Meer steun voor vrouwelijke mensenrechtenactivisten
Su’ad Al-Ali, Berta Cáceres en Marielle Franco: vrouwen die op gruwelijke wijze zijn vermoord.
Puur omdat ze mensenrechtenactivisten waren. Vrouwelijke mensenrechtenverdedigers verdienen
meer steun en financiering, stelt WO=MEN Dutch Gender Platform (WO=MEN) op
Internationale Mensenrechtendag.
Sinds de VN-verklaring over mensenrechtenactivisten uit 1998 zijn 3.500 mensenrechtenverdedigers
vermoord, stelt Amnesty International. Het werkelijke aantal ligt hoogstwaarschijnlijk
hoger. Vrouwelijke mensenrechtenverdedigers worden blootgesteld aan dezelfde soort risico’s als
andere mensenrechtenverdedigers. Ze krijgen echter ook te maken met gendergerelateerd geweld
en genderspecifieke risico’s omdat ze vrouw zijn. Ze komen op voor de rechten van vrouwen,
bijvoorbeeld voor slachtoffers van marteling, huiselijk geweld of verkrachting. Ze worden gezien als
een bedreiging voor een systeem dat gebaseerd is op traditionele genderrollen en worden bedreigd
met (online) intimidatie, verkrachting en de dood.

Terwijl het werk dat ze doen ontzettend belangrijk is. Ze spelen een sleutelrol bij het verdedigen van
vrijheid, rechtvaardigheid en waardigheid. Hun werk draagt rechtstreeks bij aan de verwezenlijking
van de mensenrechten, versterking van de rechtsstaat en bevordering van duurzame
ontwikkeling. Zij zijn de motoren voor maatschappelijke verandering. Zij weten wat er lokaal speelt
en dragen oplossingen aan. Het gaat vaak om risicovolle processen, die een lange adem vergen.
Maatschappelijke verandering
'Degenen die onze rechten verdedigen, hebben op hun beurt onze verdediging nodig. Hun dappere
en belangrijke werk heeft represailles en aanvallen op maatschappelijke actoren in alle delen van de
wereld uitgelokt. Humanitaire, ontwikkelings- en vredesopbouwende organisaties krijgen ook steeds
vaker te maken met beperkingen op het gebied van toegang en financiering, waardoor de taak van
mensenrechtenverdedigers des te precairder wordt’, aldus UN Women-directeur Phumzile MlamboNgcuka.

De bewegingsruimte voor vrouwelijke
mensenrechtenverdedigers lijkt steeds kleiner te worden.
WO=MEN pleit er dan ook voor om deze verdedigers op
lokaal en internationaal niveau politiek en financieel te
versterken.

WO=MEN Dutch Gender Platform | Korte Poten 9B, 2511 EB Den Haag | www.wo-men.nl | info@wo-men.nl

