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Konferenz der University Women of Europe (UWE)
11. bis 14. September 2008
in Kyrenia / Nord Zypern

Frau Dr. Koch, Internationale Vizeexekutivsekretärin der ADA (re.), mit Frau Willemijn van der Meer,
Präsidentin der University Women of Europe (UWE) anlässlich des Kongresses der UWE zum Thema
"Women's Role in C reating Peace" vom 11. bis 14. September 2008 in Nord-Zypern.

Vom 11. bis zum 14. September 2008 nahm Frau Dr. Angela Koch an der Konferenz der
UNIVERSITY WOMEN OF EUROPE (UWE) teil. Der Kongress zum General Assembly

wird jedes Jahr durch ein anderes Mitgliedsland organisiert. In 2008 lag die Organisation in
der Hand der „TURKISH CYPRIOT ASSOCIATION OF UNIVERSITY WOMEN “. Der
Veranstaltungsort war der malerische Ort Kyrenia (Girne) in Nord-Zypern. Das Thema
„Women’s Role in Creating Peace“ wurde in Vorträgen, Diskussionen und Arbeitsgruppen
von fast 200 Teilnehmerinnen aus verschiedenen Ländern bearbeitet.
Ausführliche Informationen sind auf der Website der INTERNATIONAL FEDERATION
OF UNIVERSITY WOMEN (IFUW) zu finden: http://www.if uw.org/uwe/reports.htm

Verslag UWE-congres in Kyrenia, Noord-Cyprus 2008
‘Women’s Role in Creating Peace’ - op het eiland van Aphrodite
Nadat de eerste kennismaking met de bijna 200 deelnemers plaats had gevonden
tijdens een receptie ‘s avonds buiten, bij een schitterende zonsondergang over de
zee, begon de eerste dag met enkele lezingen: om te beginnen die van Dr. Rita
Severis, die aan de hand van dia’s van oude schilderijen de geschiedenis van
Cyprus uitlegde en illustreerde.
Gabriella Simoni, een bekende Italiaanse journaliste, benaderde het congresthema
over “vrouwen en vrede” vanuit de invalshoek “vrouwen en oorlog”, door ons levendig
te vertellen over haar ervaringen als oorlogsjournaliste. Verder was er voor de
middagpauze krachtige interventie van de presidente van de Turkse vrouwengroep,
een diepgevoelde kreet om hulp: zij vroeg om steun, omdat hedendaagse Turkse
vrouwen door het islamitische fundamentalisme toenemend onder druk gezet
worden. Haar conclusie: de sharia is niet compatibel met democratie en de
basisrechten van de vrouwen worden in toenemende mate bedreigd. Ze beëindigde
haar interventie in de woorden van Ataturk: “we want ´peace at home, peace in the
world´, forever”.
In de namiddag waren er ‘open space’ werkgroepen met verschillende thema’s over
o.a.: young members, verschillende religies en toenemende islamisering in Europa,
vrouwen en vrede. Als vervolg hierop worden nog verschillende acties gepland om
concrete informatie te vergaren en contact op te nemen met Europese en
Internationale Instituten.
Dag twee: General Assembly met lange discussies, samenstelling van een
werkgroep om bepaalde punten nog verder uit te werken, uiteindelijk toch stemming
op enkele agendapunten. Als nieuwe vice-presidenten werden gekozen: de Franse
advocate Marie-José Jonczy en de Duitse arts Vera John-Mikolajewski. De nieuwe
penningmeester is de Zwitserse Else von Navarini. Van onze Nederlandse VVAOcollega’s blijven nog in het bestuur Willemijn en Gerda, respectievelijk als presidente
en secretaris. De Jans Gremmee Prijs ging aan de verdienstelijke Renée Gerard. Na
de vergadering waren wij uitgenodigd voor een receptie bij de First Lady van Cyprus,
die zelf heel geëngageerd is in de empowering van vrouwen.
‘s Avonds recepties/galadiner in fabelachtige omgevingen: stel je voor: heerlijk
warm weer, zonsondergang, sfeervolle muziek, een oude Abdij (Bellapais Abbay)
boven op een berg, lekker eten, aangenaam gezelschap en inspirerende gesprekken
na gedaan werk… een waarachtig sprookje. Dit alles en de contacten, interessante
gesprekken en inspirerende gedachte-uitwisselingen met vrouwen uit verschillende
Europese landen en zelfs uit Israël en USA waren een unieke ervaring. Als

splinternieuw lid van de VVAO was dit mijn eerste UWE-congres, maar heel zeker
niet mijn laatste. Als ik iemand nieuwsgierig gemaakt heb: het UWE-congres in 2009
gaat door in Wenen in Oostenrijk: wellicht minder warm, maar toch zeker even
boeiend!
Artikel von Dr. Angela Koch
veröffentlicht im Convocaat September 2008 der VERENIGING VAN VROUWEN MET HOGERE OPLEIDING (VVAO)
Abteilung Maastricht

Nach getaner Arbeit:
Frau Dr. Koch mit Teilnehmerinnen aus den Niederlanden beim Empfang in Bellapais Abbey
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