described as a 
“hellhole,” occupants recently 
protested the death of an 
Iraqi woman there, after she 
suffered a fever. Camp 
residents believed the death 
was due to COVID-19, and 
that she suffered, as they all 
do there, from dismal medical 
treatment. On either side of 
the U.S/Mexico border, 
asylum seekers face the 
threat of infection, either in 
squalid camps that have 
sprung up in Mexican border 
cities as a result of the Trump 
administration’s “remain in 
Mexico” policy, or in 
immigration jails like the Otay 
Mesa Detention Center in 
San Diego — a private prison 
run by CoreCivic — where 
prisoners have been pepper 
sprayed and attacked by 
guards for demanding access 
to protective face masks. 

Palestinian refugee camps in 
Gaza and Lebanon also 
suffer heightened risks 
of COVID-19 infection, 

exacerbated by many 
decades of systemic 
impoverishment, poor 
sanitation, and the denial of 
access to medical care. 

COVID-19 has prompted a 
look back at previous 
pandemics, including the 
1918 flu that swept the 
planet, killing an estimated 
50-100 million people. It may 
even have hastened the end 
World War I, wiping out 
thousands of soldiers on both 
sides. The illness has long 
been called “The Spanish 
Flu,” a misnomer, as it almost 
certainly did not originate in 
Spain. News was censored in 
the warring countries of 
France, Britain and Germany, 
but not in Spain, which 
became the key source of 
European pandemic news, 
hence the name. An outbreak 
in Kansas led to infection of 
thousands of U.S. soldiers 
bound for the war in Europe, 
which added to the deadly 
flu’s global spread. 

Much earlier in WWI, long 
before the scourge of the flu, 

a remarkable, albeit short-
lived, ceasefire occurred. On 
Christmas Eve 1914, along 
the Western Front, German 
soldiers sang carols from 
their trenches, and soon 
British and French troops 
followed suit. By daybreak, 
an informal ceasefire had 
taken hold. Soldiers left their 
trenches, embracing their 
enemies in No Man’s Land, 
playing pickup soccer games 
and sharing champagne and 
cigarettes. 

That pandemic, that war, and 
the “Christmas Truce” are 
distant memories now. Have 
we learned anything? How 
we confront the coronavirus 
as a global community will 
tell. UN Secretary General 
António Guterres concluded 
his ceasefire call last March 
23rd, when the number of 
confirmed cases globally was 
“only” 300,000 — it has since 
grown to over 3 million: “End 
the sickness of war and fight 
the disease that is ravaging 
our world. It starts by 
stopping the fighting 
everywhere. Now.” 

 

Bron:  Democracynow.org 
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WILPF International Secretariat Statement 

on Systemic Racism and Police Brutality 

As WILPF is dedicated to 
building a peaceful, equal, 
just world, we cannot stay 
silent about the targeted 
killings of Black people, acts 
which are rooted in and 
emboldened by white 
supremacy and structural 
racism, especially as people 
are in the streets calling for 
those with a platform to 
speak up.  

Without justice, there can 
be no peace or freedom. 
The white supremacist 
patriarchy on which the US 
has been founded has for 
generations looted and 
murdered Black lives, Black 
communities, and Black 
futures, bolstered by 
leaders and institutions. The 
killings of #GeorgeFloyd, 
David McAtee, 
#BreonnaTaylor, 
#AhmaudArbery, and 
thousands of other Black 
people add to what Black 
people have been saying 
every single day: that our 
society has made little 
progress from its racist 
underpinnings, and Black 
people continue to be daily 
denied their basic human 
rights to living in freedom, 
safety, and with dignity.  

This system that 
dehumanises Black people 
is inextricable from the 
structures and mindset of 
the white supremacist 
structures that have 
imposed slavery, 

colonialism, war, invasion, 
weapons testing, covert 
operations, the 
development of military 
bases, and contributed to 
the destruction of black and 
brown communities in Latin 
America, Africa, and Asia.  

White supremacy is a global 
system of violence, invested 
in militarism. Nonviolent 
resistance requires standing 
against oppression in all of 
its forms, as well as systems 
that perpetrate structural 
violence. 

As protests erupted across 
the United States in 
response to the murder of 
George Floyd by police in 
Minneapolis, heavily 
militarised police forces 
cracked down violently 
against everyone in the 
streets. As one 
commentator noted on 
Saturday, 30 May, “The 
police are rioting across 
America tonight—shooting 
and mowing down 
protestors, assaulting 
journalists, terrorising 
neighbourhoods, gleefully 
brutalising and arresting 
civilians en masse.”  

The US spends about $100 
billion annually on policing 
and an additional $80 billion 
on incarceration. In the 
midst of COVID-19 related 
budget cuts, many cities are 
looking to slash education, 
health care, housing, and 
other social services while 

police forces remain 
unscathed. Many police 
departments across the 
country are heavily 
militarised with equipment 
and training from the US 
military.  

Militarisation of the police 
only leads to one thing: 
violence. As WILPF's 
Disarmament Programme 
Director has noted in a 
recent blog post, there is no 
room for militarisation as a 
means to de-escalation of 
conflict or resolution of 
grievances. When 
governments and police 
forces decide to go down 
this road, they take an 
active stance toward 
violence. We can see that 
clearly now, as the violence 
by police over the past 
week is leading to even 
more militarised responses 
to the protests against 
white supremacy and police 
brutality.  

On 1 June, the US president 
threatened to deploy the US 
military against those in the 
streets - protestors, 
journalists, legal and 
humanitarian aid workers, 
etc, while military police 
used teargas, rubber bullets 
and flash-bangs against 
peaceful protests near the 
White House. The US 
National Guard military 
police, which have been 
deployed in numerous 
cities, has also met 
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protestors with rubber 
bullets, baton beatings, and 
arrests, alongside local 
police. Veterans for Peace 
and About Face have called 
on National Guard and 
military personnel to refuse 
deployment and stand 
down.  

Since its founding in 1915, 
WILPF has challenged and 
spoken out against 
militarism. The increasingly 

militarised, violent response 
of the US government and 
certain other state or local 
authorities and police forces 
to the legitimate human 
rights objectives and 
concerns of citizens is 
unacceptable. As WILPF has 
been urging through its blog 
series during the COVID-19 
crisis, a fundamental 
reframing of security, one 
that dismantles the 

structures of capitalism, 
racism, militarism, and 
patriarchy, is essential for 
building an equitable future 
of well-being and care for 
all. This will include, as Black 
activists have long-
demanded, defunding, 
disarming, and 
demilitarising police, and 
dismantling the system of 
white supremacy. 

 

 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

New WILPF Guide: 

Leveraging the SDGs for Feminist Peace 

 

Today, WILPF publishes a 
guide for civil society 
organisations and activists 
on how the Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
can help us advance our 
work on feminist peace.  

A WILPF Guide to 
Leveraging the SDGs for 
Feminist Peace provides a 
framework for thinking about 
the SDGs from a feminist, 
anti-militarist perspective, 
and identifies entry points 
for advocacy on the 
national, regional, and 
global levels. It shows how 
feminist peace activists who 
work on the prevention of 
conflicts, advancement of 
human rights, and 
dismantling of systemic 
inequalities and barriers can 
engage with the SDGs 
framework. 

 

“The Sustainable 
Development Goals and the 
2030 Agenda are critical to a 
future based on 
sustainability at its heart,” 
says Zarin Hamid, WPS 
Programme Manager. “But 
we cannot talk about 
sustainability without talking 
about human rights, the 
detrimental role of weapons 
on people and the planet, 
and women, who are more 
than half of the people of the 
world.” 

The guide is grounded in 
years of work by current and 
former staff of WILPF’s 
Women, Peace and Security 
Programme on the issue of 
sustainable development. 
WILPF is currently engaged 
in global advocacy on the 
SDGs in its role as Global 
Organising Partner of the 
Women’s Major Group, and 
contributed to drafting its 

feminist position paper for 
the High-Level Political 
Forum. 

 

With an eye towards 
implementation, this new 
guide shows the importance 
of rooting SDGs 
implementation in human 
rights, and also identifies the 
numerous challenges within 
the development space and 
SDGs framework. It also 
lays out the links between 
the SDGs and other 
frameworks, including the 
participation and prevention 
pillars of the Women, Peace 
and Security agenda. 

 

This year, the world enters 
the Decade of Action on the 
SDGs. This timely guide is 
being published during the 

https://peacewomen.us6.list-manage.com/track/click?u=c5ff46dbf4a1a2f0b99b71c65&id=556054d0bc&e=c0826cfc57
https://peacewomen.us6.list-manage.com/track/click?u=c5ff46dbf4a1a2f0b99b71c65&id=556054d0bc&e=c0826cfc57
https://peacewomen.us6.list-manage.com/track/click?u=c5ff46dbf4a1a2f0b99b71c65&id=556054d0bc&e=c0826cfc57
https://peacewomen.us6.list-manage.com/track/click?u=c5ff46dbf4a1a2f0b99b71c65&id=cf66c016ce&e=c0826cfc57
https://peacewomen.us6.list-manage.com/track/click?u=c5ff46dbf4a1a2f0b99b71c65&id=cf66c016ce&e=c0826cfc57
https://peacewomen.us6.list-manage.com/track/click?u=c5ff46dbf4a1a2f0b99b71c65&id=cf66c016ce&e=c0826cfc57
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annual High-Level Political 
Forum on Sustainable 
Development (7-16 July 
2020), which is currently 
reviewing the first five years 
of progress, with another 10 
years to go before 2030. 
This guide shows how 

activists can use the next 
ten years to advance our 
key priorities and build a 
feminist, peaceful future. 

 

 
Suggested post for sharing on social media: Check out @Peace_Women's new guide, written for 

activists and CSOs, on leveraging the #SDGs for 
#FeministPeace! https://bit.ly/32bHAUP #HLPF2020 

 -------------------------------------------------------- 

8372 
Met Marianne den Hollander van Vrouwen voor Vrede IJmond was ik op 11 juli bij de Srebrenica 
herdenking. Ontroerd en stil luisterden we naar woorden van Bosnische en Nederlandse sprekers. 

8372 mannen vermoord, iedere keer als je dit hoort, wil je het niet geloven. 

De namen van negen van deze mannen werden genoemd: degene die die morgen in Bosnië 
begraven waren door hun familie nadat hun stoffelijke resten geïdentificeerd waren. Toenmalig 
Minister Pronk nam toen en nu de volledige verantwoordelijkheid op zich voor wat er in Srebrenica 
gebeurde. En hij noemde hoe een paar jaar geleden in Zuid-Soedan de poorten van de VN 
compounds wel open gingen voor  vluchtelingen. 

Minister van Defensie,  Ank Bijleveld, opende een tentoonstelling gemaakt door de vrouwen van 
Bosnian Girl*. 25 grote foto’s van Bosnisch-Nederlandse jongelui, geboren in 1995, staan de komende 
drie weken op het Plein in den Haag.  De vrouwen zetten zich in voor een inclusiever Nederland met 
gedurfde visie op rechtvaardig “samen leven”. Zij zijn samengekomen om hun krachten te bundelen 
voor een inclusieve geschiedsvertelling en herdenking van de Srebrenica genocide in Nederland. De 
titel “Srebrenica is Nederlandse geschiedenis” is bedacht als extra impuls in het bereiken van de 
doelen waar de samenwerkende organisaties Srebrenica Herdenking zich al jaren voor inzetten, 
namelijk erkennen, een permanent monument** en structurele herdenking. 

 

De foto’s zijn als online fotoserie gepubliceerd op de website 
www.srebrenicaisnederlandsegeschiedenis.nl. Daarnaast heeft filmmaker en Bosnian collectief lid Ena 
Sendijarevic een korte campagne film gemaakt, die tevens op de website staat. De foto’s en 

https://bit.ly/32bHAUP
http://www.srebrenicaisnederlandsegeschiedenis.nl/
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campagne film kunnen van daaruit verspreid worden via Facebook en Instagram. Op de website staan 
eveneens educatieve artikelen en documentaires. 

Bij de foto’s staan uitspraken van de Bosnische jongeren. Een jonge vrouw zegt hoeveel medelijden 
haar moeder had met een huilende Dutchbatter, terwijl ze met haar twee  kinderen werd weggestuurd. 

Lineke Schakenbos 

 

*Theatermaker Daria Bukvic, filmmaker Ena Sendijarevic, architect Arna Mackic en 
beleidsmedewerker Emina Cerimovic. 

**Op 11 juli werd bekendgemaakt dat in den Haag, ook stad van Vrede, een Srebrenica monument zal 
komen waaraan ook Dutch Bat 3 zal meewerken. 

Bronnen: Programmaboekje 11 juli 2020 Nationale Herdenking Srebrenica Genocide. 

Volkskrant 11 juli bladzijden 12 en 13 katern Zaterdag&Opinie. 

---------------------------------------------------------------------- 

 Diversiteit 

In de discussie in de media over racisme en diversiteit, kom ik regelmatig twee boeken tegen, die ik 
jullie van harte aanbeveel.  

Allereerst Gloria Wekker: “WITTE ONSCHULD” Paradoxen van kolonialisme en ras.  

Gloria Wekker beschrijft wat vier eeuwen kolonialisme in het culturele archief van een land doen. Het 
is helder maar niet een makkelijk leesbaar boek en met 60 bladzijden literatuur en noten. (Uitgeverij 
AUP 2020 € 24) 

Sinan Cankaya ‘ MIJN ONTELBARE IDENTITEITEN’ 2020 (de Bezige Bij € 23) 

Sinan Cankaya kreeg op school geschiedenis les van Nico Konst, ooit de tweede man van de 
extreemrechtse Centrumpartij. Voor een jubileum op zijn oude school wordt hij, nu docent aan de Vrije 
Universiteit, gevraagd een stuk te schrijven en een speech te houden. In een spannend boek neemt 
hij je mee van uitnodiging tot “feestrede  . Daarbij beschrijft hij alle identiteiten, die hij kreeg en/of 
zichzelf gaf. Sinan promoveerde op een onderzoek naar diversiteit binnen de politieorganisatie. 

Lineke Schakenbos 

PS. Ik hoor graag welke andere boeken en artikelen voor het thema diversiteit door jullie worden 
aangedragen. 
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Online rechtswinkel voor vrouwen 

 

Bureau Clara Wichmann lanceerde samen met WOMEN Inc, Wo=men, Movisie en De 
Nederlandse Vrouwen Raad de online rechtswinkel voor vrouwen: VraagClara. Clara 
helpt vrouwen met al hun rechtsvragen. Dit is dringend nodig. Tijdens de coronacrisis 
bleek opnieuw dat vrouwen in financieel kwetsbare situaties extra hard werden getroffen. 
Daarbij kwam dat de rechtswinkels tijdens de crisis werden gesloten. Vanaf nu kunnen 
alle vrouwen in Nederland hun vragen over financiën, onderwijs, zorg en ook specifiek 
over corona maatregelen aan Clara stellen. Clara geeft gratis juridisch advies op maat en 
is ook telefonisch bereikbaar.  

 

 

 

  

Recht voor vrouwen 

Mag mijn werkgever mij ontslaan vanwege mijn zwangerschap? Ik krijg minder betaald dan 
mijn mannelijke collega, mag dat? Ik ga samenwonen met mijn nieuwe partner, houd ik mijn 
recht op alimentatie? 

Vrouwen lopen tegen andere juridische problemen aan dan mannen. Ze verdienen nog steeds 
minder dan mannen (14 procent), worden gediscrimineerd vanwege zwangerschap (43% van 
de werkende of werkzoekende vrouwen maakt dit mee)) en dragen veel meer zorgtaken 
(anderhalf keer zoveel dan mannen). Het is belangrijk dat er met een genderbril naar hun 
juridische situatie wordt gekeken. Deze ongelijke situatie vraagt om een rechtswinkel die zich 
specifiek richt op vrouwen. Daarbij komt dat de laatste jaren de sociale rechtshulp enorm is 
uitgehold. Dit raakt vrouwen extra hard omdat zij, nog meer dan mannen, in financieel 
kwetsbare situaties zitten. 

Advies op maat 
Clara helpt vrouwen die hun recht willen halen. Ze biedt juridische hulp bij onderwerpen die te 
maken hebben met werk, financiën, onderwijs en zorg. Aan de hand van een eenvoudige 
vragenlijst worden de gebruikers op persoonlijke en toegankelijke wijze geholpen. En hulp is er 
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altijd: kan Clara niet voldoende voor de gebruiker betekenen, dan staan er juridisch adviseurs 
klaar vanuit Bureau Clara Wichmann om mee te denken over eventuele vervolgstappen of 
adviezen.  

 

 

 

VraagClara is een initiatief van Bureau 
Clara Wichmann namens de Alliantie 
Samen werkt het!. De Alliantie wordt 
gevormd door WOMEN Inc, WO=MEN, 
Movisie, Bureau Clara Wichmann en De 
Nederlandse Vrouwen Raad.  

 

 

  

-=-=-=-=-=-=-=- 

  
Nederland geen zeggenschap over inzet 

Amerikaanse kernwapens op Volkel 

  
Met grote verontrusting en verontwaardiging heeft de NVMP - Artsen voor Vrede 
kennisgenomen van de het afgelopen weekend door de National Security Archives in de VS 
vrij gegeven top-secret Pentagon stukken. 
  
Hieruit blijkt dat Nederland indertijd geen enkele zeggenschap heeft bedongen over het 
gebruik van de Amerikaanse kernwapens op ons grondgebied, net als bijvoorbeeld 
Duitsland. 
Zelfs bij een aanval op de VS zelf, zouden de Amerikanen de bevoegdheid hebben de in 
Nederland opgeslagen kernwapens te gebruiken.  
Dat zou betekenen dat Nederlandse F-16's met Nederlandse piloten maar hebben op te 
stijgen om Amerikaanse massavernietigingswapens af te werpen waar en wanneer de VS - 
lees anno 2020 President Trump - zo beschikt! 
  
Wij achten dit volstrekt onacceptabel en een reden te meer om de Nederlandse 
kernwapentaak zo spoedig mogelijk te beëindigen. We roepen de Nederlandse regering dan 
ook op snel werk te maken van haar standpunt dd. 18-4-2019: "De inzet van het kabinet blijft 
dat Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen" (Pag. 8), gevolgd door het 
voorstel om in NAVO-verband te gaan onderhandelen met Rusland om alle zogenaamde 
sub-strategische kernwapens uit Europa te verwijderen. 
Dat is dit kabinet overigens ook aan zichzelf verplicht wegens de passage in het 
Regeerakkoord: "Nederland zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld". 
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Amstelveen, 30-5- 2020 
  
Namens het bestuur van NVMP - Artsen voor Vrede 
Peter Buijs, voorzitter Tel: 0031 6 13 93 23 42 
Wil Verheggen, PR Officer 00 31 6 53 83 54 26 

 

 

 

Werkplaats 

Zoals jullie weten kon de gezamenlijke werkplaats bijeenkomst met de PVDV, het z.g. minisymposium, 
vanwege de corona crisis niet doorgaan op 14 maart j.l.  
We hebben het moeten verzetten naar een andere datum en mikken nu op 5 september. 
WILPF en de PVDV vragen jullie op voorhand die datum al te noteren. We zijn druk bezig met de 
(technische ) voorbereidingen en hopen dat het gaat lukken. 
De inhoud zal merendeels dezelfde zijn als de oorspronkelijk geplande bijeenkomst: 25 jaar Beijing , 
platform van acties toen, nu en in de toekomst. 
We houden jullie op de hoogte van de concrete invulling met de namen van de spreeksters. De 
uitnodiging komt er binnenkort aan. 

Anke Kuiper 
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Wat bleef 

 Een voor een gingen de dingen op vakantie. 
Auto’s groeiden vast aan het asfalt, 
winkelcentra raakten leeg. 
  
De dagen van de week losten op. 
We leefden verder in maanden 
die vervaagden tot seizoenen. 
  
De tuin groeide op tot een jungle 
uit gewassen die we hadden geplant 
toen alles nog open was. 
  
Soms waren we bang, maar bang blijf je 
geen leven lang. We maakten ruimte, stap 
na stap liepen we achteruit naar de zijlijn. 
  
Wat bleef: een kleinere wereld om te bewonen, 
een hemel vol vogels en sterren, het geluk 
van wie bestaat om te bestaan. 
  
  

Ingmar Heytze (1970) 
 
 
 
 
 
 
 


