Geachte leden van de Commissie Defensie,
Komende 9 juni vergadert u over de voortgang van de VN-missie in Mali (MINUSMA). Een
belangrijke missie voor de vrede- en veiligheidsprocessen in Mali.
Wij juichen toe dat binnen MINUSMA een sterke focus ligt op het betrekken van
vrouwen en meisjes bij de vredesprocessen. Dat is nodig om een missie succesvol te
laten zijn, met grote draagvlak voor de missie bij de bevolking.
Daartoe is o.a. een nationaal actieplan voor de implementatie van VN
Veiligheidsraadsresolutie 1325 ontwikkeld. Ook is een senior adviseur aangetrokken die
de missie adviseert bij o.a. het bevorderen van de participatie van vrouwen bij de
vredesonderhandelingen.
Dit zijn positieve ontwikkelingen. Toch zien wij nog belangrijke punten van verbetering,
conform Resolutie 1325 en de interne richtlijnen van de VN:
 MINUSMA heeft een civiele genderadviseur aangetrokken. De desbetreffende
genderadviseur is zeer capabel. Wel vragen we ons af of zij toegang heeft tot in de
top en het hart van de militaire missie (van planning en intelligence tot liaison)? En in
hoeverre is de expertise op de impact van MINUSMA op de vrouwen en meisjes in
Mali in zowel het civiel/politieke als het militaire en politie deel van de organisatie
geborgd?
 Kortom: hoe garandeert de minister dat deze expertise in alle onderdelen van de
operatie is geborgd, zoals ook in ASIFU in Gao? Zodat voldoende kennis is over de
verschillende impact van de missie op meisjes, vrouwen, jongens en mannen, het do
no harm principe kan worden gehandhaafd en de kennis kan worden ingezet voor
het succesvol slagen van de missie?
 Wij juichen toe dat de Gender Unit consultaties houdt met vrouwenorganisaties om
de belangen en behoeften van vrouwen en meisjes mee te kunnen nemen in het
vredesproces. Belangrijk is dat deze consultaties zich niet beperken tot een tick the
box, maar dat de geleverde input ook werkelijk zijn weg vindt in de verdere
uitwerking van het vredesproces. Kan de minister aangeven hoe de betekenisvolle
deelname van vrouwen aan dit proces wordt geborgd?
Minister Hennis-Plasschaert heeft al eerder aangegeven een Defensie Actieplan te zullen
ontwikkelen met de verdere uitwerking van Resolutie 1325. Als de bovenstaande punten
goed zijn geborgd, dan kan de Nederlandse inzet op MINUSMA als good practice worden
aangemerkt!
Met vriendelijke groet,
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