
Άγαλμα της «Άγνωστης Γυναίκας του Πολέμου - Η ειρήνη χρειάζεται γυναίκες». 
 
Στις 11 Νοεμβρίου 2021, η πόλη του Leuven θα αποκαλύψει το άγαλμα της 
Άγνωστης Γυναίκας του Πολέμου, ένα δώρο από το Κίνημα Ειρήνης του Leuven και 
του KU Leuven. Το άγαλμα βρίσκεται στο Benedenplein - Jeanne Devosplein. 
 
Η πλαγιασμένη γυναίκα: η εικόνα της Άγνωστης Γυναίκας του Πολέμου αναφέρεται 
στη γυναικεία διάσταση των δεινών του πολέμου. Οι γυναίκες υποφέρουν πολύ 
από τον πόλεμο και τις συγκρούσεις, με τον δικό τους τρόπο. Όχι μόνο χάνουν τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά επίσης είναι συχνά θύματα ομαδικής και άλλης 
βίας. Στην πρόσφατη ιστορία, ο βιασμός γυναικών έχει χρησιμοποιηθεί ως όπλο 
πολέμου στην Αφρική, την πρώην Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, την Συρία ... 
 
Η καθισμένη γυναίκα: η εικόνα της Άγνωστης Γυναίκας του Πολέμου αναφέρεται 
επίσης στη δέσμευση των γυναικών εν μέσω καταστάσεων πολέμου και 
συγκρούσεων: συνεχίζουν να φροντίζουν την οικογένεια και την κοινότητά τους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τραυματίστηκαν (σωματικά και ψυχολογικά) 
από τα δεινά του πολέμου. 
 
Η όρθια γυναίκα: το άγαλμα καλεί τις γυναίκες να συμμετάσχουν ενεργά στη 
βιώσιμη οικοδόμηση της ειρήνης, όπως τονίζεται στο Ψήφισμα 1325 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει το σύνθημα «Η δύναμη 
των Γυναικών είναι Δύναμη Ειρήνης». Η χειρονομία ενθαρρύνει τις γυναίκες να 
κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν και να εργαστούν για την ειρήνη, σε όλα τα 
επίπεδα, ανάλογα με την κατάσταση και τις δυνατότητές τους (οικογένεια, γειτονιά, 
κοινωνία, πολιτική). Μέσω της συνεργασίας με πολλούς, οι γυναίκες μπορούν να 
επηρεάσουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σχετικά με τη χρήση των πόρων: 
μετάβαση από τη στρατιωτικοποίηση στη μη βίαιη διαχείριση συγκρούσεων και 
ικανοποίηση των αναγκών των πιο ευάλωτων στην κοινωνία. 
 
Για τους λόγους αυτούς, η Λευκή Παπαρούνα τοποθετείται δίπλα στην Κόκκινη 
Παπαρούνα, που είναι το σύμβολο για τον εορτασμό του πολέμου. Και οι δύο 
Παπαρούνες είναι στο λογότυπο του Κινήματος Ειρήνης του Leuven. Κάθε 11 
Νοεμβρίου, το Κίνημα Ειρήνης του Leuven θέλει να φέρει την ιδέα στο προσκήνιο 
ότι οι γυναίκες μπορούν να αναπτύξουν τεράστια δύναμη όταν συμμετέχουν ενεργά 
για την ειρήνη. 
 
Το Leuven αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως Πόλη της Ειρήνης. Όταν το 
Κίνημα Ειρήνης του Leuven παρουσίασε την πρωτοβουλία για ένα άγαλμα της 
Άγνωστης Γυναίκας του Πολέμου στον Δήμο του Leuven, υπήρξε μια πολύ 
ενθουσιώδης αντίδραση του Δήμου, ο οποίος υιοθέτησε το έργο στον 
Προγραμματισμό του για τα έτη 2020-2025. Επίσης, το Πανεπιστήμιο KU Leuven 
υποστηρίζει αυτήν την πρωτοβουλία με μεγάλη πεποίθηση. 
 
Το Leuven είναι μια πόλη με περισσότερες από 170 εθνικότητες. Οι πολλές 
γυναίκες, μετανάστριες, πρόσφυγες, ξένες μαθήτριες, που προέρχονται από 
περιοχές συγκρούσεων και κατοικούν εντός και γύρω από το Leuven, θα 



αναγνωρίσουν τον εαυτό τους στο άγαλμα. Είναι μια έκφραση αναγνώρισης και 
σεβασμού για το μακρινό δρόμο που έχουν ταξιδέψει αυτές οι γυναίκες και για τη 
δύσκολη διαδικασία ένταξης που πρέπει να περάσουν με ή χωρίς την οικογένειά 
τους. Αυτό το άγαλμα μπορεί να συμβάλει στην ένταξή τους και στην επούλωση των 
τραυμάτων τους. 
 
Αν και η σημασία του αγάλματος ως ανάμνηση δεν έρχεται αρχικά, υπάρχει μια 
ιστορική αναφορά στον πόλεμο. Το Leuven έχει μια πλούσια ιστορία γυναικών που 
εμπλέκονται ενεργά στην αντίσταση ενάντια στον πόλεμο και τη βία, και όλες αυτές 
οι άγνωστες ενεργές γυναίκες αξίζουν μια θέση στην πόλη. 
 
Η γλύπτρια του αγάλματος της Άγνωστης Γυναίκας του Πολέμου είναι η Liliane 
Versluys, που ζει στην περιοχή του Leuven, πασιφίστρια φεμινίστρια, δικηγόρος και 
επίσης γλύπτρια και ζωγράφος. Θέλει να συμβάλει σε έναν καλύτερο κόσμο 
εμπλέκοντας τον εαυτό της ενάντια στην αδικία και αποκαλύπτοντας τη δύναμη των 
εικόνων που δεν μπορούν να ειπωθούν με λόγια. 
 
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στο Benedenplein - Jeanne Devos plein στο 
Leuven - πίσω από τη σήραγγα υπόγεια διάβασης του σιδηροδρομικού σταθμού - 
στις 14 η ώρα. Μετά από αυτό, όλοι/ες προσκαλούνται στο κοντινό Youth Hostel 
"Blauwput" για επιπλέον δραστηριότητες. 
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