VREDESVERKLARING
NOOIT MEER OORLOG. HERINNEREN OM TE ONTWAPENEN. VROUWENKRACHT IS VREDESMACHT

Wij willen een wereld zonder geweld en zonder oorlog, waar mannen en vrouwen op alle niveaus
gelijke kansen krijgen en waar iedereen op een rechtvaardige manier wordt behandeld. Wij verzetten
ons tegen de valse logica dat internationale geschillen alleen door wapengeweld kunnen worden
opgelost.
Wij zijn ervan overtuigd dat dialoog de eerste voorwaarde is om conflict en geweld te voorkomen.
Door dialoog willen wij veranderingen tot stand brengen, die de dieperliggende oorzaken van
conflicten wegwerken, zoals ongelijkheid en discriminatie, armoede en onrecht, wapenhandel en
geweld …
Een betere wereld is ook een duurzame wereld, waar wij zorgzaam met de schaarse levensbronnen
omspringen en de natuur respecteren. Ondubbelzinnig kiezen wij voor een ecologisch duurzame
ontwikkeling en tegen elke vorm van verspilling van wat de natuur ons biedt. Daarom blijven wij ons
verzetten tegen een economie, die de leefbaarheid van onze planeet in gevaar brengt en daardoor
ook de rechten van onze kinderen en kleinkinderen.
Deze zorgzaamheid geldt ook, en in de eerste plaats, voor de medemens, en zeker voor wie het
minder goed heeft: zorgarbeid en vrijwilligerswerk moeten meer steun en meer waardering krijgen.
Deze zorg beperkt zich niet tot de eigen omgeving, maar situeert zich in een wereldwijd perspectief.
In dit streven is de inbreng van de vrouw onmisbaar. Daarom blijven wij ons inzetten voor gelijke en
volwaardige deelname van vrouwen aan de politieke, sociale en economische besluitvorming en
willen wij onze stem luid laten horen in de landen, waar dit nog niet het geval is. Wij blijven ons
inzetten voor de uitvoering van de bepalingen van het Vrouwenrechtenverdrag, het Peking
Actieplatform en resolutie 1325.
We betuigen ons respect aan de moedige en vooruitziende vrouwen en mannen die te midden van de
gruwel van de oorlog hun menselijkheid bewaard hebben, die zich ingezet hebben voor vrede en voor
hun medemensen en die dappere initiatieven genomen hebben van verzet tegen geweld en
onmenselijkheid.
We beloven om onze krachten te bundelen en om ons in te zetten voor wereldwijde vrede en
duurzame (economische, sociale, politieke, ecologische) ontwikkeling.
Vrede is een kwestie van beleidskeuzes en van waarden en normen die men in de samenleving
verdedigt. Wij kiezen voor niet-geweld, voor empowerment van vrouwen en vrouwenorganisaties en
voor opwaardering van zogenaamd ‘vrouwelijke zachte waarden’ in onze samenleving.
Vrouwenkracht is vredesmacht.

