NAP 1325-IV WOMEN, PEACE AND SECURITY
1.	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.	De preventie van gewapend conflict en de preventie van gewelddadig extremisme,
inclusief het daaraan gerelateerde geweld tegen vrouwen en meisjes,
is gebaseerd op de mensenrechtenbenadering en heeft human security als
uitgangspunt. Preventiebeleid en beleidsuitvoering is conflict sensitief en
is gender sensitief, - responsief en transformatief

1.1	Verbeterde randvoorwaarden tav gelijke en betekenisvolle participatie
van vrouwen en meisjes

		

2.1 Lokale, multi-dimensionale vreedzame conflictpreventie krijgt prioriteit

		

2.2 Beleid rond tegengaan radicalisering, gewelddadig extremisme en
terrorisme respecteert operationele ruimte vrouwenorganisaties,
mensenrechtenverdedigers, vredesactivisten

1.2 S teun aan vrouwen- en diaspora organisaties,
mensenrechtenverdedigers en vredesactivisten
die werken aan vrouwenrechten en gendergelijkheid
om betekenisvol te participeren
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5.2	Gender responsieve budgettering nagestreefd
5.3 Organisaties hebben positieve gendernormen;
aandacht voor rol voor
mannen en jongens
5.3	Verbeterde coördinatie van actoren in vrede
en veiligheid
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5.1	Vrede-en veiligheidspersoneel genderbewust;
past genderlens toe

WPS-MAINS

5.	Een genderlens wordt toegepast bij (re)
organisatie, verbetering, ontwikkeling en
evaluatie van analyse, beleid en beleidsuitvoering
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VISIE
Onze visie is een wereld met
duurzame vrede, veiligheid en
ontwikkeling voor iedereen,
waar gelijkwaardige participatie
van vrouwen en meisjes
vanzelfsprekend is.
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3. Vrouwen en meisjes in en uit conflict, worden
beschermd tegen alle vormen van conflict gerelateerd
geweld, waaronder seksueel en gendergerelateerd
geweld, hun rechten worden gewaarborgd en zijn
afdwingbaar
3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot
veiligheids- en rechtssystemen
3.2 Straffeloosheid voor geweldsmisdrijven tegen
vrouwen en meisjes bestreden
3.3 Verbeterde implementatie artikel 7.4
Wapenhandelsverdrag
3.4 Gendersensitief, -responsief en
-transformatief asielbeleid

4.	Noodhulp, wederopbouw en herstel voldoen aan
de behoeften en dragen bij aan de empowerment
van vrouwen en meisjes
4.1	Verbeterde fysieke, geestelijke gezondheid vrouwen en meisjes

INTERNATIONAAL

4.2	Verbeterde sociaal-economische positie vrouwen en meisjes
4.3	Humanitaire response is conflict- en gender sensitief
en - responsief; hoofdrol voor lokale vrouwenorganisaties
en -netwerken
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