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Om deze eisen kracht bij te zetten voerde 
Amnesty in Vlaanderen alvast actie op 
20 mei, de dag van Amnesty’s jaarlijkse 
Benefietconcert in Antwerpen. Terwijl 
artiesten als Brahim, Kate Ryan en Discobar 
Galaxie het beste van zichzelf gaven op 
het podium, kon de bezoeker op het plein 
ervaren wat het betekent in Congo te leven. 
Via getuigenissen van mannen en vrouwen 
uit DRC kon elke festivalganger zich inleven 
in wat slachtoffers van seksueel geweld is 
overkomen, wat hun naasten doormaakten 
en hoe mensenrechtenactivisten zich voor 
hen inzetten. 

Amnesty blijft dus met jouw steun aandacht 
vragen voor de problematiek van seksueel 
geweld in DRC opdat er verandering zou 
komen in de situatie van vele duizenden 
Congolese vrouwen!

Annemie Van Uytven

De schrijnende situatie van veel 
vrouwen in Congo is in deze 
Focus een jammere constante.  
Mensenrechten worden er voortdurend 
geschonden en het seksuele geweld tegen 
vrouwen en meisjes wordt er nog steeds als 
oorlogswapen gebruikt. Seksueel geweld is 
de grootste bedreiging voor de gezondheid 
van de vrouw in Congo. 
Amnesty stelde de problematiek in het 
licht tijdens haar Benefiet op 20 mei 
jongstleden.

Het oorlogsgeweld, de systematische 
verkrachtingen en de straffeloosheid 
waarmee dit geweld gepaard gaat, leiden 
tot verdere ontwrichting van de Congolese 
samenleving. De regering onderneemt 
nauwelijks actie. Amnesty blijft dan ook 
ijveren voor de nodige inspanningen op 
nationaal en internationaal vlak die voor 
een verbetering van de situatie in het 
land moeten zorgen. Vrouwen moeten er 
beschermd worden tegen geweld en er moet 
een einde komen aan de straffeloosheid 
van daders en het systematische seksuele 
geweld tegen vrouwen. 

EDITORIAAL
Tussen 17 en 19 april 2009 kwamen de rege-

ringen van alle Amerikaanse landen, uitge-

zonderd Cuba, samen in Trinidad en Tobago 

voor de vierjaarlijkse ‘Top van de Amerika’s’. 

Gezien de sfeer van verzoening die momenteel 

heerst tussen de regering van VS-president 

Barack Obama en andere regeringen in de 

Amerika’s, bood deze top een ongeëvenaarde 

opportuniteit om een sterke mensenrech-

tenvisie uit te stippelen voor het continent. 

Amnesty International stuurde een dele-

gatie om de regeringen ertoe te bewegen 

het mensenrechtenperspectief centraal te 

stellen in hun zoektocht naar oplossingen ten 

tijde van globale economische crisis. Deson-

danks verdwenen mensenrechten andermaal 

naar de achtergrond,  waardoor dit helaas de 

‘top van de gemiste kans’ werd. Want zonder 

oog voor mensenrechten bestaat er volgens 

Amnesty International een reële kans dat de 

crisis en de geformuleerde antwoorden erop 

bestaande ongelijkheden zullen versterken. 

Voor vrouwen, die hun rechten vaak slechts 

in de marge kunnen uitoefenen, is dit 

geen goed nieuws. We zetten voor jullie 

nog even de huidige situatie van vrouwen 

in Centraal- en Zuid-Amerika op een rij. 

Rapporten uit Mexico, Guatemala, Vene-

zuela en Brazilië tonen aan dat geweld tegen 

vrouwen diepgeworteld en wijdverspreid 

is in Latijns-Amerikaanse samenlevingen. 

Berichten over geweld tegen vrouwen blijven 

ons ook bereiken vanuit andere hoeken van de 

wereld. Sinds begin van dit jaar, in de periode 

tijdens en na de oorlog, werd in de Gazastrook 

een toename geregistreerd van huiselijk 

geweld en seksueel misbruik van vrouwen. 

Tot slot berichten we over het jaarlijkse Bene-

fietconcert voor Amnesty Vlaanderen dat dit 

jaar het vreselijke lot van vrouwen in de 

Democratische Republiek Congo in de kijker 

zette. Ontdek dit alles verder in dit nummer!

Anke Van Vossole
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In april 2009 lanceerde de UN Gender 
Task Force in samenwerking met 
UNIFEM (United Nations Development 
Fund for Women) een rapport over 
de socio-economische  impact van 
de Israëlische militaire inval in de 
Gazastrook die begon op 27 december 
2008 en eindigde op 18 januari 2009. 

In de nasleep van dit 23-dagen-durende 
conflict werden in de eerste week van 
maart 2900 1100 volwassen mannen en 
vrouwen geïnterviewd over verschillende 
onderwerpen, waaronder veiligheid, 
gezondheid, levensonderhoud en 
geweld. Dit laatste thema wordt in dit 
artikel verder besproken.

Het zal niemand verwonderen dat de 
ondervraagde mannen en vrouwen hun 
maatschappij als gewelddadig blijven 
waarnemen. Wanneer werd gevraagd 
naar de verschillende types van geweld 
waarmee ze geconfronteerd worden in de 
nasleep van het conflict, kwamen er vier 
naar voor: Israëlisch geweld, huiselijk 
geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld 
tegen kinderen en gevangenschap 
in Palestina. Opvallend hierbij is dat 
huiselijk geweld bijna even vaak wordt 
vermeld als politiek en militair geweld. 
UNIFEM, lokale Palestijnse NGO’s en 
gezondheidswerkers in Gaza melden 
inderdaad een stijging van het aantal 
gevallen van huiselijk en seksueel geweld 
tegen vrouwen tijdens en na het conflict. 
Daarnaast was er ook een toename van 
huiselijk geweld tegen kinderen.

Husam al-Nounou, de public relations- 
coördinator voor de ‘Gaza Community 
Mental Health Programme’ (GCMHP), 
schrijft deze stijging toe aan het feit dat 
de meeste mensen tijdens het conflict 
te maken kregen met traumatische 
ervaringen waarop al tijdens, maar 
ook na het conflict gewelddadig wordt 
gereageerd. Een bijkomend probleem is 
dat huiselijk geweld zich in een taboe- 

TOENAME HUISELIJK GEWELD IN GAZA

sfeer bevindt. Het wordt beschouwd als 
een privaat familiaal probleem. Dit in 
tegenstelling tot geweld tegen mannen, 
dat meer als een publiek probleem 
wordt behandeld. Dit wordt ook elders 
in het onderzoek bevestigd: vrouwen 
die slachtoffer zijn van huiselijk geweld 
wenden zich veelal tot hun moeders. Uit 
het onderzoek blijkt ook dat de politie in 
deze aangelegenheden als het allerlaatste 
redmiddel wordt beschouwd.

Getuigenissen

Sahar, 36 jaar, liet zich in februari 2009 
van haar man scheiden omwille van het 
fysieke en psychologische geweld dat 
zij van hem te verduren kreeg tijdens 
het conflict. Ze vertelde dat hij haar 
geregeld sloeg en haar dwong tot het 
hebben van geslachtsgemeenschap 
tegen haar wil. Samen hebben ze een 
dochter, die twee jaar oud is. Nadat 
haar ex-man en zijn broers geprobeerd 
hadden haar met geweld mee te nemen, 
besliste de rechtbank tot begeleide 
bezoeken. De bezoeken vinden plaats 
in het Palestinian Centre for Democracy 
and Conflict Resolution (PCDCR).

Zo verging het ook een andere getuige. 
Ook haar man sloeg en beledigde haar, 

waarna zij de scheiding aanvroeg. Ook 
zij brengt haar zoon van amper negen 
maanden oud, naar het PCDCR waar de 
vader hem wekelijks onder toezicht kan 
bezoeken.

Bakr Turkmani, advocaat bij het PCDCR, 
vertelt dat het centrum voor het conflict 
30 families bijstond, na het conflict 
verdubbelde dit aantal. Huiselijk geweld 
heeft bovendien een belangrijke rol 
gespeeld in het toegenomen aantal 
scheidingen na het conflict. Turkmani 
zegt verder dat hij de slachtoffers steeds 
moet begeleiden naar de politie, omdat 
anders hun klacht inzake mishandeling 
niet wordt aanvaard.

Het volledige rapport kan u lezen op 
www.unifem.org/news_events/story_
detail.php?StoryID=868.

Voor meer informatie over de problematiek 
in het Midden-Oosten kan u terecht bij 
het Amnesty Landencoördinatieteam 
Israël, Palestina en de Bezette gebieden 
(www.aivl.be/landeninfo/israel-en-
de-bezette-gebieden). U kan zich via 
deze pagina ook abonneren op hun 
nieuwsbrief.

Els De Wit

GAZA
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uitdrukkelijk dat de regering en haar 
functionarissen verantwoordelijk zijn 
voor de preventie en bestrijding van 
deze schendingen. De wet verplicht de 
staat ertoe de nodige administratieve, 
wettelijke en gerechtelijke maatregelen 
te nemen om de wet toe te passen. Ze 
voorziet tot slot in de oprichting van 
opvangtehuizen in elke Venezolaanse 
provincie, in bijstand voor vrouwen die 
een situatie van misbruik ontvluchten, 
beschermingsmaatregelen wanneer zij 
klacht indienen, en in trainingen voor 
de ambtenaren die hun zaak moeten 
behandelen. 
Deze wet bevat dus ongetwijfeld alle 
ingrediënten om de bestaande situatie 
om te keren. Desondanks blijft ze 
een dode letter. De regering laat na 
de middelen vrij te maken die nodig 
zijn om deze wet ook daadwerkelijk te 
implementeren. Door dit gebrek aan 
politieke wil wordt de vooruitgang die 
deze wet zou kunnen betekenen bijna 
tot nul herleid.

Amnesty International rapporteerde 
over de situatie in Venezuela in juli 
2008 en voert campagne tot eind 
2010. Hierbij wil Amnesty focussen op 
twee domeinen. Vooreerst wil ze de deur 
naar vluchthuizen openzetten. Er moet 
dringend meer opvang voorzien worden 
voor vrouwen die huiselijk geweld 
ontvluchten. Daarnaast wil ze de deuren 
van de politiebureaus openen. De 
politie moet opgeleid worden om deze 
vrouwen te beschermen. De combinatie 
van deze twee doelstellingen kan reeds 
tegemoet komen aan een groot deel 
van de obstakels die vrouwen ervan 
weerhouden hun rechten op te eisen. 
Het advies van de vrouwen zelf is klaar 
en duidelijk: ‘De wet is er, laten we ze 
toepassen’! 

Anke Van Vossole

Velen menen dat wat binnen het gezin 
gebeurt een privé-aangelegenheid is. 
Dit wordt weerspiegeld in het gedrag en 
de houding van ambtenaren waarmee 
slachtoffers in contact komen. Het 
leidt bovendien tot een hoge mate van 
straffeloosheid.

De Venezolaanse autoriteiten namen 
reeds enkele maatregelen om geweld 
tegen vrouwen te bestrijden. In 1999 
werd een eerste wet aangenomen 
betreffende geweld tegen vrouwen in 
de familie. Er werden twee nationale 
vluchthuizen opgericht en de 
vertrouwelijke noodlijn 0800 Mujeres 
werd opgestart. In 2007 werd de 
bestaande wet vervangen door een 
wet met een revolutionair karakter: de 
Organieke wet betreffende het recht 
van vrouwen op een leven vrij van 
geweld. De tekst zou een voorbeeld 
kunnen zijn voor de hele regio en 
houdt een groot potentieel in om 
reële verandering te brengen in het 
leven van vrouwen. Ze vormt namelijk 
een kader waarbinnen hun rechten 
gegarandeerd worden. In de eerste 
plaats ontkracht ze een diepgewortelde  
misvatting: dat seksueel geweld en 
verkrachting binnen een intieme relatie 
geen misdrijf vormen. Ze erkent verder 

Studies vanuit alle hoeken van de 
wereld tonen aan dat geweld tegen 
vrouwen zwaar ondergerapporteerd 
wordt. In Venezuela schat men 
dat slechts een op negen vrouwen 
gewelddaden binnen de familie naar 
buiten brengt. Naast schaamte en 
angst voor sociale stigmatisering, 
liggen een aantal belangrijke oorzaken 
hieraan ten grondslag.

Vrouwen die huiselijk geweld proberen 
te ontvluchten bevinden zich vaak 
in een situatie van isolement en 
financiële afhankelijkheid. Zij 
beschikken niet over voldoende 
economische en sociale middelen 
om wettelijk advies in te winnen of 
zelf in hun onderhoud te voorzien. 
In Venezuela bestaan er slechts twee 
nationale vluchthuizen waar zij terecht 
kunnen. Beschermingsmaatregelen 
voor vrouwen die klacht indienen 
worden er niet toegepast of zijn niet 
efficiënt. Angst voor hun veiligheid 
en die van hun kinderen, of angst om 
zonder inkomen op straat te eindigen, 
weerhoudt vrouwen er vaak van om de 
stap naar de politie te zetten.
Daarnaast heerst in Venezuela nog 
steeds een sociaal klimaat waarin 
huiselijk geweld vaak getolereerd, 
geminimaliseerd of vergoelijkt wordt. 

OPEN DE DEUR VOOR VROUWEN, 
SLUIT DE DEUR VOOR HUISELIJK 
GEWELD IN VENEZUELA

VENEZUELA
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VROUWENMOORDEN IN
GUATEMALA 

familieleden van de slachtoffers met de 
nodige zorg en aandacht te behandelen 
en af te zien van opmerkingen die de 
ernst van het misdrijf minimaliseren 
of wegwuiven of impliceren dat de 
slachtoffers hun verdiende loon krijgen 
of zelfs schuld hebben aan hun invre-
selijke lot.

Daarnaast vraagt Amnesty om alle dis- 
criminerende wetgeving tegenover vrou-
wen op te heffen, de bescherming van 
vrouwen te voorzien en in het algemeen 
respect voor vrouwenrechten te bewerk-
stelligen.
      
Gebaseerd op: 
Guatemala- Amnesty International Sub-
mission to the UN Universal Periodic 
Review Second session of the UPR 
Working Group, 5-9 May 2008, http://
www.amnesty.org/en/library/asset/
AMR34/001/2008/en/69cdb247-
d343-11dc-ae76-cd9a3dc63251/
amr340012008eng.pdf

Annemie Van Uytven

brengt. Er is zelfs sprake van op gender 
gebaseerde discriminatie wat betreft de 
vrouwenmoorden. Zo verzamelde Am-
nesty bewijzen van discrimatie tijdens 
de eerste fase van het politieonderzoek 
zoals het uitsluiten van slachtoffers op 
basis van kledij of status en focussen op 
het seksuele verleden van het slachtof-
fer. In een bepaalde zaken onderzocht 
de openbaar aanklager de roklengte 
van het slachtoffer of werd er door de 
openbaar aanklager opgemerkt dat de 
navelpiercing van het slachtoffer haar 
tot een ‘nobody’ maakte. Familieleden 
gaven aan dat ze dienden te bewijzen 
dat het slachtoffer ‘fatsoenlijk’ was en 
dat ze niet betrokken was geweest bij 
een ander misdrijf in het verleden, voo-
raleer de autoriteiten de klacht serieus 
namen.

Amnesty International vraagt dan ook 
aan alle politiediensten, openbaar 
aanklagers en justitie in het algemeen 
om vrouwenmoorden in Guatemala 
grondig te onderzoeken en vervolging 
in te stellen. Dat ze respectvol met de 
slachtoffers dienen om te gaan en de 

In 2006 bracht Amnesty International 
het rapport ‘No protection, no justice: 
killings of women in Guatemala’ uit 
waar werd melding gemaakt van een 
toenemend aantal vrouwenmoorden 
in Guatemala. Zo werden er tussen 1 
januari 2006 en 5 mei 2006, volgens 
de statistieken van de politiediensten, 
229 vrouwen en meisjes vermoord. 
Politiecijfers geven aan dat de situatie 
in 2007 en 2008 nog verergerde. In 
2007 werden 599 vrouwen vermoord 
aangetroffen. Dit aantal zou in 2008 
nog gestegen zijn.

Amnesty International heeft, samen 
met Guatemalteekse vrouwenorganisat-
ies en de VN, haar bezorgdheid geuit 
over deze moorden omdat de lichamen 
van de slachtoffers tekenen van sek-
sueel geweld, foltering, brutaliteit en 
verminking vertonen.

Hoewel er sinds 2006 door de Guate-
malteekse regering enige vooruitgang 
werd geboekt rond de afschaffing van 
discriminerende wetgeving, zoals de af-
schaffing van artikel 200 van de strafwet 
die het voor een verkrachter mogelijk 
maakte om niet te worden vervolgd voor 
verkrachting indien hij met het slachtof-
fer getrouwd was. Andere discriminer-
ende artikelen uit de strafwet blijven 
helaas overeind. Zo spreekt artikel 180 
van de strafwet van een misdrijf indien 
er een seksuele relatie bestaat met een 
minderjarige als de vrouw ‘oprecht’ is 
(‘una mujer honesta). Verder vragen 
lokale vrouwenorganisaties om de aan-
passing van artikel 106 van de strafwet 
die aangeeft dat de vergeving van het 
slachtoffer de strafrechterlijke vervolg-
ing van de dader wegvaagt. Rapporten 
geven aan dat artikel 106 gebruikt 
wordt om vrouwelijke slachtoffers van 
verkrachting onder druk te zetten om 
hun daders te vergeven waardoor de 
aanklacht verdwijnt.

Daarnaast blijven het aantal ver-
oordelingen inzake geweld tegen 
vrouwen erg laag omdat de publieke 
aanklager onvoldoende onderzoek ver-
richt en te weinig daders voor het gerecht 

GUATEMALA
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Beschermings- of dwangmaatregelen 
worden zelden opgelegd. Weinig poli-
tiediensten beschikken over specifieke 
teams om zich hierop toe te leggen. In 
geval van nood moeten vrouwen meestal 
een beroep doen op de algemene nood-
nummers waardoor zij niet onmiddel-
lijk de hulp krijgen waar ze nood aan 
hebben. Verder worden vrouwen vaak 
eerder aangespoord te opteren voor een 
procedure van verzoening of bemidde-
ling in plaats van gerechtelijke vervol-
ging. In dat geval worden vrouwen 
verplicht hun misbruiker in te lichten in 
een brief die zij persoonlijk moeten over-
handigen. Velen haken af uit angst voor 
represailles. 

Om na de bewustmaking ook daad-
werkelijk een verschil te maken voor 
vrouwen op het terrein, besloot Amnesty 
in de eerste helft van dit jaar specifieker 
actie te voeren voor de toepassing van 
belangrijke wetgeving omtrent geweld 
tegen vrouwen in Mexico. In februari 
2007 werd namelijk de veelbelovende 
Algemene Wet voor toegang van vrouwen 
tot een leven vrij van geweld aange-
nomen. De wet legt een wettelijke basis 
voor de autoriteiten om geweld tegen 
vrouwen te voorkomen en bestraffen, 
en wil de rechtstoegang voor vrouwe-
lijke slachtoffers van geweld vrijwaren. 
De implementatie ervan laat echter te 
wensen over. 
Daarnaast bestaat sinds 2006 een 
ontwerp voor de hernieuwde 
Gezondheidsrichtlijn NOM-046-SSA2-2005, 
die een verbetering beoogt van de proce-
dures voor registratie, behandeling en 
advisering van vrouwen die het slacht-
offer werden van geweld. Vooraleer het 
ontwerp echter wettelijke bindingskracht 
krijgt, moet het eerst officieel gepubli-
ceerd worden. Na maanden van speci-
fieke actie was Amnesty International in 
april 2009 verheugd te kunnen melden 
dat de tekst inderdaad gepubliceerd 
werd. Een eerste slag werd dus thuisge-
haald. Op naar de volgende!

Anke Van Vossole

en de bescherming van slachtoffers van 
familiaal geweld.
Of er na een klacht rond huiselijk geweld 
ook effectief een gerechtelijk onderzoek 
gevoerd wordt, hangt in grote mate af 
van de medische bewijslast die verza-
meld wordt. In vele gevallen zijn medi-
sche experten echter niet beschikbaar, 
waardoor enkel de zichtbare tekenen van 
misbruik in rekening worden gebracht. 
Er bestaan geen consistente, genderspe-
cifieke procedures voor sociale werkers 
om bewijzen te verzamelen, noch zijn 
er richtlijnen voorhanden betreffende 
vertrouwelijkheid of interviewtech-
nieken bij ondervragingen. De over-
heid laat na goedgekeurde procedures 
te publiceren, waardoor ze geen wette-
lijke bindingskracht krijgen. Bovendien 
wordt in de praktijk van een vrouw nog 
steeds verwacht dat zij twee getuigen 
naar voor brengt bij het indienen van 
een klacht. Bij huiselijk geweld komt dit 
er vaak op neer dat kinderen tegen hun 
vader zouden moeten getuigen waardoor 
vele vrouwen besluiten de zaak te laten 
vallen.

Net als in Venezuela is er in Mexico wel 
degelijk een wet ter bestrijding van huise-
lijk geweld voorhanden, maar is het de 
implementatie die op zich laat wachten. 
Door te ijveren voor concrete punten, 
vooral op vlak van rechtstoegang en 
bescherming, wil Amnesty International 
ervoor zorgen dat de bestaande regelge-
ving ook werkelijk toepassing vindt.

Het Amnesty rapport ‘Vrouwen strijden 
voor gerechtigheid en veiligheid: geweld 
binnen het gezin in Mexico’ werd gelan-
ceerd in juli 2008. In een eerste fase van 
de campagne werd de aandacht vooral 
gericht op bewustmaking. Amnesty 
International uitte haar bezorgdheid 
tegenover de Mexicaanse autoriteiten en 
maakte haar aanbevelingen bekend. Er 
werd een solidariteitsactie op touw gezet 
om vluchthuizen in Mexico een hart 
onder de riem te steken. In de Focus 
van september 2008 werd een oproep 
gelanceerd om brieven te schrijven. 

Knelpunten bevinden zich hoofdzake-
lijk op twee terreinen: de rechtstoegang 

VROUWEN STRIJDEN IN MEXICO VOOR 
GERECHTIGHEID EN VEILIGHEID

MEXICO
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Hoewel de bekrachtiging van deze 
wet ongetwijfeld een belangrijke stap 
is voor de vrouwenrechtenbeweging, 
is het nog te vroeg om te zien in 
welke mate de maatregelen werkelijk 
worden toegepast en om de impact 
ervan in te schatten. In het verleden 
zijn er in Brazilië helaas vaker 
hoopvolle wetten aangenomen, die 
achteraf onvoldoende of nauwelijks 
werden toegepast.

Ten slotte kan nog worden gewezen 
op een federaal actieplan om 
de criminaliteit te bestrijden in 
elf Braziliaanse metropolen. Dit 
actieplan houdt ook rekening met 
de sociale aspecten en sociale 
noden van de getroffenen. Een 
kritiek die op dit plan – dat op zich 
lovenswaardig is – geuit wordt, 
is dat het onvoldoende rekening 
houdt met de specifieke noden van 
vrouwen en de problematiek inzake 
sociale status gelieerd aan etnische 
origine.

Marie-Noëlle Veys

Het rapport Brazilian women’s lives shattered 

van 17 april 2008 , is beschikbaar op : www.

amnesty.org onder ‘news’

neergeschoten door haar man, 
trachtte hij haar te elektrocuteren. 
De Inter-Amerikaanse Commissie 
voor de Rechten van de Mens 
heeft Brazilië veroordeeld omdat 
er vijftien jaar na de feiten nog 
steeds geen definitieve rechterlijke 
beslissing was. Volgens de 
Commissie had Brazilië het recht 
van Maria da Penha op een eerlijk 
proces en op juridische bescherming 
geschonden. Deze veroordeling 
creëerde een juridisch precedent 
over de verplichting van de staat om 
gepast op te treden tegen huiselijk 
geweld.

De wet “Maria da Penha” onttrekt 
huiselijk geweld aan de bevoegdheid 
van rechtbanken die belast zijn 
met overtredingen die vaak niet tot 
een vervolging leiden en heeft  een 
rechtbank opgericht  die speciaal 
bevoegd is om dergelijke feiten te 
onderzoeken. Voordien kon huiselijk 
geweld slechts met een boete worden 
bestraft, nu  is een aanhouding 
mogelijk en riskeren de daders 
een driejarige gevangenisstraf. 
Daarnaast bevat de wet een 
aantal maatregelen die vrouwen 
preventief moeten beschermen 
tegen geweld en omschrijft ze 
de verantwoordelijkheden van de 
verschillende overheidsinstanties.

Amnesty International heeft zich 
in een recent rapport gebogen 
over de positie van de vrouw in 
de Braziliaanse sloppenwijken, de 
favela’s.   Het rapport beschrijft hoe 
vrouwen die in de favela’s leven, 
voortdurend met geweld worden 
geconfronteerd, zowel thuis als 
buitenshuis, waar misdaadbendes 
het volledige leven van de 
gemeenschap controleren. 

Prenatale gezondheidszorg, 
materniteitsklinieken, kinderdag-
verblijven en scholen worden soms 
voor lange tijd gesloten door de 
terreur die misdaadbendes zaaien. 
Ook het contact dat vrouwen die in 
de favela’s leven met de overheid 
hebben, wordt vaak gekenmerkt 
door geweld:  sporadische 
politieoptredens hebben veel weg 
van militaire interventies. Daarbij 
worden vrouwen soms het slachtoffer 
van onwettige huiszoekingen en 
verbaal, fysiek en seksueel geweld 
of worden ze verwond of gedood 
in een schietgevecht. Bovendien 
wordt vaak geen gevolg gegeven aan 
de aangifte die de vrouwen van de 
geweldplegingen doen.

Toch zijn er ook een aantal 
lichtpunten. De vrouwenbeweging 
is in Brazilië heel actief en 
gediversifieerd. Dankzij haar 
acties heeft de overheid stappen 
ondernomen om het lot van de 
vrouwen te verbeteren. Zo werden 
er politieposten opgericht die 
specifiek als opdracht hebben 
om vrouwen bescherming te 
bieden. Dit initiatief wordt als een 
keerpunt in de Braziliaanse politiek 
beschouwd, die traditioneel geweld 
tegen vrouwen als een privézaak 
beschouwde.

In 2007 werd de wet “Maria da 
Penha“ aangenomen. Deze wet 
werd genoemd naar een vrouw die 
het slachtoffer werd van huiselijk 
geweld. Twee weken nadat ze was 

HET LEVEN VAN VROUWEN IN DE 
BRAZILIAANSE FAVELA’S

BRAZILIE
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SLACHTOFFERS VAN GEWELD OP ALLE 
FRONTEN: VROUWEN IN IRAK

STUUR EEN
BRIEF NAAR:

Prime Minister of Iraq 
Nuri Kamil al-Maliki
Convention Centre (Qasr al-Ma’aridh)
Baghdad
Republic of Iraq

Prime Minister of the Kurdistan
Region of Iraq
Nechirvan Idris Barzani
Kurdistan Regional Government
Erbil
Republic of Iraq
E-mail: erbil@rp.krg.org 
of via: http://www.krg.org/krg_contact.
asp?lngnr=12&smap=01000000 
Kies: Department of Foreign
Relations - KRG

EN EEN
KOPIE NAAR:
Embassy of the Republic of Iraq
Franklin D. Rooseveltlaan 115 
1050 Brussel
e-mail: ambassade.irak@skynet.be 

Kurdistan Regional Government
Representation
Winchester House
8th Floor
259-269 Old Marylebone Road
London NW1 5RA

Post: € 0,90 + ‘a prior’-etiket

VOORBEELDBRIEF
[Plaats, datum]

Your Excellency,

Amnesty International has serious concerns about the situation of women’s 
rights in Iraq. These concerns have been highlighted in the Campaign Digest 
Trapped By Violence: Women in Iraq (MDE 14/005/2009). The report can be 
found on Amnesty International’s website (http://www.amnesty.org/en/library/
info/MDE14/005/2009/en). 

I know that the security situation is difficult in Iraq for the moment. However, 
I would like to emphasize that this should be one more reason for ensuring 
adequate protection of women’s rights.

I urge you to consult with women human rights defenders on measures to 
combat violence against women and, in particular to: 

- amend all legislation that discriminates against women and allows mitiga-
tion on grounds of “honour” for violent crimes against women;
- establish effective accountability mechanisms to ensure prompt and tho-
rough investigations of crimes of violence against women, and bring those 
found responsible to justice;
-  provide adequate protection measures and facilities for women at risk of 
violence, including shelters and restraining orders;
- rigorously enforce the ban on forced marriages;
- improve women’s access to education and the labour market through effec-
tive policies and concrete programmes and ensure their safety and security in 
work and education environments;
- provide or support protection mechanisms for women human rights de-
fenders to ensure that they can work free from discrimination, coercion and 
violence.

Sincerely,

[naam, adres, handtekening]

Eventuele antwoorden aan Amnesty International bezorgen.

In een nieuw rapport - Trapped By Violence: Women in Iraq (MDE 14/005/2009) - 
geeft Amnesty aan dat mannen en vrouwen in Irak dagelijks het slachtoffer worden 
van het geweld dat er nog steeds woedt. In tegenstelling tot mannen worden vrouwen 
echter ook het slachtoffer van geweldplegingen omdat ze vrouw zijn: wraakacties als 
zij weigeren een gedwongen huwelijk aan te gaan, verkrachtingen door Islamitische 
groeperingen, Irakese strijdkrachten en buitenlandse soldaten, vergeldingen op 
vrouwenrechtenactivisten en politica, eremoorden. Het gevaar dat meisjes en vrouwen 
voortdurend lopen, ondermijnt ook hun scholingskansen en beroepsmogelijkheden. 

Via deze brief vragen wij de Irakese en Koerdische regering om concrete maatregelen 
te nemen om geweld tegen vrouwen te bestrijden. We vragen hen onder andere om 
de wetten op te heffen die vrouwen discrimineren en de gewelddelicten te vervolgen 
en te bestraffen. We vragen hen ook om voor meer veiligheid te zorgen in de buurt 
van scholen en de plaatsen waar vrouwen werken en om meer vluchthuizen op te 
richten

SCHRIJFACTIE
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Dit boek vertelt twee verhalen die 
zich in twee verschillende periodes 
afspelen. De vrouwen vertolken de 
hoofdrollen en zijn met elkaar ver-
bonden via de brieven die een van 
de personages schreef. 

De zusjes Jessie en Margaret, res-
pectievelijk 16 en 11 jaar oud, 
krijgen het tijdens de zomer van 
1977 zwaar te verduren, wanneer 
hun moeder het huis verlaat voor 
een andere man, die van zijn hip-
piejaren en hippiepyjama’s geen 
afscheid kan nemen. Uiteindelijk 
scheiden hun ouders. De gevoelige 
en vroeg puberende Margaret stopt 
met eten en kiest voor een rebel-
lerende look, wat voor nog meer 
spanning en problemen zorgt. Het 
enige waar ze zich aan schijnt op 
te trekken, zijn de brieven van 
Edith, hun oude buurvrouw die in 
de jaren 1930 een voor die tijd ui-
terst avontuurlijke ontdekkingsrei-
zigster was. 

Via haar brieven hield de toen 
jonge twintiger contact met haar 
zus Bro. Via de brieven leert Mar-
garet Edith steeds beter kennen.
Ze komt te weten wat haar dromen 
en angsten waren, wat haar geluk-
kig en verdrietig maakte, wie de 
liefde van haar leven was en wat 
die mysterieuze man kwam doen 
vlak voordat Edith omkwam in een 
brand van haar eigen huis.
Edith reisde o.a. van het ijskou-
de en onherbergzame Groenland 
naar het hete Egypte en vertelde 
in haar brieven aan haar zus over 
haar avonturen. Maar het waren 
uiteindelijk niet deze uithoeken 
op aarde die haar hart in vuur en 
vlam zetten of ijskoud achterlie-
ten. Ze kende een kort maar eens 
te meer krachtige liefde die bruut 
en dramatisch werd beëindigd.

Het is tegelijk een mooi, ontroe-
rend, tragisch en toch ook enorm 
sterk en veerkrachtig boek,waarin 
elke vrouw zich wel kan herken-
nen, waardoor het ook een troos-
tend boek wordt.

Eva Zobell

ONTDEKKINGSREIZEN IN
DE LIEFDE - LOUISE WENER 
(ORIGINELE TITEL: WORLDWIDE ADVENTURES IN LOVE)

BOEKBESPREKING COLOFON

Focus op Vrouwen is een driemaandelijkse 
nieuwsbrief van het Amnesty International 
Vrouwenrechtenteam.

De ingenomen standpunten vertegenwoor-
digen niet noodzakelijk de standpunten van  
Amnesty International.

REDACTIE:
Annemie Van Uytven (eindredacteur),  
Aline Remael, Els Dewit, Anke Van Vossole, 
Marie-Noëlle Veys en Eva Zobell
 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:
Karen Moeskops
Kerkstraat 156
2060 Antwerpen

VORMGEVING:
Nancy Dyckmans - Drukkerij WAG

REDACTIEADRES:
Amnesty International Vlaanderen
Kerkstraat 156
2060 Antwerpen
T: 03 271 16 16
F: 03 235 78 12
E: annemie_vanuytven@hotmail.com
W: www.amnesty.be

Wil je de Focus op Vrouwen gratis ontvangen?
Contacteer dan Kris Laurijssen via  
03 271 16 16 of mail je volledig thuisadres 
naar KrisL@aivl.be

Wil je graag een elektronische versie van  
Focus op Vrouwen in je mailbox ontvangen? 
Surf naar www.amnesty.be/vrouwen en schrijf 
je in.

Amnesty International is een wereldwijde on-
afhankelijke en onpartijdige organisatie die 
de naleving van alle mensenrechten nastreeft 
door onderzoek en actie.

Onze activisten worden gedreven door ver-
ontwaardiging over ernstige mensenrech-
tenschendingen en door hoop op een wereld 
waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn 
voor alle mensen.

Giften zijn welkom op rekeningnummer  
000-0000082-82. Giften vanaf 30 euro op 
jaarbasis zijn fiscaal aftrekbaar. Meer info over 
hoe u Amnesty International kan steunen, lees 
je op www.amnesty.be/steunons.
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