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Bereikte Resultaten
Structureel ceremonie bij

huwelijksvoltrekking dankzij onze lobby

Nu kinshasa is uitgerust van 
Gemeentelijke stuurcomités geïnstalleerd 
die toezicht houden  bij implementeren 

van het NAP 1325. Deze comités vormen 
een leidraad en een schakel tussen het 

nationale, het provinciale en het 

basisniveau

Groep Ambassadeurs R1325 opgericht

Bijgedragen aan: 

- het verkleinen van de afstand tussen 
institutionele kader en de praktijken

- het handhaven proces van de familie 
Code waarvoor we hebben gepleit tussen

2008-2016



Vervolg
• Op Gemeente niveau: Installatie van mechanismen voor 

vroegtijdige waarschuwing tegen conflicten en 

mechanismen voor toezicht op de uitvoering van Resolutie 

1325 aan de basis

• de ontwikkeling van het tweede generatie Nationaal Actie 

Plan, een krachtig pleitbezorgingsinstrument voor 

gendergelijkheid bij conflictbeheersing, 

geschillenbeslechting en vredesopbouw

• Pleitbezorging die heeft geleid tot de validering van het 

actieplan tweede generatie door de hoge autoriteiten van 

het land en de afstemming ervan op de nationale 

begroting voor een doeltreffende uitvoering

• Capaciteitsopbouw voor lokale actoren bij de uitvoering 

van de resolutie en monitoring van hun acties op het 

terrein



Vervolg

resultaten

• Bijgedragen aan 

- Gemeentelijk jaarontwikkelingsplan 1325.

- promote van de familie code wetgeving

- aan het verkleinen van de afstand tussen 

institutionele kader en de praktijken

- aan de strijd tegen de structurele drijfveren van 

GBV

- benoemingen van vrouwen op strategiek 

positie(justitie, 

- Oprichten van vrouwengroepen(politie, justitie en 

social zaken)



Als een teken 

van waardering

Tosangana is appointed as non 

permanent Member of the 

National Secretariat on the NAP 

1325 (May 2020) 



Samenwerking • Tosangana en DRCC behoren tot de pioniers bij 

het ontwikkelen en organiseren van de eerste 

Train-Trainers over NAP1325 in 

plattelandsgebieden in de DRC (Kongo- Central, 

Equateur et Kivu)

• Een van de eerste Kongolesen Diaspora groep in 

Nederland die internationale webinar heeft 

georganiseerd met aanwezigheid van: ministerie 

van Gender in DRC - vertegenwoordiger van 

bureau du Presidence de heer Kinkufi Gobi -

Minbuza - gouverneur van Zuid-Kivu en Wo=men 

Lobby en capaciteitsopbouw op lokaal, 

regional, national en international niveau. 


