Dit Platform (PV&DV) is
opgericht door de
Nederlandse vrouwen- en
vredesorganisaties In 2005

Taken van het platform:
*Bundelen van inzet van
vrouwenorganisaties op het
gebeid van duurzame vrede
*Belangenbehartiging en het
versterken va de positie van
vrouwen

OORLOGEN ZIJN NIET ALLEEN EEN ZAAK
VAN REGERINGEN EN LEGERS.
GROEPEN BURGERS BEVECHTEN ELKAAR,
DE TECHNOLOGIE MAAKT WAPENS
BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN, ZELFS VOOR
KINDEREN.
LEGERS WORDEN INGEZET OM DE ‘VREDE’
AF TE DWINGEN OF TE HANDHAVEN.
WERKEN AAN VREDE EN VEILIGHEID IS EEN
ZAAK VOOR IEDERE BURGER – MANNEN EN
VROUWEN

*Het leveren van een
inhoudelijke bijdrage aan
nationaal en internationaal
beleid m.b.t.het voorkomen
van gewelddadige conflicten
*Het bijdragen aan
pragmatische, gendersensitieve oplossingen m.b.t.
vrede en wederopbouw
*Het volgen van het
Nederlandse overheidsbeleid
inzake implementatie van
Resolutie 1325, aangaan van
de dialoog hierover en
meewerken aan uitvoering
Nationaal Aktieplan en
verspeiding van kennis
hierover
*uitgave periodiek

1995 Wereldvrouwenconferentie Beijing werd van start wereldwijde vrouwenlobby
een leidt in 2000 tot Resolutie Veiligheidsraad 1325 over vrouwen vrede en
veiligheid.
In deze resolutie wordt de belangrijke rol van vrouwen bij het
voorkomen van gewelddadige conflicten, bij conflictoplossing en
vredesopbouw erkend. Overheden worden opgeroepen meer
rekening te houden met de kennis en ervaring van vrouwen bij
het werken aan vrede en veiligheid. Vrouwen moeten worden
betrokken bij vredesonderhandelingen.
2005 oprichting Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (PV&DV)
2017 Vrouwen voor Vrede gaat op in het PV&DV
Aangesloten als lid of partner: zie de website www.vrouwenenduurzamevrede.nl
Er wordt nauw samengewerkt met de NVR en WO=MEN

Conflicten zullen er altijd zijn. In plaats van geweld bestaan er
ook creatieve manieren om deze op te lossen. Het Platform zet
zich hiervoor in.
DOE met ONS MEE
Voor meer informatie:
Platform Vrouwen & Duurzame
Vrede,
F.C.Dondersstraat 23, 3572 JB
Utrecht; kvk 67169147
www.vrouwenenduurzamevrede.nl
info@vrouwenenduurzamevrede.nl
rekeningnr NL60TRIO0338471049
kosten lidmaatschap/abonnement
€40
Het Platform heeft ANBI-status
fiscaalnummer (RSIN_856858961

