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Simone Filippini houdt voor het lustrum van de VNVA een lezing over solidariteit met vrouwen op
internationaal niveau. Na haar studie Slavistiek en Italiaans in Utrecht heeft zij 25 jaar als
diplomaat vanuit Buitenlandse Zaken in diverse projecten en functies aandacht gegeven aan de
versterking van de positie van vrouwen. In Jakarta heeft zij specifiek ontwikkeling van vrouwen in
haar portefeuille gehad. In het Midden-Oosten/de Golfstaten was dat ook haar aandachtsgebied.
Ook heeft zij in Macedonië als ambassadeur en in Miami als consul-generaal gewerkt voor het
Zuidoosten van de Verenigde Staten en het Nederlands Caribisch Gebied. Als hoofd van de
Vrouwenrechten afdeling bij Buitenlandse Zaken heeft zij een substantiële bijdrage geleverd aan
de versterking van de aandacht voor vrouwenrechten in het Nederlandse buitenlandbeleid. Hierbij
ging het vooral ook over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor de vrouw en
over de rol van vrouwen in de vredesopbouw.
Terug in Nederland werd zij medio 2013 Algemeen Directeur van hulp- en
ontwikkelingsorganisatie Cordaid, dat solidariteit hoog in het vaandel heeft. Sinds 2017 heeft zij
diezelfde rol bij het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). Deze organisatie is
door een aantal Nederlandse politieke partijen opgericht om zusterorganisaties in het buitenland
te ondersteunen. Inmiddels is het een onafhankelijk maatschappelijke organisatie die bijdraagt
aan het bevorderen van democratische, inclusieve en effectieve politiek wereldwijd. Het NIMD is
uniek in de wereld, waarbij Nederland als land een voorbeeldfunctie kan hebben en steun kan
bieden.
Simone is zelf actief geweest binnen D66, onder meer als lid van het Landelijk Bestuur van de
partij met de internationale portefeuille onder haar hoede.
Simone heeft haar werk vrijwel altijd fulltime gedaan. Als diplomaat heb je geen baan van 9 tot 5.
Zij heeft dit van huis uit meegekregen. Haar moeder was arts en heeft met 8 kinderen altijd
gewerkt. Haar gezin is voor haar een belangrijke bron van energie: het samen zijn met haar
kinderen, wandelen, tuinieren en sporten zorgen voor balans.
Zij doet alles met veel passie, vanuit haar werk vloeit het over in andere activiteiten. Omdat zij
haar eigen mogelijkheden kan uitbuiten, wil zij graag bijdragen aan de samenleving. Als ze
succes boekt, ondanks allerlei twijfels om haar heen, voelt zij zich weer extra strijdbaar. Ze is pas
tevreden in haar werk als ze impact kan genereren.
Voor de toekomst ziet zij dat aandacht voor duurzaamheid noodzakelijk is. Het lijkt haar
uitdagend om daar zelf nog eens iets in te ondernemen.
Solidariteit betekent voor haar je verantwoordelijk voelen voor de wereld om je heen, het
beschermen van het lot van anderen, waarbij vrijheid centraal staat. Maar het begint bij jezelf om
dát uit te dragen.
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