
Aan de organisaties die samen met Vrouwen voor 
Vrede zich voor vrede inzetten, 

 
Amersfoort,  15 sept. 2016 

Geachte vredesvriend, 

In de jaren ’70 kwamen vrouwen in het geweer tegen kernwapens. Ze gingen de 
straat op en bezetten terreinen bij de plekken waar kernwapens opgeslagen worden. 
Deze spontane en publiek zichtbare beweging heeft zich in 1979 landelijk 
georganiseerd als “Vrouwen voor Vrede”. We zijn bekend geworden in brede kring 
als vrouwen die vanuit het perspectief van vrouwen aan de kettingen rammelden van 
de Koude Oorlog; en die ook hulpverlening voor getraumatiseerde vrouwen 
organiseerden (in Bosnië en Afghanistan); en die actief meededen aan allerlei acties, 
zoals het protest tegen de inval in Irak. Bovendien hadden we een koor, “The Raging 
Grannies”, die protestliederen zongen. 

 

Vrouwen voor Vrede was altijd in voor samenwerking. Dat blijkt ook uit de 
Nieuwsbrief, die al 37 jaar bestaat en die met een positieve benadering, allerlei 
acties voor de Vrede beschrijft met foto’s en interviews met mensen uit verschillende 
kringen die in vrede geloven en dat ook concreet kunnen maken.  
Helaas moet Vrouwen voor Vrede als landelijke vereniging per 31 december 2016  
stoppen. De meeste vrouwen zijn al die jaren lid gebleven, maar de vergrijzing heeft 
zijn tol geëist: het lukt niet meer een landelijk bestuur te vormen. Plaatselijke groepen 
blijven natuurlijk actief. De Nieuwsbrief moest ook stoppen wegens onvoldoende 
betalende leden. Er is wel een electronische nieuwsbrief gekomen, die 2x per maand 
uitkomt. Dit gaat onder verantwoordelijkheid van het Platform Vrouwen & Duurzame 
Vrede en is te vinden op. http://www.vrouwenenduurzamevrede.nl/. 
Bij een afscheid hoort een cadeau. We hebben drie wensen die we bij jullie 
neerleggen: 

http://www.vrouwenenduurzamevrede.nl/
https://www.enschedevoorvrede.nl/wp-content/uploads/2016/11/aan-de-organisaties.jpg


1. Respecteer de bijzondere bijdrage die vrouwen leveren aan de vrede in de wereld. 
Het zijn de vrouwen die iedere keer weer de vraag durven te stellen naar de 
consequenties van gewapend en structureel geweld. Het zijn de vrouwen die iedere 
keer weer praktische en concrete oplossingen bedenken om de menswaardigheid en 
de onderlinge communicatie te herstellen die zo ernstig kapot gemaakt worden in de 
gewapende strijd. Dit zijn sterke vrouwen, echte helden. Maar ze hebben wel steun 
nodig zodat hun boodschap gehoord wordt. 

2. Geef extra aandacht aan het werk van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in de 
Arabische wereld. Vrouwen voor Vrede ontwikkelde een website in het Arabisch en in 
het Engels, om hun strijd een plek te geven in ons nieuws. Het is belangrijk dat dit 
voortgezet wordt, want vrouwen kunnen in de hevige conflicten in die regio een 
verzoenende rol spelen. Als u belangstelling en de mogelijkheden hebt, om deze (in 
een pagina van) uw website voort te zetten, stuur dan een berichtje 
naar joke@oranjeconsult.com. 

3. Vrouwen voor Vrede is buitengewoon bezorgd over de plek van jongeren in de 
wereld. Velen van hen zijn gemakkelijk te verleiden om te kiezen voor haat en voor 
gewapend geweld. Maar er zijn ook heel veel jongeren die zich graag in willen zetten 
voor de vrede, maar dan wel op hun eigen manier. We vragen u om daar stevig mee 
verder te gaan in uw eigen organisatie. 
Zo komt er een einde aan het werk van de landelijke vereniging van Vrouwen voor 
Vrede. De Coördinerende taken voor vrouwen vredeswerk zullen worden voortgezet 
door het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede. 

We wensen al onze vredesvrienden en vriendinnen veel energie en creativiteit om 
verder te gaan. 

Een vredesgroet: er is geen weg naar vrede, vrede is de weg. 
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