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Vrouwen zijn de grootste slachtoffers bij oorlogen en in conflictsituaties. Zij verliezen vaak 
als eerste de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en economische activiteiten. Tevens 
vormen zij het grootste deel van de vluchtelingen en zijn in toenemende mate slachtoffer 
van seksueel geweld, dat steeds vaker door milities wordt ingezet als wapen. Redenen te 
over waarom het nodig is méér aandacht te besteden aan vrouwen in (post-
)conflictgebieden en waarom we, als we het over gender hebben, vaker over vrouwen dan 
over mannen praten. Vrouwen zijn echter niet alleen slachtoffer, maar bieden juist ook 
een deel van de oplossing van oorlog en conflict. Vrouwen hebben andere vaardigheden 
en werkwijzen dan mannen en hebben evenals de mannen een grote rol te spelen in het 
vredes- en wederopbouwproces.  

VN-resolutie 1325: ‘Vrouwen, vrede en veiligheid’ 

In antwoord op de situatie zoals hierboven geschetst, en na een lange lobby vanuit diverse 
internationale vrouwenbewegingen, bracht de VN-Veiligheidsraad in 2000 resolutie 1325 uit 
over het thema ‘Vrouwen, vrede en veiligheid.’ De resolutie erkent dat vrouwen 
disproportioneel geraakt worden door conflict en roept op tot actieve participatie van 
vrouwen - op elk besluitvormingsniveau - in preventie van conflict, in 
vredesonderhandelingen en tijdens het wederopbouwproces.  

Voorts roept de resolutie op om vrouwen in (post-)conflictgebieden beter te beschermen 
tegen seksueel geweld en gender based-geweld; het genderperspectief in alle aspecten van 
vredesoperaties in te bedden; en vrouwenrechten en gendergelijkheid te promoten. In 2008 
en 2009 volgden er nog vier resoluties over dit thema, hetgeen de noodzaak van de roep om 
aandacht voor dit onderwerp aantoonde.  

NAVO en gender 

Negen jaar na resolutie 1325, in september 2009, gaf de NAVO haar eerste directive1 over 
gender uit. Deze directive stuurt aan op het implementeren van VN-resolutie 1325 en het 
integreren van het genderperspectief in NAVO-operaties met als doel de operaties 
effectiever te maken. Tegelijkertijd stelde de NAVO de eerste militaire genderadviseurs aan 
op het hoofdkwartier van de International Security Assistance Force(ISAF) en het ISAF Joint 
Command (IJC) in Kaboel. Nederland en Noorwegen boden zich aan om deze post in te 
vullen. Mede door de inzet van de genderadviseurs heeft ISAF de afgelopen twee jaar een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt als het gaat om de integratie van gender in de missie.  

Dat gender een belangrijke rol speelt in militaire operaties is bij de NAVO- en ISAF-leiding 
doorgedrongen. Hierbij is het argument van de genderadviseurs doorslaggevend geweest 
dat de operaties effectiever zullen worden wanneer men handelt vanuit het 
genderperspectief. Denken en opereren vanuit een genderperspectief betekent dat je je 



altijd afvraagt, bij elke operatie die je plant of uitvoert, welk effect het heeft op de mannen, 
de vrouwen, de jongens en de meisjes. Dat betekent dan dus ook dat je er altijd voor moet 
zorgen dat je alle partijen consulteert. Toch is het niet zo dat de noodzaak voor het 
integreren van het genderperspectief nu bij iedere militair, op elk niveau, is doorgedrongen. 
Gender blijft voor velen nog steeds een vaag concept waarvan niet duidelijk is wat je er 
precies mee kan of moet. Op welke wijze gender kan bijdragen aan de operational 
effectiveness, vraagt nog altijd om veel toelichting en voorbeelden (zie kader).  

Checklist: hoe te opereren vanuit een genderperspectief 

Opereren vanuit een genderperspectief betekent dat je informatie vergaart afkomstig van 
verschillende personen, die verschillende groepen vertegenwoordigen. Een eenvoudige 
checklist waarmee je kunt nagaan of vanuit het genderperspectief is gehandeld, bestaat uit 
drie essentiële vragen:  

1. Zijn zowel mannen als vrouwen geconsulteerd dan wel betrokken, waardoor je een 
volledig beeld hebt van de situatie?  

2. Is er rekening gehouden met de verschillende behoeften van mannen, vrouwen, jongens 
en meisjes en wordt deze informatie ook gebruikt om aan al deze verschillende behoeften 
tegemoet te komen?  

3. Zijn de instituties voldoende ingericht en zijn er voldoende voorzieningen om aan de 
verschillende behoeften te kunnen voldoen? Ter illustratie: wanneer vrouwen recht hebben 
om te gaan stemmen, is het van belang dat de stembureaus goed en veilig te bereiken zijn 
voor vrouwen. De bureaus moeten voorzien zijn van een apart vrouwengedeelte onder 
toezicht van vrouwen, zodat de vrouwen ook daadwerkelijk kunnen gaan stemmen.  

Gender in de praktijk  

Operational effectiveness 

Bij het inzoomen op de relatie tussen gender en operational effectiveness, stellen we ten 
eerste dat de effectiviteit van de ISAF-missie kan worden afgemeten aan de mate waarin er 
een basis is gelegd voor duurzame vrede en ontwikkeling in Afghanistan. Gendergelijkheid is 
hierbij één van de indicatoren. Het is echter niet eenvoudig om de effectiviteit van een 
missie te meten en het is nog lastiger om te meten in hoeverre de effectiviteit is vergroot 
door het integreren van het genderperspectief. Desalniettemin is het duidelijk dat wanneer 
we daadwerkelijk trachten te meten hoe de situatie in het land is verbeterd, er dan gekeken 
moet worden naar de situatie van de gehele bevolking, dat wil zeggen de situatie van de 
mannen, de vrouwen, de jongens en de meisjes.  

Gender in Afghaans beleid 

Het is bij veel mensen onbekend dat gender totaal verweven is in het Afghaanse 
(regerings)beleid. Dit begint bij de Afghaanse grondwet, waarin staat dat alle inwoners van 
Afghanistan, mannen en vrouwen, dezelfde rechten en plichten hebben.  



Echter, in het dagelijks leven van de Afghanen is dit niet of nauwelijks terug te zien. Vrouwen 
spelen in de realiteit een ondergeschikte rol en de verschillen in mogelijkheden op sociaal, 
politiek en economisch vlak tussen mannen en vrouwen zijn erg groot. De Afghaanse 
regering erkent dat het werken aan gendergelijkheid en empowerment van vrouwen 
belangrijk is voor de ontwikkeling van het land en voor duurzame vrede. Zo stelt de 
Afghaanse nationale ontwikkelingsstrategie dat gender impact heeft op veiligheid, 
ontwikkeling en op goed bestuur.  

Afghanistan heeft een ministerie van Vrouwenzaken dat de kar trekt als het gaat om het 
implementeren van het ‘Nationaal Actieplan voor de vrouwen van Afghanistan,’ waarvan 
wordt gesteld dat alle ministeries er verantwoordelijk voor zijn. Het omvangrijke plan 
bestaat uit een groot aantal acties. Deze zijn toegespitst op verbetering van voorzieningen 
voor vrouwen op het gebied van (toegang tot) gezondheidszorg en onderwijs; grotere 
deelname van vrouwen aan economische activiteiten en ontwikkeling; betere veiligheid; 
betere juridische bescherming en een betere mensenrechtensituatie; meer politieke 
participatie van vrouwen; en meer vrouwen in leiderschapsposities. Aangezien alle ISAF-
operaties en activiteiten ter ondersteuning zijn van de strategie van de Afghaanse overheid, 
betekent dit ook dat ISAF deze genderstrategie volledig ondersteunt. ISAF kan niet succesvol 
zijn als zij niet systematisch gebruik maakt van de bijdragen die vrouwen (kunnen) leveren 
aan het vredes- en wederopbouwproces. 

Gender in ISAF-beleid 

In 2010 heeft de toenmalige commandant van ISAF, Generaal David Petraeus, voor het eerst 
een Gender annex aan zijn operationele plan toegevoegd. De genderadviseurs speelden 
belangrijke rol in dit proces. Het achterliggende doel van deze Gender annex is om de 
Afghaanse overheid in staat te stellen haar genderstrategie voort te zetten. De annex 
benadrukt het belang van het integreren van het genderperspectief in de planning en 
uitvoering van operaties. De annex benoemt bovendien de middelen die daarvoor moeten 
worden ingezet, zoals het consulteren van méér vrouwen onder andere door de inzet van 
Female Engagement Teams (FET’s). FET’s zijn teams van vrouwelijke militairen, inclusief een 
vrouwelijke tolk, die er speciaal op zijn gericht om in contact te treden met de lokale 
vrouwen. Het succesvolle concept is eerder geïntroduceerd door de Amerikaanse 
marinierseenheden in Irak en is nu door ISAF omarmd. In 2010 heeft Petraeus een order 
gestuurd aan alle PRT’s waarin zij worden aangespoord FET’s te creëren, te trainen en in te 
zetten om zo meer vrouwen te kunnen bereiken.  

Het spreekt voor zich dat enkel het hebben van een aantal FET’s, een FET-order en een 
Gender annex, alhoewel het belangrijke stappen voorwaarts zijn, niet de oplossing is. Het 
gaat om de implementatie ervan waarvoor ten eerste genderbewustzijn nodig is onder de 
ISAF-troepen. Zolang militairen niet begrijpen waar het bij gender om draait, is de kans dat 
er actief aan wordt gewerkt zeer gering. Een oproep van de NAVO aan alle lidstaten is dan 
ook om een genderbewustzijntraining op te nemen in de pre-deployment training. 
Aangezien dit nog niet of nauwelijks gebeurt, zal er ook in het missiegebied nog aan 
genderbewustzijn gewerkt moeten worden.  

Genderadviseurs kunnen een belangrijke rol spelen in het bijbrengen van bewustzijn, 
alhoewel het bereik niet groot is zolang er nog maar enkele genderadviseurs zijn aangesteld 



binnen ISAF. In de ideale situatie heeft elk hoofdkwartier, elk regionaal kwartier en iedere 
tactische eenheid een genderadviseur of, zoals dit op tactisch niveau genoemd wordt, een 
Gender Field Advisor. Deze functionarissen kunnen gendertraining verzorgen en hebben in 
de ideale situatie directe toegang tot de commandant om hem/haar te adviseren over hoe 
het genderperspectief in de operaties te integreren.  

Recentelijk heeft Petraeus, middels een brief aan de NAVO, aangedrongen op het invoeren 
van speciale trainingsprogramma’s voor FET’s voor alle landen die troepen leveren aan ISAF. 
Hij benadrukte daarbij onder andere de noodzaak voor een speciale taaltraining voor de 
tolken van de FET’s. In dezelfde brief deed hij een aanbeveling aan de NAVO-leiding om alle 
landen die troepen leveren voor ISAF, te verzoeken Gender Field Advisors in hun eenheden 
op te nemen, zowel op strategisch niveau (hoofdkwartieren), als operationeel (regionale 
commando’s) en tactisch niveau (PRT’s).  

Mannen in boerka’s  

Bovenstaande ontwikkelingen laten zien dat gender op de agenda staat bij de NAVO en ISAF. 
Een andere ontwikkelingen die bijdroeg aan toenemende aandacht voor gender in operaties 
in Afghanistan is de recente aanvallen op de Britse en Amerikaanse ambassade in Kaboel. 
Gebleken is dat de insurgents boerka’s gebruikten om langs de security checkpoints te 
komen. Deze ‘truc’ wordt steeds vaker toegepast en dwingt de Afghaanse politie samen met 
ISAF te zoeken naar manieren om dit in de toekomst te voorkomen. Vanwege hun 
geloofsovertuiging mogen Afghaanse mannelijke soldaten en politieagenten, geen vrouwen 
fouilleren.  

Door groot gebrek aan vrouwelijke soldaten en politieagenten is dit probleem niet zomaar 
op te lossen. De Afghaanse leger- en politiecommandanten willen dan ook meer vrouwen 
binnen hun eenheden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een plan om de Afghanen te 
kunnen ondersteunen bij het rekruteren en opleiden van vrouwen voor de politie. De 
doelstelling is 5.000 vrouwen te werven. Als we vanuit het genderperspectief naar dergelijke 
plannen kijken, dan wordt duidelijk dat er méér nodig is dan alleen het aannemen en 
opleiden van vrouwen tot politieagent. Er zullen ook extra faciliteiten moeten worden 
geregeld, zoals eigen vertrekken voor vrouwen op de politieposten en checkpoints, waar ze 
zich onder andere kunnen omkleden en wassen en kunnen slapen.  

Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat wanneer je een grote groep jonge vrouwen wil 
rekruteren er dan ook aan aanvullende voorzieningen zoals kinderopvang moet worden 
gedacht, want het is niet altijd zo dat de kinderen bij familie kunnen worden ondergebracht. 
Die kinderopvang moet dan wel van een dermate kwaliteit zijn (schoon, warm en een 
kindvriendelijke inrichting) dat de vrouwen hun kinderen er met een gerust hart achter 
kunnen laten. Hoe ‘westers’ dit soort voorzieningen ook mogen klinken, Afghaanse vrouwen 
geven zelf aan hier behoefte aan te hebben. 

Kunduz 

In Kunduz, waar Nederlandse troepen opleidingen verzorgen voor Afghaanse politiemensen, 
worden inmiddels ook vrouwen opgeleid. De eerste elf Afghaanse politievrouwen hebben in 
oktober de opleiding afgerond en zijn door de Afghaanse autoriteiten gecertificeerd. Deze 
vrouwen konden zelf ook meedenken over de inhoud van de cursus, wat de beste manier is 



om ervoor te zorgen dat de opleiding ook aansluit bij hun behoeften en culturele 
achtergrond. De mannen die worden opgeleid krijgen voorlichting over de rol en het belang 
van vrouwen bij de politie.  

De vraag is nu hoe het deze politievrouwen in de praktijk zal vergaan. Van belang is dat er 
gekeken wordt naar wat deze vrouwen nodig hebben om hun dagelijkse werk te kunnen 
uitvoeren, zoals het veilig kunnen verplaatsen van huis naar de politiepost en aparte 
faciliteiten voor vrouwen op de posten. Het succes zal ook zeker afhangen van de mate 
waarin het aantal vrouwen bij de politie toeneemt. Des te meer vrouwen, des te groter de 
kans op succes. Dit zit hem met name in het feit dat vrouwen hulp en steun van andere 
vrouwen in dit beroep hard nodig hebben. 

Protest Afghaanse vrouwen 

Wat nog niet is genoemd, maar wel vaak in de gedachten van mensen leeft, is dat het 
voeren van een actief genderbeleid in een land als Afghanistan vanwege de islamitische 
cultuur en de tradities niet past of niet mogelijk is. Van belang is om na te gaan of deze 
gedachten kloppen door met name te luisteren naar de opvattingen van de vrouwen en 
vrouwenorganisaties die actief zijn in het land. Zoals eerder genoemd, is er in Afghanistan 
beleid en zijn er nationale actieplannen gericht op gender. Echter, van de uitvoering van het 
beleid en de plannen komt in de praktijk weinig terecht omdat de Afghaanse regering, die 
voornamelijk uit mannen bestaat, er zeer weinig aan doet.  

Afghaanse vrouwen komen hiertegen in protest en schreeuwen om aandacht voor deze voor 
hen zeer onwenselijke situatie. Een voorbeeld van een vrouwenorganisatie die zich hiervoor 
inzet is The Afghan Women’s Network(AWN),een overkoepelende organisatie van 84 
Afghaanse NGO’s, geleid door vrouwen en met meer dan 3.500 individuele leden. De AWN 
strijdt voor vrede en veiligheid, rechten van de vrouw, politieke participatie en leiderschap 
voor vrouwen. Het bestaan van dergelijke netwerken laat zien dat de Afghaanse vrouwen 
zelf heel goed in staat zijn zich te organiseren en te pleiten voor een betere situatie voor de 
vrouwen in hun land.  

AWN vraagt ISAF om hen te ondersteunen door wat te doen aan de slechte situatie waarin 
de vrouwen in Afghanistan verkeren. De organisatie vraagt de gehele internationale 
gemeenschap om de mannelijke leiders in hun land erop te wijzen dat er niet wordt voldaan 
aan de rechten van de vrouw die in de grondwet staan en dat het nationaal actieplan voor 
de vrouwen in Afghanistan niet wordt uitgevoerd. Kortom: het idee dat veel mensen vaak 
hebben van de situatie van vrouwen die leven in zeer traditionele culturen als Afghanistan, 
komt vaak niet overeen met de werkelijkheid. Het beeld dat Afghaanse vrouwen ‘gewend’ 
zijn aan het onderdrukte leven dat zij leiden, dat aandacht voor gender niet in hun cultuur 
past en dat we ons maar beter niet met hen kunnen bemoeien, is onjuist. Het is een beeld 
dat vaak door het inwinnen van eenzijdige informatie is ontstaan.  

Het enige juiste beeld, is het volledige beeld, en dat verkrijg je alleen als je zowel met 
mannen als met vrouwen spreekt. Vraag het de vrouwen zelf, vraag hoe zij tegen de situatie 
in hun land aankijken, wat zij willen en wat zij nodig hebben. Stel hen dezelfde vragen als die 
we aan hun mannen, zoons, broers en ooms stellen, en het beeld zal compleet zijn. 
Vervolgens kunnen wij als internationale gemeenschap, waaronder ISAF, inspelen op dat 



beeld en het totale behoefteplaatje. Dát is opereren vanuit het genderperspectief. Dát is wat 
onze operaties effectiever maakt met het oog op het doel dat we daar willen bereiken: 
veiligheid, stabiliteit en een succesvolle wederopbouw voor de gehele bevolking, voor 
iedereen. 

Luitenant-ter-zee der eerste klasse drs. Ella van den He uvel is voormalig 
genderadviseur voor ISAF Joint Command in Kaboel.  

1. Bi-SC Directive 40-1 ‘Integrating UNSCR 1325 and gender perspectives in the NATO 
Command Structure including measures for protection during armed conflict’ 
(September 2009). 

 

Voorbeeld: opereren vanuit een genderperspectief 

We nemen als voorbeeld een Provincial Reconstruction Team (PRT) in Afghanistan. Een groep 
Nederlandse militairen gaat ’s morgens op pad om te patrouilleren in een nabij gelegen dorp. De 
opdracht die de groep meekrijgt, is om poolshoogte te nemen van de veiligheidssituatie in het dorp. 
In een klein konvooi rijden ze de poort uit en eenmaal in het dorp aangekomen gaan ze te voet 
verder. Met behulp van de tolk voeren ze een aantal korte gesprekjes met wat mannen die bezig zijn 
hun handelswaar te verkopen, en spreken ze wat uitgebreider met de lokale politiechef en de 
dorpsoudste.  

Kort na terugkomst in het kamp rapporteert de groepscommandant over zijn bevindingen aan de 
stafofficieren ‘plannen’ en ‘operaties.’ Hij is positief over de betrekkelijke rust die ze hebben 
geconstateerd in het dorp en over het gesprek met de lokale politiechef en de dorpsoudste. Beide 
heren lieten weten dat de aanwezigheid van de troepen de dorpsgemeenschap een veilig gevoel 
geeft. De politiechef heeft de groepscommandant gevraagd om regelmatig te blijven patrouilleren in 
het dorp. De stafofficieren zijn content over de situatie die de groepscommandant hun schetst en zij 
concluderen samen met de groepscommandant dat het goed gaat in dit dorp.  

Echter, de veiligheid voor de dorpsgemeenschap is niet alleen af te meten aan de veiligheid op straat. 
De veiligheid van de vrouwen in dit dorp is meer gerelateerd aan hun directe leefomgeving: het huis 
waarin zij wonen. In dit voorbeeld kunnen we ons dus afvragen of de groepscommandant en de 
stafofficieren hun werk wel goed hebben gedaan. Immers, het patrouilleren op straat levert in dit 
geval voornamelijk veiligheid op voor de mannen. Als de groepscommandant en de stafofficier zich 
daarvan bewust waren geweest, hadden zij een vrouwelijke militair en vrouwelijke tolk kunnen 
meenemen op patrouille, om ook met de vrouwen in het dorp contact te kunnen leggen.  

Een week later gebeurt dit. De vrouwelijke militair benadert een plaatselijke vrouwelijke directeur 
van een lokale non-governmental organization (NGO) en stelt haar een aantal vragen over de 
veiligheidssituatie in het dorp. Dezelfde vragen als die de groepscommandant aan de dorpsoudste en 
de politiecommandant stelde. De Afghaanse vrouw antwoordt dat de veiligheidssituatie voor de 
vrouwen in het dorp veel te wensen overlaat. Veel vrouwen hebben te maken met huiselijk en/of 
seksueel geweld. Om hun veiligheid te verbeteren zijn er dringend meer vrouwelijke politieagenten 
nodig en meer opvangtehuizen voor vrouwen, zodat deze vrouwelijke slachtoffers de mogelijkheid 
hebben aangifte te doen en eventueel te vluchten naar een veilige plek.  

 


