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Moderne oorlogen 
treffen vooral burgers

Gewapende conflicten zijn al lang geen kwestie meer van legers die ver 
van de burgerbevolking uitsluitend tegen andere legers vechten. Vol-
gens UNICEF is het aantal burgerslachtoffers in oorlogen gestegen van 
vijf procent in het begin van de twintigste eeuw tot negentig procent in 
de jaren 90.  

Vrouwen en kinderen maken maar liefst zeventig procent uit van de 
burgerslachtoffers in recente oorlogen. Dit is geen kwestie van toeval. 
Verkrachting en andere seksuele barbaarsheden worden tegenwoordig 
systematisch als oorlogswapen gebruikt om de tegenstander te demo-
raliseren en gemeenschappen te ondermijnen. Zo zijn vrouwen vaak de 
uitverkoren doelwitten in gewapende conflicten. 

Geld voor wapens versus geld voor vrouwenrechten
•	 In	2011	bedroeg	het	budget	van	de	wereldwijde	wapenhandel	

1.341	miljard	euro.	In	Afrika	nam	dat	jaar	het	budget	voor	wapens	
met	bijna	negen	procent	toe.	

•	 In	2011	kregen	de	Verenigde	Naties	235	miljoen	euro	voor	de	
promotie	van	vrouwenrechten.	Dat	is	ruim	vijfduizend	keer	
minder	dan	het	wereldwijde	budget	voor	wapens.

‘Resolutie 1325’ 
biedt een antwoord

Op 31 oktober 2000 keurde de VN-Veiligheidsraad ‘Resolutie 1325’ 
goed. Daarin erkenden de Verenigde Naties de rol van vrouwen als dra-
gende krachten van gemeenschappen. De resolutie eist dat meer vrou-
wen worden betrokken bij vredesonderhandelingen en vredesopbouw 
en plaatst de rechten en de veiligheid van vrouwen op de voorgrond.
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Vandaag worden vrouwen nog steeds amper betrokken bij vredesonder-
handelingen. Dit gebeurt niet enkel omdat vrouwen traditioneel worden 
achtergesteld. Vaak zit men vooral samen met de machtigste partijen. 
Dat zijn dan meestal krijgsheren. Sommige van deze onderhandelaars 
vrezen dat vrouwen gelijke rechten zullen eisen of te veel compromissen 
zullen sluiten. Zonder de betrokkenheid van vrouwen is het respect voor 
hun rechten in vredesakkoorden echter vaak ver te zoeken. 

Zo wordt seksueel geweld bijna nooit opgenomen in vredesakkoorden. 
Dit is zelfs zo voor conflicten waarin verkrachting werd gebruikt als een 
vorm van bewuste oorlogsvoering. Van de ongeveer 300 vredesakkoor-
den tussen 1989 en 2008 vermeldden er maar 18 seksueel geweld. Nog 
minder akkoorden stelden de daders verantwoordelijk. Ook de toegang 
van vrouwen tot land of bezit vormde bijna nooit een thema in vredes-
onderhandelingen. 

Geen vrede voor vrouwen
•	 Tussen	2006	en	2008	vermeldde	slechts	drie	procent	van	alle	

projecten	voor	de	heropbouw	na	oorlogen	expliciet	vrouwen	als	
doelgroep.	

•	 Slechts	acht	procent	van	de	opbouwprojecten	wilde	specifiek	de	
noden	van	vrouwen	aanpakken.

•	 Vrouwen	maakten	slechts	zeven	procent	uit	van	de	onderhande-
laars	op	vredesconferenties.

•	 Nog	geen	drie	procent	van	alle	handtekeningen	onder	vredesak-
koorden	is	van	vrouwen.	

•	 Voor	2013	stelden	de	VN	nooit	een	vrouw	aan	als	hoofd	van	een	
vredesmissie.	

Vrede is een werkwoord
De campagne ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ ijvert voor de toepas-
sing van ‘Resolutie 1325’, zowel in eigen land als internationaal. Daarbij 
beklemtonen wij de rol van vrouwen als actoren voor vrede, eerder dan 
als slachtoffers van oorlog. 
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Deze keuze vraagt om verduidelijking. Systematisch worden schendin-
gen van de mensenrechten van vrouwen in conflictgebieden gebruikt 
om mensen warm te maken voor militaire interventies. Dit beeld toont 
vrouwen enkel als weerloze slachtoffers. Zo doet het afbreuk aan de 
enorme kracht die deze vrouwen elke dag weer tonen. Daarom kiezen 
wij ervoor om hen in beeld te brengen als de actieve mensen die ze zijn. 
Vrouwen die niet opgeven en die hun gemeenschappen dragen, vrou-
wen die veel meer zijn dan passieve slachtoffers.

Voor ons is de gelijke betrokkenheid van vrouwen essentieel om een 
duurzame vrede op te bouwen. Zo is ontwikkeling pas mogelijk als men 
ook streeft naar een duurzame gelijkheid. Onderzoek legt immers een 
duidelijk verband bloot tussen ongelijkheid enerzijds en conflict ander-
zijds. Staten blijken extra kwetsbaar voor conflicten als grote groepen 
mensen geen macht of inspraak hebben. Alleen een streven naar ge-
lijke rechten kan het vertrouwen tussen staat en gemeenschap her-
stellen en zorgen voor een stabiele en duurzame vrede. 

Wanneer vrouwen betrokken worden bij vredesonderhandelingen, stip-
pen zij seksueel geweld aan als aandachtspunt. Daarbij bieden zij op-
lossingen voor de bescherming van hun rechten, zoals vrouwelijke po-
litieagenten, de vervolging van daders van seksueel geweld en een 
mandaat voor VN-blauwhelmen om burgers te beschermen. Ook ijve-
ren vrouwen voor quota in machtsposities, voor bescherming tegen 
discriminatie en voor gelijke rechten op land, erfenis, krediet, onder-
wijs, … 

De wereld heeft de stem van vrouwen nodig, om bij te dragen aan vre-
de, gelijke rechten en duurzame ontwikkeling. 
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Het belang van vrouwen voor vrede
•	 De	roep	voor	een	meer	prominente	aanwezigheid	van	vrouwen	in	

vredesprocessen	is	niet	enkel	een	kwestie	van	rechtvaardigheid,	
het	is	ook	een	kwestie	van	gezond	verstand.

•	 Vrouwen	zijn	vaker	dan	mannen	geneigd	om	samen	te	werken	en	
compromissen	te	zoeken.

•	 Hun	status	als	tweederangsburgers	traint	vele	vrouwen	in	
vindingrijkheid.

•	 Omdat	relatief	weinig	vrouwen	macht	bezitten,	worden	ze	zelden	
gezien	als	een	bedreiging.	Daarom	kunnen	vele	vrouwen	
ongehinderd	‘onder	de	radar’	werken.

•	 Omdat	de	meeste	vrouwen	niet	als	soldaat	hebben	gevochten,	
overbruggen	ze	makkelijker	de	psychologische	afstand	ten	
opzichte	van	de	‘vijand’.	Omgekeerd	worden	vrouwen	vaker	
geaccepteerd	door	de	tegenpartij,	omdat	die	ervan	uitgaat	dat	ze	
niet	actief	deelnamen	aan	het	gewapend	conflict.

•	 Vrouwen	gebruiken	vaak	hun	identiteit	van	moeder	om	elkaar	
over	conflictlijnen	heen	de	hand	te	reiken.	De	rol	van	moeder	
geeft	vrouwen	vaak	een	zeer	groot	belang	in	de	stabiliteit	van	
gemeenschappen.

•	 Omdat	vrouwen	hun	gemeenschap	goed	kennen,	kunnen	ze	
voorspellen	hoe	vredesinitiatieven	zullen	worden	ontvangen	en	
kunnen	ze	helpen	om	tot	compromissen	te	komen.

•	 Omdat	vrouwen	tijdens	het	conflict	vaak	de	samenleving	draai-
ende	moeten	houden	(land	bewerken,	infrastructuur	onderhou-
den,	onderwijs	verstrekken,…)	terwijl	de	mannen	aan	‘het	front’	
zitten,	zijn	ze	meer	op	de	hoogte	van	de	noden	van	hun	gemeen-
schap	inzake	wederopbouw.	
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Vredesvrouwen en klaprozen

Elk jaar lauwert het ‘Platform 1325’ Belgische vrouwen of vrouwen wo-
nend in België die de wereld tot een meer vredevolle plaats hebben 
gemaakt. Deze vrouwen worden publiek gehuldigd voor hun inspan-
ningen. Ze krijgen de eretitel van vredesvrouw, een zilveren klaproos 
en een permanente ereplaats op www.vrouwenkracht.net.  Momenteel 
zijn er reeds een vijftigtal ‘vredesvrouwen’. Dit zijn stuk voor stuk ‘gro-
te’ dames die bewezen hebben of nog steeds bewijzen dat er heel wat 
kracht schuilt in de inzet van vrouwen voor vrede en voorspoed.  

‘Platform 1325’ roept ook iedereen op om tussen 31 oktober en 11 no-
vember een witte klaproos te dragen. Dit symbool wil het beleid aan-
sporen om ‘Resolutie 1325’ uit te voeren, zodat vrouwen een grotere rol 
kunnen opnemen als stichters van vrede. 

De witte klaproos, een symbool voor vrede
De	klaproos	symboliseert	enerzijds	kracht:	klaprozen	zijn	pioniers	
die	groeien	op	erg	barre	grond.	Anderzijds	staat	de	bloem	voor	
kwetsbaarheid:	pluk	een	klaproos	en	ze	verwelkt	bijna	meteen.	De	
witte	klaproos	wil	zowel	de	kracht	als	de	kwetsbaarheid	van	vrouwen	
in	oorlogsgebieden	weergeven.	

Ook	onderscheidt	dit	symbool	zich	van	de	rode	klaproos.	Doorheen	
de	twintigste	eeuw	is	deze	vaak	gebruikt	om	sterke	gevoelens	op	te	
roepen	voor	het	‘vaderland’.	Men	herdenkt	met	de	rode	klaproos	
gevallen	(mannelijke)	soldaten.	De	witte	klaproos	wil	de	bewuste	
creatie	van	vrede	symboliseren	en	de	positie	van	vrouwen	in	oorlogen	
onder	de	aandacht	brengen.	

De	witte	klaproos	draagt	een	dubbele	boodschap:	‘geef	vrouwen	een	
stem	voor	de	vrede’	en	‘stop	het	geweld	tegen	vrouwen’.
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Waarom ijveren voor een grotere 
rol van vrouwen voor vrede?

Waarom is dit alles relevant voor vrouwen in België? Wij hebben toch 
geen gewapend conflict meer gekend sinds 1945?

West-Europa kent inderdaad al lang geen oorlog meer. Maar volgens 
het Noorse vredesinstituut SIPRI waren de vijf grootste wapenleveran-
ciers (de VS, Rusland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) 
tussen 2007 en 2011 samen verantwoordelijk voor driekwart van de 
wereldwijde export van conventionele wapens. 

Ook België staat bekend voor de export van ‘uitstekende’ FN-geweren. 
Anders gezegd, ook al kent ons land geen oorlog meer, wij worden mee 
rijk van oorlogen elders. Vrouwen en kinderen dragen daarvan de 
zwaarste gevolgen. Bovendien hebben het Belgisch buitenlands beleid 
en het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en defensie een im-
pact op de situatie van vrouwen in conflictgebieden.

Het is dus nodig dat de Belgische overheden in hun acties vrede en 
gelijke rechten voor vrouwen en mannen vooropstellen.

Vrede is een actief proces. Vrede is niet de afwezigheid van conflict, 
maar een streven naar een rechtvaardige samenleving waarin alle 
mensen gelijke rechten en kansen krijgen, ook bij ons. Wij steunen 
daarbij vooral de kracht en het zelfvertrouwen van vrouwen om hun 
dromen en ambities waar te maken. Wij geloven ook in de solidariteit 
van vrouwen over grenzen heen, vanuit empathie voor zowel de pijn als 
de kracht van vrouwen in gewapende conflicten.  

Ten slotte vraagt een duurzame vrede om een harmonieus partner-
schap tussen vrouwen en mannen. Het is dus ook belangrijk om man-
nen er bewust van te maken dat gelijke kansen voor vrouwen geen be-
dreiging vormen. Wij nodigen daarom ook mannen uit om gelijkheid te 
verwelkomen en mee te ondersteunen, zowel wereldwijd als hier bij 
ons.
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Meer informatie?

www.vrouwenkracht.net 
Hier vindt u informatie over vrouwen en vrede en over de campagne en 
acties in België van ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’. U vindt hier ook 
een curriculum vitae van alle laureaten die de eretitel van vredesvrouw 
ontvingen. 

www.unwomen.org 
Website van de VN instelling voor gendergelijkheid en empowerment 
van vrouwen met informatie over o.a. vrouwen, vrede en veiligheid. De 
website geeft ook toegang tot enkele minidatabanken waarin u kan 
zoeken volgens thema, type informatie of regio. 

www.un.org/womenwatch/feature/wps 
Website met officiële documenten en besluiten over de uitvoering van 
‘Resolutie 1325’ van de VN-Veiligheidsraad door de Verenigde Naties 
en door de verschillende landen. 

www.peacewomen.org 
Eén van de referentiewebsites voor het thema vrouwen en vrede, met 
nieuws over initiatieven van overheden en van niet-gouvernementele 
organisaties. De website bevat verschillende databanken met informa-
tie over onderzoek, vormingsmateriaal, conferenties en organisaties 
die actie voeren rond vrouwen, ontwikkeling en vrede. 
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Wat kan u doen? 
Tien actievoorstellen

1. nomineer een vredesvrouw

‘Vredesvrouwen’ zijn Belgische vrouwen of vrouwen wonend in België 
die de wereld tot een meer vredevolle plaats hebben gemaakt. Deze 
vrouwen worden als ‘vredesvrouw’ publiek gehuldigd voor hun inspan-
ningen. Ze ontvangen daarnaast ook een zilveren klaproos en een per-
manente ereplaats op de website van ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’.  

Doorlopend kunnen nieuwe ‘vredesvrouwen’ worden voorgedragen. 
Een jury buigt zich in het najaar over alle nominaties. Daarna zetten we 
de nieuwe ‘vredesvrouwen’ in de bloemetjes. 

Alle suggesties voor nieuwe ‘vredesvrouwen’ zijn welkom bij de Vrou-
wenraad via nvr.arowie@amazone.be. De spelregels hiervoor staan op 
www.vrouwenkracht.net (bij ‘nomineer uw vredesvrouw’).

2. nodig een vredesvrouw uit

Woont er een ‘vredesvrouw’ in uw omgeving? Dan kan u haar misschien 
ook laten huldigen in uw of haar eigen gemeente. De campagneperiode 
van ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ tussen 31 oktober en 11 novem-
ber leent zich daar goed voor. Via nvr.arowie@amazone.be kan u een 
voorbeeldbrief aanvragen om uw burgemeester voor een dergelijke 
huldiging uit te nodigen.

Een ander idee is dat u een ‘vredesvrouw’ uitnodigt in uw vereniging. Op 
de campagnewebsite van ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ staan alle 
vrouwen vermeld die reeds als ‘vredesvrouw’ werden gehuldigd. Ook staat 
er kort beschreven waarom precies zij deze eretitel hebben gekregen. 

U kan e-mailen naar de Vrouwenraad via nvr.arowie@amazone.be om 
meer informatie en de contactgegevens op te vragen van de ‘vredes-
vrouw’ die u graag zou uitnodigen. 
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3. Draag een witte klaproos

31 oktober is de verjaardag van ‘Resolutie 1325’. Op 11 november her-
denken we traditioneel het einde van de Eerste Wereldoorlog. De cam-
pagne ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ nodigt iedereen uit om tussen 
deze twee data een witte klaproos te dragen. 

De witte klaproos symboliseert zowel kracht als kwetsbaarheid:  klap-
rozen zijn pioniers die groeien op erg barre grond, maar anderzijds ver-
welken ze bijna meteen als je ze plukt. De witte klaproos wil vrouwen 
een stem geven in de creatie van vrede, en zowel de kracht als de 
kwetsbaarheid van vrouwen in conflictgebieden weergeven.

Draag tussen 31 oktober en 11 november een witte klaproos om te wij-
zen op het belang van vrouwen voor de creatie van een duurzame vre-
de. Daarmee geeft u de boodschap dat geweld moet stoppen.

U kan op verschillende manieren aan een witte klaproos geraken:
•	 Badges	met	witte	klaprozen	kan	u	bestellen	bij	de	Vrouwenraad	via 
 nvr.arowie@amazone.be; 
•	 U	kan	een	witte	klaproos	aan	uw	profielfoto	op	Facebook	toevoegen	

via: http://tinyurl.com/witteklaproos; 
•	 U	kan	ook	uw	eigen	witte	klaproos	maken	(zie	actie	4).

4. Maak uw eigen witte klaproos

Voorgedrukte badges met een witte klaproos kan u aanvragen via  
nvr.arowie@amazone.be. Maar wij vinden het ook fijn als mensen hun 
eigen bloemen creëren!

Het maken van uw unieke witte klaproos biedt bovendien een uitste-
kende reden om samen te komen. U bent daarin trouwens in goed ge-
zelschap: voor en tijdens de Franse Revolutie handwerkten vrouwen 
samen en spraken ze over hun rechten. Even waren dergelijke ‘salons’ 
erg invloedrijk, dit bijna honderd jaar vooraleer bij ons het feminisme 
ontstond!  
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De organisatie ‘KVLV, Vrouwen met Vaart’ biedt een handleiding om uw 
eigen klaprozen te maken. 
•	 Op	http://tinyurl.com/klaprooshaken	 leest	 u	 hoe	u	 klaprozen	kan	

haken.
•	 Op	http://tinyurl.com/papierenklaproos	vindt	u	een	model	voor	een	

klaproos van papier.

Heeft u nog ideeën? Wilt u misschien boetseren met klei, witte glazuur 
en een oven? Of borduurt u liever een witte klaproos in een sjaal, een 
hoed of een topje? Het kan allemaal! 

Wij ontvangen graag foto’s van uw werk via nvr.arowie@amazone.be of 
op het Facebook-profiel ‘Vrouwenkracht Vredesmacht’. We plaatsen de 
inzendingen op de website.

5. Doe witte klaprozen bloeien

Klaprozen bloeien tussen mei en juli. Vooral in juni kleurt de schrale 
grond van werven en bermen rood. Ook braakliggende velden zullen 
zich vaak met klaprozen sieren, zoals beschreven in het beroemde 
anti-oorlogsgedicht ‘In Flanders Fields’.
Dit gedicht werd door de Canadese soldaat John McCrae geschreven in 
de loopgrachten van West-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
en inspireerde tot het symbool van de rode klaproos tegen het leed en 
de dood die oorlog met zich meebrengt.

De campagne ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ ziet naast deze rode 
klaprozen echter ook graag witte klaprozen bloeien, om de aandacht te 
richten op de positie en de rol van vrouwen in oorlog en vrede.

Daarom bieden wij zakjes met zaad van witte klaprozen aan. Voor 3 
euro kan u één zakje zaad kopen in de kantoren van de Vrouwenraad, 
Middaglijnstraat 10 te 1210 Brussel. Voor bestelling aan huis via de 
post moet u minimaal vier zakjes bestellen (12 euro + 2 euro verzend-
kosten). Bestellingen kan u doen via nvr.arowie@amazone.be.
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Met uw aankoop steunt u projecten ten voordele van vrouwen in conflict-
gebieden. Doordat de zakjes met de hand geborduurd worden in het 
Vrouwenhuis in Istalif (Afghanistan), steunt u meteen ook dit initiatief.
Meer info vindt u op www.vrouwenkracht.net.

U kan witte klaprozen planten in uw tuin of in een bloempot op uw ter-
ras. Ook kan u ze met uw vereniging tijdens een lentewandeling in 
maart of april zaaien in bermen of braakliggende grond. Dan zullen 
bermen, akkers en werven in juni naast rood ook mooi wit kleuren! 

Stuur ons uw mooiste foto’s van witte klaprozen in bloei en wij zullen ze 
een ereplaats geven op onze website en Facebook-profiel.

6. Doe kaarsen branden voor de vrede

Kaarsen lenen zich goed om de boodschap van vrede te verspreiden. 
Het oude Chinese spreekwoord zegt al “dat het beter is om een kaars 
aan te steken dan om de duisternis te vervloeken”. Daarom is het een 
goed idee om activiteiten rond vrede op te fleuren met kaarsen. Dat kan 
eventueel in combinatie met andere suggesties uit deze brochure.

Er zijn vele mogelijkheden:
•	 Maak	uw	eigen	kaarsen	of	fakkels.	Tips	om	zelf	kaarsen	te	maken	

vindt u op http://nl.scoutwiki.org/Kaars_maken. Hoe u zelf fakkels 
kan maken staat beschreven op http://nl.scoutwiki.org/Fakkel.  

•	 Maak	een	avondwandeling	met	kaarsen	of	fakkels,	eventueel	met	
kinderen (die vinden dat super!).

•	 Organiseer	een	grote	kring	van	theelichtjes	in	de	vorm	van	het	vre-
desteken.

•	 Laat	brandende	kaarsjes	te	water.	Elke	kaars	is	een	wens	voor	een	
vredevolle toekomst.
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7. herdenk de positie van vrouwen in oorlog

In 2014 zullen we moeilijk kunnen ontsnappen aan het thema ‘oorlog 
en vrede’. We herdenken dan namelijk het begin van de Eerste Wereld-
oorlog honderd jaar geleden. 

Een pijnlijke vaststelling is echter dat ‘herdenking van oorlog’ meestal 
betekent ‘herdenking van de mannen die sneuvelden tijdens de oorlog’. 

Wij willen zeker niet suggereren dat gevallen soldaten geen herden-
king waard zijn, wel zeggen we dat een eenzijdige focus op soldaten het 
lot van vrouwen tijdens oorlogen onrecht aandoet. Er is bijvoorbeeld 
nog nooit een oorlog geweest zonder verkrachting van ‘veroverde vrou-
wen’.  Ook hielden talloze vrouwen doorheen grote ontberingen hun 
families in leven – vaak op hun eentje.

De campagne ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ wil meer aandacht voor 
de rol van vrouwen in oorlog en vrede. Daarvoor roepen wij op om naast 
gevallen soldaten ook vrouwen te herdenken – niet enkel als slachtof-
fers, maar ook als actoren en als vredestichters. 

Wij nodigen iedereen uit om in de periode van 31 oktober tot 25 novem-
ber vrouwen in oorlogen te herdenken. Bijvoorbeeld op de verjaardag 
van de goedkeuring van ‘Resolutie 1325’ (31 oktober), op de dag van 
Wapenstilstand (11 november) of op de Internationale dag tegen ge-
weld op vrouwen (25 november).

Dat kan aan bestaande monumenten voor oorlogsslachtoffers of aan 
een ander geschikt gedenkteken. U kan ook aan uw gemeentebestuur 
vragen om waardige monumenten of andere gedenktekens te plaat-
sen, die herinneren aan de positie van vrouwen in oorlogen.
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8. ontmoet mensen uit andere culturen

Niks is zo eigen aan oorlogspropaganda als de investering in ‘verschil-
len’. Steevast wordt daarin de tegenstander afgeschilderd als ‘onmen-
selijk’ en als ‘absoluut niet zoals onszelf’. Dit om mensen aan te zetten 
tot haat, geweld en oorlog.

De campagne ‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ gaat er vanuit dat vele 
conflicten verdwijnen wanneer mensen begrijpen dat ‘dé ander’ niet 
zoveel van onszelf verschilt. Daarom wensen wij te investeren in het 
samenbrengen van mensen met verschillende culturele achtergron-
den. Deze ontmoetingen kunnen gemeenschappelijke gevoelens en 
ervaringen aan het licht brengen.

De Vrouwenraad biedt toegewijde geïnteresseerden graag de kans om 
op regelmatige basis en aan de hand van wederzijds versterkende pro-
jecten actief samen te werken met vrouwelijke vluchtelingen in op-
vangcentra. 
Voor meer details mailt u best naar nvr.arowie@amazone.be.
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9. organiseer een filmvertoning

Er bestaan heel wat waardevolle films die op een aangrijpende ma-
nier de specifieke positie van vrouwen in gewapende conflicten toe-
lichten. Elk van deze films leent zich perfect voor een vertoning en 
een nabespreking. De website ‘Women, War and Peace’ – 
www.pbs.org/wnet/women-war-and-peace – geeft een overzicht van 
verschillende boeiende films. Wij pikten er enkele uit.
 
Indien u graag logistieke en andere steun krijgt voor een aangepaste 
filmvertoning, raden wij u de organisatie ‘Elles Tournent/Dames Draai-
en’ aan. Naast een ruime collectie interessante films, bieden zij voor 
een bescheiden bedrag ook hulp in de organisatie en de nabespreking 
van de film. Meer informatie vindt u op www.damesdraaien.be.
  
•	 180° Documentaire van Rocio Forero in samenwerking met Vrou-

wennetwerk IVCA (YWCA, Mate de Coca, Mama Bolingo, Femma, IC, 
BFS, …). Zeven vrouwen met verschillende culturele achtergronden 
getuigen over de impact van geweld op hun leven, over de reacties 
van de buitenwereld hierop en over hoe ze eruit geraakten. De ano-
nieme getuigenissen zijn doorweven met sfeerbeelden van het per-
sonage Veronica. Duur: 45 minuten. Bij de film hoort ook een werk-
map. Beide kunnen gratis aangevraagd worden bij IVCA. Meer 
informatie via 03 238 16 93 en isabel.ceballos@cawdeterp.be.

• The Invisible War Beklijvende documentaire over seksueel geweld 
en verkrachting van vrouwelijke militairen in het Amerikaanse le-
ger, en hoe dit systematisch onder de mat wordt geveegd. Gratis te 
bekijken op de campagnewebsite op www.invisiblewarmovie.com.

•	 la Source des femmes Landelijke vrouwen uit Marokko hebben als 
taak water aan te dragen. Nadat de val van een zwangere vrouw 
zorgt voor alweer een miskraam, beslissen de vrouwen tot een 
‘seksstaking’ om hun mannen te dwingen een billijke oplossing uit 
te denken. Dit zorgt voor grote spanningen in het dorp. Een ontzet-
tend aangrijpende film. 
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•	 Women’s War Een hartverwarmend portret van de ontmoeting tus-
sen Bosnische en Congolese vrouwen die tijdens de oorlog werden 
verkracht. Deze vrouwen wisselden vervolgens hun ervaringen uit 
om slachtoffers bij te staan en te zoeken naar wegen voor vrede en 
veiligheid.

•	 We’re still standing Documentaire over de feministische vredesor-
ganisatie ‘Women in Black’. Deze organisatie, met wortels in Servië 
en Israël, verzet zich tegen oorlog, militarisme, fundamentalisme 
en discriminatie. De film toont de vrouwen tijdens hun acties en 
stille vredeswakes wereldwijd. Een inspirerende en activerende do-
cumentaire!

•	 Pray the Devil Back to hell Documentaire van Gini Reticker over 
een vrouwengroep in het Afrikaanse land Liberia. De vrouwen in 
deze groep, christenen en moslims, eisen dat er een eind komt aan 
de gevechten. Eén van de vrouwen was Leymah Gbowee, die samen 
met twee andere vrouwen de Nobelprijs voor de vrede kreeg. De 
documentaire zelf is bekroond met verschillende prijzen. Meer in-
formatie vindt u op www.praythedevilbacktohell.com.

•	 na Putu Een koppel uit Sarajevo wordt verscheurd wanneer de jon-
geman onder invloed van een groep conservatieve moslims radica-
liseert en zijn geloof aan zijn vriendin probeert op te leggen. Een 
beklijvende en actuele film over hoe emancipatie en religie met el-
kaar in botsing komen.

•	 Et maintenant on va où? Christenen en moslims in een dorp in Li-
banon geraken vast in een groeiend conflict. Terwijl de spanning 
stijgt, proberen de vrouwen in de gemeenschap alles wat ze kunnen 
om de vrede te herstellen. Een erg waardevolle film.

•	 The Whistleblower Een film van Larysa Kondracki met Rachel 
Weisz, Vanessa Redgrave en Monica Bellucci over vrouwenhandel 
in de nasleep van de oorlog. Kathryn Bolkovac krijgt de opdracht 
om de politiemacht in het door oorlog verscheurde Bosnië weer op 
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orde te krijgen. Al gauw stuit ze op het fenomeen vrouwenhandel en 
de enorme omvang ervan. Ze ontbloot de raderen van deze indus-
trie, waarbij niet alleen criminelen maar ook de Verenigde Naties 
tot in de hoogste regionen betrokken zijn. 

10. Zet een tentoonstelling op

Waarom geen tentoonstelling organiseren over de rol van vrouwen in 
oorlog en vrede en over de vredeskracht van vrouwen? U kan één van de 
hieronder vermelde tentoonstellingen ontlenen of uw eigen tentoon-
stelling opzetten. 

U kan ook een wedstrijd organiseren waarbij (amateur)kunstenaars 
werken rond dit thema inzenden, de lokale school en de lokale biblio-
theek vragen om een gezamenlijk project uit te werken, … 

•	 Vrouwen in de Groote oorlog Deze tentoonstelling werd samenge-
steld door VIVA-SVV en geeft een overzicht van de verschillende rol-
len die Belgische vrouwen opnamen tijdens de Eerste Wereldoor-
log. Dit aan de hand van persoonlijke verhalen en getuigenissen van 
verzetsstrijders tot verpleegsters, van gewone vluchtelingen tot 
moeders, van arbeidsters tot vrouwen die voedsel bedeelden, van 
prostituees tot burgervrouwen, enzovoort. Vanaf 2014 kan deze 
tentoonstelling uitgeleend worden. Meer informatie vindt u via 
info@viva-svv.be. 

•	 I am Milica Tomic In dit werk draait de Servische kunstenares Milica 
Tomic om haar as terwijl ze haar naam eindeloos herhaalt. Onder-
tussen geraakt haar witte kleed steeds meer besmeurd met bloed. 
Dit project doet nadenken over de constructie van nationale identi-
teiten die mensen van elkaar vervreemdt. Milica Tomic toont met 
haar aangrijpende kunstwerk aan dat alle mensen hetzelfde zijn als 
ze pijn lijden. U kan het werk ontlenen bij de stad Leuven 
via Kristel Wildiers op 016 27 26 37 of al even bekijken via 
http://tinyurl.com/milicatomic. 
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ondersteuning?
Bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen kan u een 
subsidieaanvraag indienen voor een klein project. ‘Vrouwen en vrede’ is 
één van de thema’s waarvoor dit kan. Per project kan een subsidie 
van maximaal 6.000 euro verkregen worden. Meer informatie en 
voorwaarden om in aanmerking te komen, kan u terugvinden via 
http://igvm-iefh.belgium.be > Actiedomeinen > Ondersteuning > Subsidies.
 
heeft u nog suggesties?
Met deze brochure kan u vlot aan de slag binnen uw vereniging om te 
werken met het thema ‘vrouw en vrede’. Maar misschien heeft u nog 
extra ideeën of nieuwe suggesties? Dan mag u die altijd aanbieden via 
nvr.arowie@amazone.be.
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