
Annex 7 – Beleidsdocument Women, Peace and Security 

 
1. Inleiding  

Het beleidsdocument Women, Peace and Security biedt een verdere specificatie van de thematische 
focus van het subsidie-instrument Women, Peace and Security in relatie tot de overkoepelende Theory 
of Change (ToC) van het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld in bijlage 5. Het richt 
zich op de uiteenlopende maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de agenda voor Vrouwen, 
Vrede en Veiligheid (hierna genoemd ‘Women, Peace and Security’ of WPS), met een nadruk op de rol 
van zuidelijke organisaties, vrouwenrechtenorganisaties en maatschappelijke organisaties: organisaties 
in de nationale en internationale beweging met betrekking tot WPS en de gemeenschap van het 
Nederlandse Nationaal Actieplan 1325 (NAP1325).  

Het subsidie-instrument Women, Peace and Security is een van de subsidie-instrumenten waarmee het 
ministerie van Buitenlandse Zaken een bijdrage levert aan de implementatie van het Nederlandse 
NAP1325. Om deze reden is de ToC van het NAP1325-III een belangrijk uitgangspunt voor dit 
beleidsdocument. De ToC van het NAP1325 is een bruikbaar kader gebleken voor programma’s die onder 
de NAP III-financieringsregeling vallen. Verder is de ToC tijdens de tussentijdse evaluatie van het derde 
NAP1325 grondig opnieuw bestudeerd en is middels consultaties met de ondertekenaars van het 
NAP1325 bevestigd dat de theorie nog steeds relevant is. Van de allianties wordt verwacht dat zij hun 
eigen Theory of Change ontwikkelen als zij indienen onder het subsidie-instrument Women, Peace and 
Security.  

Dit beleidsdocument beoogt 1) aanvragers te ondersteunen bij het bepalen van de juiste focus voor hun 
programma, en 2) de thematische focus van het subsidie-instrument Women, Peace and Security en de 
drie (sub)doelstellingen te verduidelijken. 

Deel 2 beschrijft in het kort de achtergrond van de aanname van Veiligheidsraadresolutie 1325 van de 
Verenigde Naties (UNSCR1325) en hoe Nederland het thema Women, Peace and Security heeft vertaald 
naar een Nationaal Actieplan 1325 (NAP1325). In deel 3 worden de complexe aard van hedendaagse 
conflicten en het effect ervan op vrouwen en meisjes in (post-)conflictcontexten nader beschreven. 
Deel 4 beschrijft meer gedetailleerd de (sub)doelstellingen en de belangrijkste benaderingen (‘pathways 
of change’) van het subsidie-instrument Women, Peace and Security in relatie tot de overkoepelende 
Theory of Change (ToC) van het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld in bijlage 5. 

2. Achtergrond van UNSCR1325 

2.1 Women, Peace and Security op internationaal niveau 

De impact van gewelddadige conflicten op vrouwen werd voor het eerst op de agenda gezet met de 
aanname van het Beijing Platform for Action in 1995. Daarna heeft de wereldwijde vrouwenbeweging 
uitgebreid gelobbyd voor de aanname UNSCR1325 in 2000 over Women, Peace and Security. 

UNSCR1325 zorgde voor een keerpunt in de geschiedenis, door vrouwenrechten en gendergelijkheid 
voor het eerst in te bedden in de internationale agenda voor vrede en veiligheid. In de resolutie wordt 
erkend dat vrouwen verschillende, vaak cruciale, rollen vervullen in het realiseren van vrede en 
veiligheid: als vredestichters, als gemeenschapsleiders, als kostwinners en als strijders. Daarnaast heeft 
UNSCR1325 ook een transformerend doel: vrouwenparticipatie kan meer aandacht vestigen op 
conflictpreventie en kan geweldloze conflictoplossing stimuleren. Voor effectieve vredesprocessen, met 
name waar het gaat om conflictpreventie, vredesonderhandelingen, vredesopbouw en 
conflictbeslechting, is het essentieel dat deze processen op alle niveaus inclusief zijn. Ook moeten alle 
betrokken actoren een genderperspectief integreren, wanneer zij werken aan vrede- en 
veiligheidsonderwerpen.  
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Tussen 2008 en 2019 heeft de VN-Veiligheidsraad nog negen resoluties aangenomen met betrekking 
tot Women, Peace and Security1, waardoor een internationaal normatief kader voor dit onderwerp is 
ontstaan.2 Dit normatieve kader erkent dat structurele genderongelijkheid en -discriminatie een grote 
rol spelen in de differentiële impact die conflict heeft op vrouwen, mannen, jongens en meisjes. 
Bovendien wordt de negatieve impact van seksueel geweld op vrede en veiligheid erkend en vormt het 
kader een leidraad voor werk ter bescherming van vrouwenrechten in (post-)conflictsituaties.  

De resoluties over Women, Peace and Security illustreren de normatieve veranderingen en vooruitgang 
sinds 2000. De VN-Veiligheidsraad kaart het onderwerp Women, Peace and Security regelmatig aan, 
onder meer via open debatten over seksueel geweld in conflicten en over Women, Peace and Security, 
die tweemaal per jaar plaatsvinden. Onder VN-lidstaten en internationale en regionale organisaties 
wordt steeds meer erkend dat betekenisvolle deelname van vrouwen aan inspanningen voor vrede en 
veiligheid de effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid van dergelijke inspanningen vergroot. Sinds 
september 2019 hebben 82 landen (42% van alle VN-lidstaten) NAP1325-plannen aangenomen om hun 
toewijding aan de implementatie van de resoluties te bekrachtigen.3 Verder zijn er elf Regionale 
Actieplannen (RAP’s) in het leven geroepen door organisaties als de Afrikaanse Unie en de Europese 
Unie.4 Nederland heeft ook een NAP1325, waarin het internationale normatieve WPS-kader is vertaald 
naar concrete acties in en door Nederland voor de implementatie van de WPS-agenda.  

Er bestaat een algemene consensus dat het institutionele kader voor WPS op mondiaal niveau op dit 
moment adequate middelen biedt voor bevordering van de WPS-agenda. Helaas loopt de vertaling van 
die WPS-agenda naar mandaten, vredesonderhandelingen, landelijk beleid, actieplannen en activiteiten 
op de grond achter. Maatschappelijke organisaties zijn van groot belang voor de bevordering van de 
WPS-agenda. In dit beleidsdocument wordt erkend dat zij nog steeds een centrale rol spelen in 
maatschappelijke transformaties, en wordt benadrukt dat het voor de legitimiteit van lokale 
gemeenschappen van belang is dat hun stemmen worden gehoord.  

2.2 Women, Peace and Security in Nederland 

Het Nederlandse NAP1325 vormt een belangrijk onderdeel van de Nederlandse implementatie van de 
WPS-agenda. Het huidige NAP1325 (2016-2020) is het derde NAP1325 van Nederland. Het eerste 
NAP1325 werd ondertekend in 2009. Nederland verwacht in 2021 een vierde NAP1325 te introduceren 
voor de periode 2021-2025.  

In het Nederlandse NAP1325 is de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, ministeries en 
kennisinstituten een belangrijk aspect. De gezamenlijke opstelling en coördinatie van het NAP1325 met 
maatschappelijke organisaties is uniek voor het Nederlandse NAP1325. Het is het eerste NAP1325 dat 
mede is ondertekend door maatschappelijke organisaties.5 Deelnemende organisaties hebben zich als 
ondertekenaars aan het NAP1325 verbonden en vormen een samenwerkingsnetwerk om de WPS-
agenda te bevorderen en om deel te nemen aan concrete activiteiten op landenniveau via speciaal 
ontwikkelde programma’s, naast pleitbezorging en uitwisseling van ervaringen op regionaal en 
internationaal niveau. Onder de ondertekenaars bevinden zich meer dan 70 maatschappelijke 
organisaties, vier ministeries (Buitenlandse Zaken, Justitie & Veiligheid, Defensie, en Onderwijs, Cultuur 
& Wetenschap) en vier kennisinstituten, die collectief de gezamenlijk vastgestelde doelen en de ToC van 
het Nederlandse NAP1325 onderschrijven.  

 

                                                           
1 Resoluties 1820 (2008); 1888 (2009); 1889 (2009); 1960 (2010); 2106 (2013); 2122 (2013) 2242 (2015), 2467 
(2019) en 2493 (2019). 
2 Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, Algemene aanbeveling nr. 30, 
http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/cedaw/gcomments/cedaw.c.cg.30.pdf 
3 https://www.peacewomen.org/member-states 
4 Ibid. 
5 Jacevic, M (2018). ‘WPS, States and the National Action Plans’. In: The Oxford Handbook of Women, Peace and 
Security.  
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3. Een contextuele analyse van hedendaagse conflicten 

Tegenwoordig worden conflicten gekenmerkt door uitbarstingen van geweld waarbij mensenrechten en 
het humanitaire recht worden geschonden. Dit geweld wordt vaak gepleegd door een groeiend aantal 
niet-statelijke gewapende actoren.6 Hedendaagse conflicten hebben vaak meerdere, complexe 
grondoorzaken en worden beïnvloed door grensoverschrijdende en transnationale ontwikkelingen. Er is 
behoefte aan moderne benaderingen voor conflictbeslechting, onder meer door factoren als geopolitieke 
complexiteit, extreem geweld, het gebruik en de reikwijdte van nieuwe technologieën, milieukwesties, 
en epidemieën zoals ebola. Uit verschillende evaluaties en onderzoeken komt naar voren dat er meer 
aandacht nodig is voor de preventie van conflicten, voor vredeshandhaving en voor een focus op de 
grondoorzaken van conflicten om herhaling, escalatie en langdurige crises te voorkomen.7  

Niet alleen de hedendaagse conflicten zelf zijn complex. Dit geldt ook voor de impact van deze conflicten 
op vrouwen en meisjes. De paragraaf hieronder begint met een analyse aan de hand van de drie doelen 
van het Nederlandse NAP1325 en vervolgens komen er enkele andere thema’s aan de orde. Al deze 
dynamieken spelen tegelijkertijd een rol in conflictsituaties, waardoor de impact op verschillende 
vrouwen in één en dezelfde conflictomgeving kan verschillen. Inzicht in deze complexiteit is een 
voorwaarde voor de ontwikkeling van goede programmatische interventies. 

3.1 Gewapende conflicten en veranderende genderrollen 

Oorlogen en gewapende conflicten raken mannen en vrouwen op andere manieren en leiden tot 
veranderingen in de genderrollen in de maatschappij. In tijden van gewapende conflicten en oorlogen 
worden vrouwen vaak verantwoordelijk voor het levensonderhoud van en de zorg voor hun gezin en 
gemeenschap.8 Tegelijkertijd kunnen vrouwen ook actief deelnemen aan gewapende conflicten of 
terrorisme, als strijders of als ondersteuners.  

Als een gewapend conflict ten einde komt, moeten samenlevingen een nieuw evenwicht zien te vinden 
in de genderrollen, wat betekent dat sommige rollen veranderen (soms terug naar de oude situatie) 
maar andere niet. De genderdynamiek tijdens en na gewapende conflicten omvat vaak ook bredere 
maatschappelijke veranderingen die tradities onder druk zetten. Dit kan kansen bieden voor 
verandering, maar het veroorzaakt ook botsingen en stress in huishoudens en gemeenschappen, wat 
kan leiden tot toenemend geweld tegen vrouwen, en wat participatie van vrouwen in het publieke 
domein kan belemmeren.9 Bovendien worden mensen die gendernormen aan de kaak stellen, zoals 
vrouwelijke mensenrechtenactivisten en leden van de LGBTQI+-gemeenschap, vaak bedreigd in 
periodes van conflict. 

3.2. Gewapende conflicten en seksueel en gender-gebaseerd geweld (SGBV) 

Gewapende conflicten leiden vaak tot toenemende mensenrechtenschendingen. Een voorbeeld is 
seksueel geweld tijdens conflicten, dat in diverse vormen voorkomt en haast onherstelbare gevolgen 
heeft voor de overlevers en een ontwrichtende en zeer complexe impact heeft op de samenleving. In 
bepaalde contexten wordt seksueel geweld gebruikt als strijdwapen om samenlevingen te ontwrichten 
en kwetsbare groepen te terroriseren, waaronder een diversiteit aan vrouwen en etnische en religieuze 
groepen. Tegelijkertijd kunnen hoge stressniveaus op gezinsniveau de genderongelijkheid vergroten en 
leiden tot psychologisch en/of lichamelijk geweld. Andere vormen van SGBV, zoals intiem 

                                                           
6 Cecilie Hellesveit (2015), ‘Tribes, Thugs, Terrorists and the Law: Can Non-Conventional Violence be Regulated?’ 
Oslo: NOREF Report, 3. 
7 Bijvoorbeeld: Global Study on the implementation of UNSCR 1325 (2015); Report of the High-Level Independent 
Panel on United Nations Peace Operations (2015), A/70/95–S/2015/446; Report of the Secretary-General on 
Women, Peace and Security (2015), S/2015/716; 20-year Review and Appraisal of the Implementation of the 
Beijing Declaration and Platform for Action (2015), E/CN.6/ 
8 Moola, S. (2006). ‘Women and Peace-Building: The Case of Mabedlane Women’. Agenda, 20(69), blz. 124-133. 
9 Björkdahl, A. (2012). ‘A Gender-Just Peace? Exploring the Post-Dayton Peace Process in Bosnia’. Peace & Change, 
37(2), blz. 286-317. 
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partnergeweld, kindhuwelijken, mensensmokkel en uitbuiting, nemen ook toe in tijden van gewapende 
conflicten.  

Overlevers van seksueel geweld in conflictsituaties hebben slechts beperkte toegang tot uitgebreide 
reproductieve gezondheidszorg, veiligheid, psychosociale zorg en juridische dienstverlening of 
compensatie. Verder erkennen de (informele) rechtssystemen het internationaal recht vaak niet. Een 
gebrek aan capaciteit en kennis leidt dikwijls tot revictimisation. Seksueel geweld tegen mannen en 
jongens en tegen LGBTQI+’ers komt ook voor tijdens gewapende conflicten en is vaak een nog groter 
taboe.  

3.3 Gewapende conflicten en deelname van vrouwen aan inspanningen voor vrede en 
veiligheid  

De mate waarin vrouwen deelnemen aan activiteiten op het gebied van vrede en veiligheid (bijv. 
conflictpreventie en -beslechting, vredesopbouw, hulp en wederopbouw, overgangsrechtspraak, en 
ontwapening, demobilisatie en re-integratie), blijft laag. Het aantal vrouwen, vrouwengroepen en 
genderexperts dat deelneemt aan vredesinspanningen, is sinds 2000 toegenomen, maar dit betekent 
niet per se dat deze participatie effectief en betekenisvol is.10 De rollen van vrouwen in door conflict 
getroffen situaties en in vredesprocessen zijn vaak tijdelijk en symbolisch van aard en worden beperkt 
door culturele normen. Bovendien richten veel onderhandelingen zich uitsluitend op de traditionele 
militaire en politieke partijen bij gewapende conflicten en op politieke processen op hoog niveau, waar 
vrouwen ondervertegenwoordigd blijven.  

Ondervertegenwoordiging van vrouwen bij activiteiten op het gebied van vrede en veiligheid is 
problematisch, omdat vrouwen en meisjes het recht hebben om betrokken te worden bij besluitvorming 
die hun levens beïnvloedt. Verder is het belangrijk dat interventies aansluiten bij gendersensitieve 
behoeften. Veel interventies bevestigen genderstereotypen en traditionele percepties van vrouwen als 
slachtoffers, wat mogelijk een negatief effect heeft op de leidende rollen die vrouwen kunnen spelen en 
die voor empowerment kunnen zorgen.11 Uit gegevens blijkt bovendien dat de betrokkenheid van 
vrouwen leidt tot duurzamere vrede en vreedzame samenlevingen.12  

3.4 Gewelddadige conflicten en nieuwe problemen 

Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme  

Genderongelijkheid is een van de indicatoren voor het optreden van gewelddadig extremisme, waarbij 
gewelddadige extremistische groeperingen zich opzettelijk richten op de rechten, de rollen en de 
lichamelijke integriteit van vrouwen in (post-)conflictsamenlevingen.13 Tegelijkertijd zijn vrouwen 
belangrijke stakeholders en bondgenoten bij de preventie van radicalisering en de strijd tegen 
gewelddadig extremisme en terrorisme. In lokale gemeenschappen kunnen vrouwen een bijdrage 
leveren aan alternatieve vreedzame verhalen en initiatieven door inclusie, dialoog en sociale cohesie te 
bevorderen en te focussen op menselijke veiligheid. Aan de andere kant kunnen vrouwen juist een rol 
spelen in radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme. Vermeende uitsluiting en ongelijkheid, 
onder meer op basis van gender, behoren tot de factoren die vrouwen ertoe kunnen bewegen om zich 
aan te sluiten bij gewelddadige extremistische groeperingen.14 Inzicht in genderrollen in relatie tot 
radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme is cruciaal voor het creëren van alternatieve 
verhalen. 

Ruimte voor het maatschappelijk middenveld  

                                                           
10 UNSCR 2242 (2015). 
11 Marie O’Reilly, Andrea Ó Súilleabháin en Thania Paffenholz (2015), ‘Reimagining Peacemaking: Women’s Roles in 
Peace Processes’, 12. 
12 Stone, L. (2014). ‘Women Transforming Conflict: A Quantitative Analysis of Female Peacemaking.’ SSRN Electronic 
Journal, blz.1-39. 
13 http://www.allianceforpeacebuilding.org/wp-content/uploads/2018/04/Gender-and-CVE-FINAL-1.pdf 
14 4 USAID, ‘People Not Pawns: Women’s Participation in Violent Extremism Across MENA’, september 2015. 
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Een belangrijke voorwaarde voor de vervulling van politieke rollen is dat maatschappelijke organisaties 
hiervoor de ruimte hebben. De ruimte voor betrokkenheid van burgers en actoren uit het 
maatschappelijk middenveld is wereldwijd aan het afnemen, onder meer in omgevingen die zijn 
getroffen door gewapende conflicten. Maatschappelijke organisaties hebben te maken met ongewenste 
bemoeienis in hun activiteiten door overheidsorganen en andere actoren, waardoor het vermogen om 
hun doelen na te streven en deel te nemen aan inclusieve fora wordt beperkt. Wanneer zij kritische 
geluiden laten horen vanuit hun perspectief, kunnen vrouwenrechtenactivisten en -organisaties, 
vrouwelijke politici, vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en vrouwelijke journalisten worden 
geconfronteerd met bedreigingen, (willekeurige) gevangenneming en (seksueel) geweld, en in sommige 
gevallen moeten ze het zelfs met de dood bekopen.  

Gedwongen verplaatsing 

Tegen het einde van 2018 had het aantal mensen waarvoor de UNHCR zich inzet15 74,8 miljoen bereikt 
– het hoogste aantal uit de geschiedenis.16 Gewapende conflicten, geweld en vervolging zijn nog steeds 
de belangrijkste veroorzakers van dit ongekend hoge aantal vluchtelingen. Naar schatting is ongeveer 
de helft van de vluchtelingen in de wereld vrouw.17 Ontheemde vrouwen en meisjes krijgen vaak te 
maken met uitbuiting, ontvoering, seksueel geweld en andere gevaren voor hun lichamelijke, geestelijke 
en reproductieve gezondheid. 

3.7 Conclusie 

De strategische partnerschappen voor WPS hebben als doel om de hierboven beschreven structurele 
barrières voor volledige en betekenisvolle deelname van vrouwen aan alle aspecten van vrede en 
veiligheid aan te pakken, door te werken aan specifieke doelstellingen. In de paragrafen hierna worden 
deze doelstellingen uitgebreider besproken.  

4. Doelstellingen van strategische partnerschappen voor Women, Peace and 
Security 

De partnerschappen onder de noemer Women, Peace and Security zijn gebaseerd op een van de 
belangrijkste uitgangspunten van UNSCR1325: dat de participatie van vrouwen in conflictbeslechting en 
in vredes- en veiligheidsprocessen op alle besluitvormingsniveaus een positieve invloed heeft op 
duurzame vrede.  

Zoals in de analyse van de huidige context is geconcludeerd, zijn er structurele barrières die de volledige 
en betekenisvolle deelname van vrouwen aan alle aspecten van vrede en veiligheid tegenhouden. De 
meeste van deze obstakels zijn gelinkt aan bestaande normen, waarden, wetten en instituties die de 
genderongelijkheid in stand houden. Structurele verandering van deze normen, waarden, wetten en 
instituties is een voorwaarde voor duurzame vooruitgang in de bescherming van vrouwenrechten en de 
realisatie van gendergelijkheid. Om deze verandering te bewerkstelligen, is een meervoudige aanpak 
door gouvernementele en niet-gouvernementele actoren nodig, zodat er een zogenaamde enabling 
environment kan worden gecreëerd voor vrouwenparticipatie in vrede en veiligheid. Daarom is de 
algemene doelstelling van de strategische partnerschappen voor WPS het leveren van een bijdrage 
aan een enabling environment voor participatie en empowerment van vrouwen en meisjes in 
(post-)conflictgebieden, zodat zij op betekenisvolle wijze kunnen deelnemen aan 
conflictpreventie en -beslechting, vredesopbouw, besluitvorming over (humanitaire) hulp en 
wederopbouw en bescherming. Maatschappelijke organisaties en met name 
vrouwenrechtenorganisaties spelen een sleutelrol in het beïnvloeden en veranderen van deze enabling 
environment.  

De algemene doelstelling is uitgewerkt in drie specifieke subdoelstellingen en drie benaderingen voor 
het onderbouwen van interventies. Terwijl de subdoelstellingen verdere thematische handvatten bieden, 

                                                           
15 Asielzoekers, vluchtelingen, repatrianten, ontheemden en staatlozen.  
16 http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2018/pdf/GR2018_English_Full_lowres.pdf 
17 https://www.unhcr.org/en-us/women.html 
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vormen de drie benaderingen pathways of change die betrekking hebben op de algehele ToC van het 
beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld.  

4.1 Drie specifieke subdoelstellingen 

Om bij te dragen aan de enabling environment zoals geformuleerd in de algemene doelstelling, zijn de 
drie specifieke subdoelstellingen van de strategische partnerschappen voor Women, Peace and Security 
als volgt: 

1. Het verbeteren van bescherming van vrouwen en meisjes in conflict- en postconflictsituaties 
tegen geweld en schending van hun rechten; 

2. Het bestrijden van schadelijke gendernormen, die obstakels voor duurzame vrede zijn  
3. Het bijdragen aan gelijke deelname van vrouwen aan conflictpreventie en -oplossing, 

vredesopbouw, hulpverlening en wederopbouw, en ervoor zorgen dat hun inspanningen worden 
erkend en ondersteund. 

Deze doelen staan niet op zichzelf en er zijn duidelijke verbanden te ontdekken. Het bestrijden van 
schadelijke gendernormen is een noodzakelijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat vrouwen in gelijke 
mate deelnemen aan conflictbeslechting. Om vrouwen en meisjes beter te beschermen, moeten 
schadelijke gendernormen worden aangepakt. Gelijke deelname van vrouwen is van belang voor een 
betere bescherming van vrouwen en meisjes in (post-)conflictsituaties en voor het verbeteren van de 
duurzaamheid en inclusiviteit van vrede.  

4.1.1 Subdoelstelling 1: Het verbeteren van bescherming van vrouwen en meisjes in 
conflict- en postconflictsituaties tegen geweld en schending van hun rechten 

Het voorkomen van seksueel en gender-gebaseerd geweld (SGBV) en de bescherming van vrouwen en 
meisjes tegen geweld en misbruik van hun mensenrechten vormt één van de centrale doelen van het 
Nederlandse buitenlands beleid.18 Nederland steunt initiatieven die erop gericht zijn om SGBV te 
voorkomen en vrouwen en meisjes in (post-)conflictsituaties beter te beschermen, zowel in het publieke 
als in het privédomein, op basis van hun wensen en behoeften. Dit doel is sterk verbonden met de 
beschermingspijler van UNSCR1325 en gelinkt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen SDG 5 – 
gendergelijkheid – en SDG 16 – vrede, justitie en sterke publieke diensten. 
 
Interventies die gericht zijn op deze subdoelstelling, kunnen werken in de institutionele context, 
waaronder recht & beleid, attitudes & opvattingen en normen & waarden. Interventies kunnen, behalve 
op het formele rechtssysteem en defensie, ook gericht zijn op traditioneel recht of traditionele instituties. 
Andere mogelijke interventies kunnen gericht zijn op beïnvloeding en pleitbezorging en op het werken 
met duty bearers, right claimers (partijen die opkomen voor de rechten van bepaalde groepen) of lokale 
gemeenschappen om het begrip van SGBV te vergroten en betere, op de overlever gerichte zorg te 
bieden. Het is ook mogelijk om op gemeenschapsniveau aan weerbaarheid te werken. 
Sociaaleconomische interventies en empowerment-activiteiten op kleine schaal, zoals kredietregelingen 
in dorpen, kunnen in de programma’s worden opgenomen, als ze bijdragen aan de weerbaarheid van 
de doelgroep en aan veranderingen.19 Andere hieraan gerelateerde interventies onder de noemer van 
deze subdoelstelling zijn psychosociale aspecten die kunnen bijdragen aan bescherming en participatie. 
Voorbeelden zijn psychosociale zorg voor overlevers van SGVB, zelfzorg voor (vrouwelijke) verdedigers 
van mensenrechten en mensen die risico lopen op secundair trauma, en gemeenschappen die moeten 
leren omgaan met stigma’s en discriminatie. 

4.1.2 Subdoelstelling 2: Het bestrijden van schadelijke gendernormen, die 
obstakels voor duurzame vrede zijn 
Subdoelstelling 2 richt zich op de grondoorzaken van genderongelijkheid en indirect op ruimte voor 
maatschappelijke participatie van vrouwen en het risico op gender-gebaseerd geweld. Het belangrijkste 

                                                           
18 https://www.government.nl/documents/policy-notes/2018/05/18/investing-in-global-prospects blz. 26. 
19 Kleinschalige sociaaleconomische interventies / economische empowerment-activiteiten kunnen geen hoofddoel zijn binnen het WPS-
subsidie-instrument. Onder de beschermings- en participatiepijler is echter wel ruimte voor activiteiten die de weerbaarheid vergroten. Dit type 
activiteiten moet het algemene doel van de ToC ondersteunen en de omvang moet beperkt zijn. Een voorbeeld is een kredietregeling in dorpen. 

https://www.government.nl/documents/policy-notes/2018/05/18/investing-in-global-prospects
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aandachtspunt hier is het aanpakken van de grondoorzaken voor barrières die gendergelijkheid en 
deelname van vrouwen tegenhouden. Vergroting van het bewustzijn over genderrollen en -rechten kan 
bijdragen aan gendergelijkheid, bescherming van vrouwen en meisjes, en participatie. Gendernormen 
kunnen worden aangepakt op institutioneel, juridisch, gemeenschaps- en gezinsniveau. Specifieke 
aandacht voor capaciteit en kennis van duty bearers maakt hier deel van uit. Daarnaast zijn er specifieke 
barrières voor deelname van vrouwen in de veiligheidssector.  

Het betrekken van mannen en jongens bij de bestrijding van schadelijke gendernormen, zoals toxische 
masculiniteit, en het voorkomen van SGBV is essentieel. Bij interventies is het belangrijk om zowel 
inzicht te hebben in actoren die deze barrières in stand houden, als in actoren die kunnen bijdragen aan 
het veranderen van deze barrières. Begrip van de invloed die andere factoren – zoals economische 
instabiliteit, milieuproblemen, rampen, epidemieën en klimaatverandering – hebben op de 
genderdynamiek is ook van wezenlijk belang.  

4.1.3 Subdoelstelling 3: Het bijdragen aan gelijke deelname van vrouwen aan 
conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, hulpverlening en wederopbouw, en ervoor 
zorgen dat hun inspanningen worden erkend en ondersteund. 
Vrouwen spelen cruciale rollen in het realiseren van duurzame vrede in (post-)conflictsituaties, zoals 
bijvoorbeeld het geval is geweest in Noord-Ierland, Liberia en Colombia. Om duurzame vrede en 
inclusieve wederopbouw na conflicten te bewerkstelligen, moeten vrouwelijk leiderschap en 
betekenisvolle participatie van vrouwen op alle besluitvormingsniveaus worden gegarandeerd. 

Tegelijkertijd zijn er structurele barrières die gelijke en betekenisvolle deelname van vrouwen aan alle 
aspecten van vrede en veiligheid bemoeilijken. In de afgelopen dertig jaar (1989-2019) waren slechts 
2% van de bemiddelaars, 5% van de getuigen en 8% van de onderhandelaars in de belangrijkste 
vredesprocessen vrouwen. 20 81% van de vredesovereenkomsten die in die periode werden bereikt, 
bevatte geen enkele specifieke verwijzing naar de unieke positie, belangen en prioriteiten van vrouwen. 
Participatie van vrouwen bij vredesprocessen houdt niet alleen in dat vrouwen een rol van betekenis 
spelen, maar ook dat de betrokken vrouwen representatief zijn voor de bevolking.  

Interventies die gericht zijn op dit specifieke doel kunnen een brede focus hebben, zoals betekenisvolle 
deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen op lokaal, landelijk en internationaal niveau, aan 
preventie en de-escalatie van conflicten (waaronder gewelddadig extremisme), aan hervorming van de 
veiligheidssector, aan controle op de implementatie van vredesovereenkomsten, en aan het ontwikkelen 
van inspanningen op het gebied van hulpverlening en wederopbouw. 

4.2 Drie specifieke benaderingen 
Naast de drie specifieke subdoelstellingen definieert dit beleidsdocument drie parallelle, onderling 
samenhangende ‘pathways for change’ of benaderingen voor het realiseren van deze doelen. Deze 
benaderingen zijn verwant aan de ‘pathways for change’ in de ToC van het beleidskader Versterking 
Maatschappelijk Middenveld en de focus op de politieke rol van maatschappelijke organisaties bij het 
bevorderen van de agenda voor Women, Peace and Security.  
De drie kernbenaderingen van de strategische partnerschappen onder Women, Peace and Security zijn 
capaciteitsopbouw, attitudes & opvattingen, en recht & beleid. Interventies moeten betrekking 
hebben op ten minste één van deze drie benaderingen. Hieronder worden de drie kernbenaderingen 
nader uitgelegd.  

4.2.1 Benadering 1: capaciteitsopbouw faciliteren en middelen verschaffen ter 
ondersteuning van empowerment en betekenisvolle deelname van vrouwen en mannen die streven 
naar gendersensitieve benaderingen van vredesprocessen 
Deelname aan vredesonderhandelingen en interactie met landelijke en internationale actoren om 
vrouwenparticipatie te bevorderen vraagt vaak om specifieke kennis en vaardigheden en toegang tot 
voldoende middelen. Het is belangrijk dat alle actoren in (post-)conflictsituaties de capaciteit en 

                                                           
20  https://www.cfr.org/interactive/womens-participation-in-peace-processes  
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vaardigheden hebben die nodig zijn om grote obstakels in die situaties te overbruggen. Versterking van 
de capaciteit van vrouwen en mannen die gendersensitieve benaderingen van vredesprocessen 
bevorderen, kan als zodanig bijdragen aan een enabling environment voor betekenisvolle deelname van 
vrouwen. Versterkte maatschappelijke organisaties helpen de capaciteit te vergroten voor beïnvloeding 
van de politieke sfeer van vredesprocessen en pleitbezorging van inclusieve vrede.  

4.2.2 Benadering 2: inzicht krijgen in en positieve invloed uitoefenen op attitudes 
en opvattingen die de uitsluiting van vrouwen in stand houden 
Alle samenlevingen en culturen hebben gendernormen die gedrag van vrouwen en van mannen 
voorschrijven en die de opvattingen van mensen over genderrollen in die samenleving bepalen. Attitudes 
en opvattingen liggen niet vast, maar variëren afhankelijk van de cultuur en kunnen in de loop van de 
tijd veranderen. Inzicht krijgen in attitudes en opvattingen en ze aan de kaak stellen is essentieel voor 
de inclusie van verschillende groepen vrouwen en voor het bewerkstelligen van structurele verandering. 
Samenwerken met (door vrouwen geleide) gemeenschapsgroepen, jongeren, peer educators en 
invloedrijke actoren zoals traditionele religieuze of politieke leiders en rolmodellen kan een waardevolle 
manier zijn om verandering te versnellen. Zoals in de ToC van het beleidskader Versterking 
Maatschappelijk Middenveld is beschreven, spelen maatschappelijke organisaties een belangrijke 
transformatieve rol als het gaat om normen en besluitvorming in samenlevingen. Maatschappelijke 
organisaties kunnen veranderingen bevorderen en machtsrelaties op individueel niveau, 
gemeenschapsniveau en institutioneel niveau veranderen. Tegelijkertijd ontlenen maatschappelijke 
organisaties de legitimiteit van hun pleitbezorging voor verandering aan de gemeenschappen. Via deze 
benadering zijn veranderingen in attitudes en opvattingen op individueel niveau verbonden met bredere 
veranderingen in de samenleving. 

4.2.3 Benadering 3: invloed uitoefenen op de ontwikkeling en implementatie van 
recht & beleid die obstakels voor vrouwenparticipatie en -bescherming verzwakken 
Mensenrechten en het internationale humanitaire recht vormen onderdeel van het normatieve 
juridische kader dat nodig is om de implementatie van de WPS-agenda op internationaal, regionaal, 
landelijk en lokaal niveau te bevorderen. Vaak worden deze wetten echter niet toegepast en is er 
sprake van straffeloosheid. Tijdens en direct na gewapende conflicten is het rechtssysteem vaak 
verstoord, functioneert het niet goed of bestaat het simpelweg niet. Maatschappelijke organisaties 
spelen een cruciale rol in de beïnvloeding van de ontwikkeling en implementatie van inclusieve wetten 
en beleidsmaatregelen, vredesprocessen en de naleving van vredesovereenkomsten. Zo helpen zij de 
obstakels voor betekenisvolle deelname van vrouwen aan vrede en veiligheid weg te nemen en de 
bescherming van vrouwen te versterken.  
 

4.3 Dwarsdoorsnijdende thema’s 
Binnen het beleidsdocument Women, Peace and Security zijn er diverse dwarsdoorsnijdende 
onderwerpen en thema’s: 

1. Gender en intersectionaliteit: inclusie van verschillende en diverse groepen is essentieel om 
transformatieve verandering in de WPS-agenda te bewerkstelligen.  

2. Toenemende betrokkenheid van mannen en jongens als cruciale actoren in programma-
interventies: hoewel het essentieel is om te werken met vrouwen en meisjes, zijn er steeds 
meer gegevens die bewijzen dat mannen en jongens belangrijke bondgenoten kunnen zijn bij 
het voorkomen van SGBV en het tegengaan van schadelijke gendernormen. Ook mannen 
hebben soms last van traditionele rollen en toxische masculiniteit, die erger kunnen worden 
door gewapende conflicten. 

3. Versterking van linkages tussen inspanningen op lokaal, landelijk, regionaal en internationaal 
niveau: vrouwen kunnen elkaar steunen in samenwerkingsnetwerken, kunnen bewegingen voor 
veranderingen opbouwen, kunnen invloed uitoefenen op landelijke en internationale 
(vredes)processen en kunnen tegelijkertijd internationale resoluties en landelijke wetgeving 
gebruiken om nationale en lokale overheden tot verantwoording te roepen. Deze verbanden 
versterken maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van hun verschillende politieke rollen 
zoals die in de ToC van het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld worden 
beschreven. Deze dwarsdoorsnijdende thema’s kunnen relevant zijn voor alle interventies en 
pijlers, afhankelijk van de contextanalyse en de noodzaak van verandering.  
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Vrouwen zijn agents of change en capaciteiten, 
vaardigheden, kennis en middelen voor 

betekenisvolle participatie aan conflictpreventie, 
waaronder het voorkomen en bestrijden van 
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Lokale geweldloze strategieën en benaderingen 
van conflictpreventie, oplossing, vredesopbouw, 
noodhulp en herstel worden in toenemende mate 
versterkt en opgenomen in beleid en regelgeving 
en verbetering van (implementatie van) beleid 
en regelgeving voor deelname van vrouwen aan 
conflictpreventie, oplossing, vredesopbouw, 
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VERBETERDE 
BESCHERMING 

BESTRIJDEN VAN 
SCHADELIJKE 

GENDERNORMEN 

GELIJKE INVLOED IN CONFLICTPREVENTIE, 
RESOLUTIE, VREDESBOUW, NOODHULP EN 

HERSTEL 
 

SPECIFIEKE DOELEN 

DUURZAME VREDE EN VEILIGHEID VOOR IEDEREEN 

ALGEMEEN DOEL 
Bijdragen aan een enabling environment voor de participatie en empowerment 
van vrouwen en meisjes in conflict- en postconflictsituaties, zodat zij op 
betekenisvolle wijze kunnen deelnemen aan conflictpreventie- en beslechting, 
vredesopbouw, bescherming, noodhulp en herstel 
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Ontwikkelen en 
implementeren van 
programma’s   

Beïnvloeding van alle niveaus in lokale en 
(inter)nationale organisaties (pleiten en beïnvloeden) 
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