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Solidarité des Femmes Activistes
pour la défense de Droits Humains
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Verklaring op de Algemene Vergadering van de Unie van
Soroptimist België te Brussel.

Dames, vertegenwoordigers van Soroptimist International afdelingen uit Europa, België en
Afrika.
Dames en Heren, vertegenwoordigers van andere service clubs.
Geachte genodigden,
Het is met veel respect en grote hoop en vreugde dat ik hier voor u sta om u te bedanken
voor de VREDESPRIJS 2017 die me werd toegekend door Soroptimist Europa op het congres
in Firenze juli 2017.
Mijn naam is Gégé Katana Bukuru.
Ik ben verdediger van de mensenrechten en de vrouwenrechten.
Ik ben féministe.
Uvira is rijk aan mineralen en is vanwege zijn geografische ligging, de toegangspoort tot
opstanden, gewapende groepen en het theater van regionale oorlogen.
Tegenwoordig blijven de verschillende gemeenschappen zich nog steeds afvragen of ze zich
in tijden van oorlog of van vrede bevinden..
In deze moeilijke context zijn het de vrouwen die eersten gediscrimineerd worden en fysiek,
economisch en sociaal geweld lijden.
De genderdimensie in het handhaven van vredesopbouw, conflictpreventie, management en
oplossing wordt niet gerespecteerd.
De toewijzing van de politieke rol van vrouwen aan vredesonderhandelingen en de
uitvoering van het arsenaal aan vredesakkoorden ook niet.
Het proces van democratische dialoog, veiligheidsbeheer, grensoverschrijdende
samenwerking is niet duidelijk omschreven vanwege de effectieve betrokkenheid ervan.
Verschillende structuren hebben de strijd van vrouwen nog niet begrepen om deel te nemen
aan besluitvormingsorganen.

Veel Zuid-KIVU-vrouwen zijn nog niet bevrijd op vlak van politiek, economie, sociaal, cultuur
en arbeid
MPA-Kazi vrouwen : vrouwen die in de mijnen werken, voeren dit werk onbeschermd en in
moeilijke omstandigheden uit.
Geconfronteerd met deze situatie, weigeren wij vrouwen, de cultuur van vrouwen
onderhouden door de sponsors van de conflicten.
Wij, vrouwen vechten voor onze ontwikkeling zodat onze samenleving een echte democratie
wordt.
Wij, vrouwen willen geen angst meer in ons hart hebben.
Om onze boodschap over te brengen voor vrede, voor de terugkeer van stabiliteit in ons
land, hebben we vredeskernen, vredescellen, in buurten, in dorpen, waar mogelijk opgezet.

Onze strijd voor vrede gaat door "zachte diplomatie"
Geachte vergadering, ik wil mijn betoog afsluiten door u te informeren dat de Vredesprijs
2017 die Soroptimist Europe ons heeft gegeven symbool staat voor gendergelijkheid, vrede
en vrijheid van meningsuiting en respect voor de mensenrechten.
Ik heb gezegd en ik dank u
Gege Katana Bukuru
Uitvoerend secretaris SOFAD
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