Laureaten ‘Zoek uw Vredesvrouw 2012’
Stéphanie Baguma
Richtte in Oost-Congo een vrouwenorganisatie op die weduwen helpt om te
overleven en een inkomen te verwerven. Ze ijvert voor solidariteit met
vrouwen in oorlogen om samen een oplossing te vinden voor hun vele
problemen. Ze komt op voor vrede en de emancipatie van vrouwen.

Regine Beer
Overleefde gevangenschap in Auschwitz. Daarna maakte ze haar ervaringen als
slachtoffer van de nazi’s tot een positieve kracht. Meer dan dertig jaar getuigde ze
over de gruwel van oorlog en haat. Zelf gaf ze het goede voorbeeld door tegenover
haat liefde te plaatsen. Ze koos er dus voor om van mensen te houden.

Geert Bossaerts
Zet zich in oorlogsgebieden in voor mensenrechten en vrouwenrechten. Ze
ijvert voor het herstel van de burgersamenleving en van het Recht. Ze klaagt
seksueel geweld aan, strijdt tegen straffeloosheid en ijvert voor de deelname
van vrouwen aan maatschappelijke besluitvorming. Ze coördineert vorming
voor juristen uit landen in wederopbouw en leidt lokale bemiddelaars op.

Micheline Briclet
Zet zich in voor de sociaaleconomische empowerment van vrouwen in
ontwikkelingslanden. Ze geeft trainingen en strijdt voor fondsen en opleidingen
voor vrouwen. Via haar organisatie ‘Associationeuropéenne du microcrédit’
financiert ze coöperatieven die microkredieten verschaffen voor projecten of
diensten die vrouwen ten goede komen.

Leona Detiège
Maakt zowel doorheen haar politieke carrière als daarbuiten een verschil voor
vrouwen en vrouwenrechten. Actief in de vrouwenbeweging, oefent ze druk uit op
het beleid en tracht ze de bevolking met campagnes te sensibiliseren. Als politica
vertolkt ze meer dan eens de stem van vrouwen. Autonomie voor vrouwen is een
rode draad doorheen haar inzet voor vrouwenrechten, evenals de strijd tegen
onrecht.

Nicole Emany
Klaagt oorlog aan en pleit voor vrede. Ze informeert en sensibiliseert over
plunderingen, seksueel geweld en de uitsluiting van vrouwen uit Congolese
vredesprocessen. Ze pleit voor de uitvoering van Resolutie 1325 en organiseert
overleg met Congolese vrouwen. Ze hielp mee om de roof van grondstoffen in Oost
Congo te documenteren.

Annemarie Gielen
Zet zich in voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen, voor geweldloze
conflicthantering en voor verzoening. Ze werkt samen met de
‘Soldatenmoeders’ uit Sint Petersburg en staat kritisch tegenover de RussischTsjetsjeense oorlogen. Ze geeft een stem aan de mensenrechtenactivisten van
Rusland. Daarbij heeft ze bijzondere aandacht voor en de rol van vrouwen.

Josée Goethals
Organiseert als stichtend en bezielend lid van Aziz activiteiten met en door
vluchtelingen. Daarbij wil zede bevolking sensibiliseren over asiel en migratie.
Ze werkt samen met de Tsjetsjeense gemeenschap in België om hun integratie
te bevorderen. Ze wil correct informeren over de Russisch-Tsjetsjeense
oorlogen en komt daarbij op voor vrouwenrechten en mensenrechten.

Hilde Mattelaer
Zet zich al meer dan 30 jaar vrijwillig in voor het Zuiden. Ze is medestichter en
bezieler van ‘Artsen Zonder Vakantie’, en stuurde al meer dan 250 artsen en
paramedici uit naar Afrika en Roemenië. Ze sensibiliseert rond de gevolgen
van de oorlog voor vrouwen. Ze werkt aan een forum om verschillende
actoren betrokken in deze problematiek rond de tafel te brengen.

Anne Monseu
Zet zich in voor de goede werking van het project ‘la Maison des Femmes du
Burundi’. Dat project biedt vrouwenorganisaties ruimte voor ontmoeting en dialoog,
helpt slachtoffers van geweld, en organiseert vorming en de toekenning van
microkredieten. Ze bestrijdt geweld op vrouwen en smeedt banden over grenzen
heen. Daarbij wil ze ervaringen uitwisselen en respect voor vrouwenrechten
bevorderen.

Anne Morelli
Heeft als historica aandacht voor de geschiedenis van vrouwen. Veel van haar
werk gaat over vrede, waaronder de parel ‘De elementaire principes van de
oorlogspropaganda’. Haar inzet is echter ruimer. Ze ijvert voor
vrouwenrechten, komt op voor rechtvaardigheid en is actief in de
vredesbeweging. Daar is ze ook voorzitter van de organisatie ‘Femmes pour la
Paix’.

Louise Ngandu
Is een van de initiatiefnemers van het ‘Maison des Femmes du Burundi’. Dat huis
biedt vrouwen ruimte voor ontmoeting, steunt slachtoffers van geweld,
organiseert vormingen en verleent microkredieten. Als geëngageerd lid van
verschillende Afrikaanse verenigingen die ijvert ze voor de realisatie van
vrouwenrechten en neemt ze regelmatig publiek stelling in tegen de oorlogen in
Afrika.

Laurence Nyirakamanutsi
Richtte in Oost Congo een vrouwenvereniging op die tegemoet aan de noden van
vrouwen die in oorlogsomstandigheden moeten overleven. Bijzonder is hun
zorgvoor vluchtelingenvrouwen, ook al hebben zij het zelf moeilijk om te overleven.
Ze treedt ook op als bemiddelaar en raadgever om de vrouwen weer moed en hoop
te geven. Haar boodschap blijft dat vrede en een leven zonder haat mogelijk is.

Patricia (Pat) Patfoort
Draagt bij tot vrede en verzoening, niet gewelddadige communicatie en
conflictbemiddeling. Ze ontwikkelde hiervoor een eigen methodiek en publiceerde
meerdere boeken. Haar model verschaft inzicht in hoe communicatie in
evenwaardigheid kan verlopen en conflicten kan transformeren. Ze geeft hierover
lezingen, workshops en trainingen.

Rita Robberechts
Is vrijwillig actief in de basisvrouwenbeweging. Ze is een bruggenbouwer en
pionier die met zich met groot enthousiasme inzet om vrouwen over grenzen
heen samen te brengen. Ze gelooft in de kracht van verenigingen aan de
basis. Daarbij heeft ze bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare vrouwen.

Ingrid Stals
Sensibiliseert over geweld op vrouwen. Tegen de stroom in streed ze om
partnergeweld op de beleidsagenda van de politie te zetten. Ze staat mee aan
de wieg van de dienst slachtofferzorg bij de politie Antwerpen. Daar zet ze zich
ook persoonlijk in voor de opvang en begeleiding van vrouwen. Ze
onderscheidt zich door haar feministisch inzicht in de dynamiek van geweld.

Lorrie Vandeginste
Zet zich via haar vereniging ‘SOLFA’ in voor hulpverlening aan vrouwen met genitale
fistels en voor micro-kredietverlening aan groepen vrouwen in Oost-Congo. Dit
verschaft vrouwen niet alleen financiële steun, maar zorgt ook voor een bundeling
van krachten. Met het project ‘Ecofours’ draagt ze bij tot de verlaging van de
werklast van Rwandese vrouwen.

Marianne van de Goorberg
Is één van de drijvende krachten van ‘Vrouwen in ’t Zwart België’, een internationale
vrouwenbeweging die oorlogen en geweld contesteert. Ze vormt een brug naar
andere organisaties die ijveren voor vrede en ontwikkeling, en sensibiliseert het
publiek via tentoonstellingen en debatavonden.

