Vrede en de deelname van vrouwen
Aan allen die naar vrede streven :
Vrede!
De Verenigde Naties hebben 8 maart uitgeroepen als de " Internationale Dag van de
Vrouw , " om een houding met betrekking tot de rol van vrouwen in de huidige maatschappij
te creëren . Bij deze gelegenheid nodig ik u uit om na te denken over en te bidden voor de
bijdrage van vrouwen aan de vrede in de wereld . Als ze vaak slachtoffer van oorlog en conflicten zijn, zijn ze ook belangrijke bouwers van verzoening.
Als er meerdere processen en dialogen voor vrede mislukken , is het omdat er niet ge noeg ruimte aan vrouwen wordt gegeven . De Palestijnse arts Izzeldin Abuelaish , die drie
dochters verloor bij een bomaanslag in Gaza en 'Dochters voor het leven " oprichtte, zegt : "
We moeten het idee accepteren dat vrouwen aanzienlijk kunnen bijdragen aan de
benodigde veranderingen . ( ... ) Als er meer rekening zal worden gehouden met vrouwelijke waarden op alle niveaus van de samenleving , zullen de waarden van deze samenleving veran deren en het leven zal makkelijker zijn . "
Om de participatie van vrouwen bij vredesonderhandelingen te verzekeren, heeft de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties , in zijn 4213de vergadering op 31 oktober 2000 resolutie 1325 goedgekeurd . Dit document stelt dat de VN en haar Lidstaten initiatieven kunnen
implementeren die vrouwen een belangrijke rol geven bij conflictpreventie , vredesonderhandelingen en bij de wederopbouw van door oorlog verscheurde samenlevingen . Drie woorden
kunnen deze resolutie samenvatten: preventie, bescherming en participatie .
De resolutie dringt erop aan dat landen zich inspannen om ervoor te zorgen dat
vrouwen beter vertegenwoordigd zijn op alle niveaus van de besluitvorming - nationaal , regionaal of internationaal - bij de preventie , beheersing en oplossing van geschillen . Ze
moeten meer aanwezig zijn als militair waarnemer , als lid van de civiele politie , als specialist
op het gebied van mensenrechten en humanitair personeel . Het document stelt ook een gendergelijkheid voor tijdens de onderhandelingen over en de uitvoering van de
vredesakkoorden . Het vereist ook dat alle partijen bij een gewapend conflict volledig voldoen
aan de normen van het internationaal recht m.b.t. vrouwen en meisjes , hen te beschermen
tegen geweld , in het bijzonder verkrachting en andere vormen van seksueel misbruik. Dit document stelt de introductie van een genderperspectief voor, in het vredesproces : heroverweg ing van de relatie man en vrouw in een perspectief van partnerschap voor vrede, wat een
nieuw begrip van de mannelijke identiteit vereist, minder oorlogszuchtig en meer verzoenend .
Opdat deze resoluties in de praktijk worden gebracht door alle landen van de wereld ,
bidden we tot de Heer :
O God van de vrede , Gij hebt man en vrouw geschapen naar Uw beeld en gelijkenis ,
opdat zij één zullen zijn . Zegen alle samenwerkingsinitiatieven tussen mannen en vrouwen
voor de wereldvrede . Inspireer alle vrouwen die toegewijd zijn aan verzoening en conflicto plossing . Verlicht alle leiders van de naties , zodat ze vrouwen meer ruimte kunnen geven in
de onderhandelingen en de vredesprocessen . En de gehele aarde verzoend als een grote familie , uw naam zei meer dan ooit gezegend . Amen .
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