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Aanleiding
In 2000 werd de historische VNVR resolutie 1325 aangenomen waarin de VNVR

zich unaniem uitsprak over het vraagstuk van de status rechten en positie van

vrouwen en meisjes in vrede en veiiigheidsprocessen Sindsdien heeft de VN

Veiiigheidsraad nog eif resoiuties aangenomen met betrekking tot Women Peace

and Security WPS Hiermee is een internationaai normatief kader voor dit

onderwerp ontstaan

Nederiand heeft sinds 2008 drie opeenvoigende Nationaie Actiepiannen voor

resoiutie 1325 opgesteid In het vierde Nationaai Actiepian 1325 inzake Vrouwen

Vrede en Veiiigheid 2021 2025 is afgesproken dat de Tweede Kamer jaariijks
over de impiementatie op de hoogte wordt gebracht De eerste

voortgangsrapportage betreft het jaar 2021

Het ministerie van Buiteniandse Zaken is interdepartementaai coordinator van het

Nationaai Actiepian 1325 hierna NAP IV Bijgevoegde Kamerbrief is tot stand

gekomen in samenwerking met de ministeries van Defensie van Justitie en

Veiiigheid en van Onderwijs Cuituur en Wetenschap die medeverantwoordeiijkheid
dragen voor uitvoering van het NAP IV De brief heeft een bijiage zie bijiage
subdoei 3 1 met daarin een tekst over de NLse inspanningen om te komen tot

een sneiie evacuatie van Afghanen die een extra risico iiepen

Gevraagd besluit

• Graag uw akkoord met en ondertekening van bijgevoegde Kamerbrief

Kernpunten

• In de brief wordt de Kamer gemformeerd over de resuitaten en de voortgang
met de impiementatie van het NAP IV In de bijiage bij de brief wordt in detaii

aangegeven waar ieder departement afzonderiijk het afgeiopen jaar op

ingezet heeft

• Kort weergegeven bevat de brief informatie over

De mondiale inzet op Vrouwen Vrede en Veiiigheid VW

Ondanks voortgang inzake VW in financieie commitments is de praktijk
weerbarstig Van geiijke en betekenisvoiie participatie van vrouwen in

besiuitvormingsprocessen aangaande vrede veiiigheid wederopbouw en
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herstel is nog altijd onvoldoende sprake Vrouwenrechtenverdedigers en

lokale vrouwenorganisaties worden nog niet structureel ondersteund en of

betrokken bij het vinden van opiossingen en het creeren van duurzame vrede

en veiligheid Conflict gerelateerd seksueel geweld vindt nog steeds op grate
schaal plaats
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De Nederlandse inzet op Vrouwen Vrede en VeUiaheid

Nieuw ten opzichte van de voorgaande NAPs is onder meer dat er naast een

Internationale nu ook een nationale beleidsfocus is

De Samenwerkina tussen overheid en maatschaPDelnke oraanisaties

De Nederlandse WPS agenda wordt vormgegeven door nauwe samenwerking
tussen de overheid en het maatschappelijk middenveld Uniek aan de

Nederlandse WPS agenda is de nauwe samenwerking tussen overheid en

maatschappelijk middenveld in zowel het ontwikkelen van NAPs alsook de

transparante samenwerking Deze wordt internationaal regelmatig als goed
voorbeeld aangehaald De samenwerking krijgt onder NAP IV structureel vorm

in een toezichtsraad

Onder Imolementatie van NAP IV nationaal en imolementatie van NAP IV

internationaal worden concrete voorbeelden genoemd van de inzet en

resultaten in 2021

• De Nederlandse inzet op VNVR resolutie 1325 is een concreet en belangrijk
onderdeel van het Nederlandse beleid op gendergelijkheid en vrouwenrechten

Het zal de daarom in belangrijke mate onderdeel zijn van en bijdragen aan de

verdere uitwerking van het Feministisch Buitenlandbeleid

Toelichting
• Het NAP IV is een overkoepelende strategic van de departementen BZ DEF

OCW en JenV en van ruim 50 maatschappelijke organisaties en betreft de

Nederlandse inzet op de implementatie van de VNVR women peace and

security WPS agenda WPS 1325 maakt onderdeel uit van uw beider

beleidsagenda s

• BZ Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid is de

inter departementale coordinator van dit proces samen met WO MEN

Nederiands genderplatform die de maatschappelijke inbrengt coordineert De

ondertekenaars van het NAP IV overheid en maatschappelijke organisaties
zijn gezamenlijk maar ieder op de eigen beleidsterreinen verantwoordelijk
voor de implementatie van het NAP IV De concrete uitwerking op
activiteitenniveau wordt per deelnemende organisatie nader uitgewerkt BZ

zal daartoe een implementatieplan opstellen

• Gerangschikt langs de vier pijiers van de VNVR1325 agenda wordt in het NAP

IV ingezet op de volgende vijf strategische doelen

1 Participatie Meer vrouwen in leiderschapsposities en gelijke en betekenisvolle

participatie van vrouwen en meisjes op alle niveaus in

besluitvormingsprocessen ten behoeve van vrede en veiligheid inclusief

conflictpreventie en beslechting vredesopbouw bescherming noodhulp
wederopbouw en herstel

2 Preventie De preventie van gewapend conflict en de preventie van

gewelddadig extremisme inclusief het daaraan gerelateerde geweld tegen
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vrouwen en meisjes is gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en heeft

human security a\s uitgangspunt Preventiebeleid en beleidsuitvoering is

conflict sensitief en is gender sensitief responsief en transformatief

3 Bescherming Vrouwen en meisjes maar ook mannen en jongens in en uit

conflictsituaties worden beschermd tegen alle vormen van conflict gerelateerd
geweld waaronder seksueel en gender gerelateerd geweld hun rechten

worden gewaarborgd en zijn afdwingbaar
4 Noodhulp wederopbouw en herstel Noodhulp wederopbouw en herstel

voldoen aan de behoeften en dragen bij aan de empowerment en human

security van vrouwen en meisjes
5 WPS mainstreaming\ Een genderlens wordt toegepast bij re organisatie

verbetering ontwikkeling en evaluatie van analyse beleid en

beleidsuitvoering betreffende vrede en veiligheid
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• Ten opzichte van de voorgaande NAPs is een aantal onderdelen nieuw of

sterker verankerd in het huidige NAP IV

zo bevat het naast een buitenlandse nu ook een nationale beleidsfocus en

implementatie
zal er meer aandacht uitgaan naar monitoring evaluatie en de

gezamenlijke verantwoording en leeragenda
is mainstreaming als een vijfde strategisch doel opgenomen en is een

toezichtsraad op werkniveau ingesteld waarin overheid en

maatschappelijke organisaties structureel samenwerken ter bevordering
van de implementatie van NAP IV De betrokken departementen en

WO MEN nemen hieraan vast deel en twee maatschappelijke organisaties
op tweejarig roulerende basis

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

nvt
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