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Malala, het dappere 
meisje uit Pakistan

In deze Focus op Vrouwen zoemen we nog-
maals in op Colombia, een land dat het 
voorbije jaar de rode draad vormde in het 
werk van het vrouwenrechtenteam. Met het 
rapport ‘Colombia: verstoken van gerechtig-
heid’ blikt Amnesty International terug op 
een rapport van een jaar eerder omtrent 
conflictgebonden seksueel geweld. Welke 
inspanningen leverden de autoriteiten in-
middels om een einde te maken aan sek-
sueel geweld en de ermee gepaard gaande 
straffeloosheid?

Dat seksueel geweld gehanteerd wordt om 
terreur te zaaien en gedrag van mensen 
te beïnvloeden, ook buiten de context van 
oorlog en conflict, blijkt uit het toenemend 
aantal verkrachtingen gericht tegen mensen 
van de holebi-gemeenschap in Midden- en 
Zuid-Afrika. Ook dit ‘corrigerend’ verkrach-
ten van mensen omwille van hun seksuele 
geaardheid gaat gepaard met een enorme 
straffeloosheid.

Verder besteden we deze editie aandacht 
aan de specifieke situatie en rechten van 
meisjes. Op 11 oktober werd de ‘Interna-
tionale Dag van het Meisje’ gevierd, om 
de unieke uitdagingen waarmee meisjes 
wereldwijd geconfronteerd worden op de 
voorgrond te plaatsen. Meisjes worden ook 
slachtoffer van geweld doordat zij zetten 
voor de verdediging van mensenrechten. Zo 
kreeg het Pakistaanse veertienjarige meisje 
Malala Yousoufzai een kogel in het hoofd 
omdat zij het recht op onderwijs voor meis-
jes verdedigde.

In onze filmbespreking nemen we jullie tot 
slot mee naar het noorden van Chili, naar 
de droge en desolate Atacamawoestijn waar 
astronomen, geologen, archeologen en  
historici trachten het verleden in kaart 
te brengen. Maar waar eveneens groep-
jes vrouwen op zoek zijn naar resten van  
verdwenen familieleden. 

Anke Van Vossole

De 14-jarige Malala Yousoufzai werd in 
oktober 2012 neergeschoten door de 
Pakistaanse Taliban. Ze voerde al lang 
campagne voor het recht op onderwijs 
voor meisjes in de noordwestelijke Swat-
vallei. Malala wordt in Groot-Brittannië 
medisch behandeld en zou daarna terug-
keren naar Pakistan.

Toen de Taliban in 2008 het gebied be-
zetten waar Malala woonde, durfde ze 
hardop te zeggen dat ze als meisje ge-
woon naar school wilde blijven gaan. Ze 
raakte wereldwijd bekend door haar blog 
voor de BBC waarin ze de gewelddadige 
acties van de Taliban veroordeelde. Voor 
haar strijd voor het onderwijs voor meis-
jes, ontving ze vorig jaar de eerste Pakis-
taanse Nationale Vredesprijs.

Aanval door de Taliban
Op 9 oktober 2012 kreeg Malala een ko-
gel in het hoofd terwijl ze op de school-
bus zat. Een woordvoerder van de radi-
caal-islamistische groepering zei dat 
ze het meisje herhaaldelijk hadden ge-
waarschuwd zich niet te keren tegen de 
Taliban: “Ze is een westers georiënteerd 
meisje. Ze bekritiseert ons steeds. Dit is 
een waarschuwing voor iedereen die haar 
voorbeeld volgt en ingaat tegen de Tali-
ban.” 

Artsen hebben dagenlang moeten vech-
ten voor haar leven, maar ze is gered. 
Haar vader Ziauddin is dankbaar voor alle 
gebeden en blijken van sympathie. Dat 
heeft hij gezegd in een interview met de 
Britse krant de Telegraph: ‘Mensen van 
ieder geloof en elke afkomst leven mee 
met Malala en daar ben ik vreselijk dank-
baar voor.‘

Malala Yousoufzai zou na haar medische 
behandeling in Birmingham terugkeren 
naar Pakistan. Maar de Taliban hebben 
gezworen Malala te vermoorden en het is 
dan ook de vraag of het wel veilig voor 
haar is om terug te keren naar haar land. 
Intussen heeft VN-secretaris Ban Ki-Moon 
10 november aangeduid als ‘Malala-dag’, 
de dag waarop gelijke onderwijskansen 
voor kinderen centraal staan.

Steun de mensenrechten in Pakistan
Teken de petitie op de website van Am-
nesty International Vlaanderen (www.aivl.
be) en roep daarmee de minister-presi-
dent van Pakistan op mensenrechtenac-
tivisten te beschermen zodat zij hun werk 
kunnen uitvoeren zonder voor aanvallen 
te hoeven vrezen.

Noëlle Michel
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Internationale 
Dag van het 
Meisje

Op 11 oktober 2012 vond voor de eer-
ste maal de Internationale Dag van het 
Meisje plaats. Deze dag werd in het le-
ven geroepen door de Verenigde Naties 
op vraag van haar partners en van ac-
toren uit het middenveld. Zij willen op 
deze dag extra de aandacht vestigen op 
de rechten van meisjes en op de unieke 
uitdagingen waarmee zij wereldwijd ge-
confronteerd worden. Dit is broodnodig 
daar schendingen van de rechten van 
meisjes, genderongelijkheden tussen 
meisjes en jongens en verschillende 
vormen van misbruik en geweld tegen 
hen, in vele landen nog steeds schering 
en inslag zijn. Een goed voorbeeld hier-
van zijn de kindhuwelijken, meteen ook 
de focus van de eerste Internationale 
Dag van het Meisje.

Kindhuwelijken zijn een fundamen-
tele schending van de mensenrechten 
die alle aspecten van het leven van de 
meisjes beïnvloeden. Kindhuwelijken 
dwingen deze meisjes om verantwoor-
delijkheden op te nemen waarvoor ze 
fysiek en mentaal helemaal niet klaar 
zijn. Ongeveer 70 miljoen meisjes trou-
wen vandaag de dag voor ze de leeftijd 
van 18 jaar bereikt hebben. Eén derde 
daarvan huwt zelfs voor de leeftijd van 
15 jaar. Kindhuwelijken leiden tot vroe-
ge en ongewenste zwangerschappen 
die voor de meisjes levensbedreigende 
gevolgen kunnen hebben. Kindhuwelij-
ken ontnemen meisjes hun zorgeloze 
kindertijd, ontwrichten hun opvoeding 
en onderwijs, beperken hun mogelijk-
heden, verhogen hun risico om slacht-
offer te worden van geweld en misbruik, 
brengen hun gezondheid in gevaar, enz.  
Om deze redenen vormt een kindhuwe-
lijk een obstakel bij het verwezenlijken 
van bijna elke millenniumdoelstelling 
(MDG). Toch wordt in het algemeen de 
impact hiervan nog steeds genegeerd 
of onderschat. In Egypte bijvoorbeeld, 
willen islamitische leiders de huwe-
lijksleeftijd van meisjes terug verlagen 
tot 14 jaar of zelfs nog lager.

Als de huidige trend wordt voortgezet, 
zal het aantal kindhuwelijken de ko-
mende 10 jaar dramatisch toenemen. 
Ondanks wetgeving om deze schadelij-
ke praktijk te voorkomen, is het aantal 
kindhuwelijken in ontwikkelingslanden 
bijna constant gebleven. Op deze eer-
ste Internationale Dag van het Meisje, 
werd er dan ook een beroep gedaan op 
regeringen en actoren uit het midden-
veld om dringend actie te voeren om de 
schadelijke praktijk van kinderhuwelij-
ken te beëindigen. 

Onderwijs kan hier een sleutelrol ver-
vullen. Meisjes met een lage scholings-
graad lopen namelijk meer risico om 
vroeg te trouwen en een kinderhuwelijk 
leidt meestal tot het beëindigen van de 
schoolloopbaan van een meisje. Om-
gekeerd blijkt het zo dat meisjes die 
secundair onderwijs gevolgd hebben 6 
keer minder kans hebben om slacht-
offer te worden van een kindhuwelijk. 
Onderwijs is dus blijkbaar één van de 
beste en meest effectieve strategieën 
om meisjes te beschermen en om kind-
huwelijken tegen te gaan. Als meisjes 
naar school kunnen gaan, verandert 
namelijk hun houding, hun zelfvertrou-
wen en hun positie in de gemeenschap. 
Naast onderwijs en wetgevende initia-
tieven zijn natuurlijk ook andere maat-
regelen noodzakelijk. Bijvoorbeeld het 
verlichten van de schadelijke gevolgen 
die kindhuwelijken met zich meebren-
gen en het aanpakken van de onder-
liggende oorzaken van kindhuwelijken 
zoals genderdiscriminatie, minderwaar-

digheid van meisjes, armoede, religieu-
ze en culturele rechtvaardigingen.

VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon 
greep deze eerste Internationale Dag 
van het Meisje tevens aan om de re-
cente aanslag op de 14-jarige Paki-
staanse mensenrechtenactiviste Malala 
Yousoufzai te herdenken. Wereldwijd 
wordt Malala geprezen voor haar moe-
dige inzet voor de grondrechten van 
kinderen in Pakistan, met name het 
recht op onderwijs voor meisjes. Kinde-
ren en jongeren die zich op dergelijke 
wijze inzetten voor de verdediging hun 
rechten, moeten beschermd en onder-
steund worden. De Internationale Dag 
voor het Meisje is dus zeker geen over-
bodige luxe. 

Nicky Broeckhoven

Bronnen

UN Women, International Day for the 
Girl Child, www.unwomen.org
UNFPA rapport, Marrying too young: 
End Child Marriage, 2012, 74 p.

Info bij afbeelding:

Nojoud Mohammed Ali Nasser uit Ye-
men was amper 8 jaar toen ze in febru-
ari 2008 werd uitgehuwelijkt aan een 
30-jarige man. Ze werd herhaaldelijk 
fysiek en seksueel misbruikt. Nojoud 
wist echter te ontsnappen en kreeg in 
de rechtbank van Sana’a de toestem-
ming om haar huwelijkscontract te be-
eindigen.
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Het intimideren, discrimineren, ach-
tervolgen en aanvallen van mensen 
omwille van hun seksuele geaardheid 
steekt steeds vaker de kop op in Mid-
den- en Zuidelijk Afrika. In 36 landen 
zijn relaties tussen mensen van het-
zelfde geslacht strafbaar en sommige 
landen hebben de boetes voor dit ‘mis-
drijf’ opgetrokken. In Kameroen bij-
voorbeeld is het volgens Sectie 347 bis 
van het Strafwetboek zelfs verboden 
om een relatie te hebben met iemand 
van hetzelfde geslacht en worden men-
sen wegens een ‘inbreuk’ op deze wet 
gearresteerd en opgesloten.

Zuid-Afrika
Misdrijven tegen mensen omwille van 
hun seksuele geaardheid zijn schering 

en inslag in Zuid-Afrika. Homofobie is 
diep doorgedrongen in de hele maat-
schappij, zelfs bij de politie. Wanneer 
slachtoffers een klacht neerleggen, 
wordt er met spot en minachting of 
zelfs helemaal niet gereageerd.

Hoewel de bescherming van holebi’s 
en transgenders wordt voorzien in de 
Grondwet van Zuid-Afrika, heerst er 
nog steeds een enorme straffeloosheid 
tegen misdrijven zoals het ‘correctief’ 
verkrachten of vermoorden van lesbi-
sche vrouwen. Ook al zijn er progres-
sieve wetten die deze mensen bescher-
men en hun rechten erkennen, toch 
ontbreekt de praktische toegang tot 
justitie. Ze staan er met andere woor-
den helemaal alleen voor.

Het verhaal van Noxolo uit Zuid-Afrika
Tijdens de nacht van 24 april 2011 
werd de 24-jarige lesbische vrouw 
Noxolo Nogwaza op weg naar huis na 
een avondje stappen met vrienden ver-
moord. De daders verkrachtten haar, 
sloegen en schopten haar herhaaldelijk, 
vermoordden haar en dumpten haar li-
chaam tenslotte in een sloot waar de 
riolering op uitkomt. Noxolo Nogwaza 
zou zijn aangepakt omwille van haar 
seksuele geaardheid. 

Hoewel Noxolo eerder stil en verlegen 
van aard was, was ze wel een vechter 
en kwam ze op voor haar rechten, wie 
ze was en waar ze in geloofde. Ze was 
lid van de EPOC (Ukurhuleni Pride Or-
ganising Committee), een organisatie 
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gevestigd in KwaThema die holebi’s en 
transgenders wil informeren en wape-
nen tegen onrecht waarmee ze mogelijk 
te maken krijgen. De organisatie voert 
sensibiliseringscampagnes en probeert 
via vormingen de mentaliteit van de 
gemeenschap te veranderen. Volgens 
deze organisatie zou Noxolo een har-
de werkster zijn geweest die niet veel 
praatte maar alles krachtdadig zei via 
haar acties.

Noxolo leefde en stierf in KwaThema, 
een township ten oosten van Johan-
nesburg in de provincie Gauteng. Als 
activiste die streed voor de rechten 
van holebi’s en transgenders was ze 
zich heel goed bewust van het risico 
om openlijk als lesbische vrouw door 
het leven te gaan, zeker in een town-
ship in een landelijk gebied. Verbaal 
geweld tegen holebi’s en transgenders 
komt er zo vaak voor dat ze zelf niet 
eens doorhebben dat het eigenlijk een 
misdrijf is. Fysiek geweld komt bijna 
even vaak voor en blijft meestal niet 
bij een aanranding. De laatste vijf jaar 
zijn er al minstens 10 gevallen geweest 
van verkrachtingen gevolgd door moord 
op lesbische vrouwen in verschillende 
townships doorheen het land. Drie van 
deze vrouwen, Eudy Simelane, Girly 
‘S’Gelane Nkosi en Noxolo, kwamen uit 
KwaThema.

Een jaar na de dood van Noxolo is er 
nog geen enkele vooruitgang geboekt 
in het onderzoek naar haar moord en 
blijven de daders op vrije voeten. Het 
was de politie van Tsakane die de lei-
ding kreeg over het onderzoek, maar 
sinds april 2011 zijn er geen concrete 
stappen ondernomen om informatie ter 
verzamelen rond haar dood. Hoe langer 
men wacht, hoe meer sporen uitgewist 
raken en hoe moeilijker het wordt om 
de daders te vinden en de ware aard 
van het misdrijf te kennen.

Onverschilligheid en straffeloosheid
De onverschilligheid van de politie bij 
gevallen van ‘correctieve’ verkrachting 
en het vermoorden van lesbische vrou-
wen is niet ongewoon in Zuid-Afrika. 
Holebi’s en transgenders die een aan-
klacht indienen wegens een misdrijf en 
hulp zoeken, ervaren vaak dat ze een 
tweede maal het slachtoffer worden 
door politieagenten of medisch perso-
neel.

Deze houding van de politie zorgt voor 
een klimaat van straffeloosheid, waar-

door daders vrijspel krijgen en in zekere 
zin zelfs aangemoedigd worden om 
verder te gaan met het ‘correctief’ ver-
krachten en vermoorden van lesbische 
vrouwen. 

Kameroen
Terwijl in Zuid-Afrika de wet officieel wel 
aan de kant van holebi’s en transgen-
ders staat (maar er niettegenstaande 
een klimaat van straffeloosheid heerst), 
veroordeelt de wet in Kameroen men-
sen die een relatie (willen) hebben met 
iemand van hetzelfde geslacht.

Sinds juni 2011 zijn er onder Sec-
tie 347 bis van het Strafwetboek van 
Kameroen al heel wat mensen veroor-
deeld, omdat ze een relatie hadden met 
iemand van hetzelfde geslacht. Deze 
wet kwam er in 1972 volgens een pre-
sidentieel decreet en is sindsdien nooit 
herzien. Nochtans is deze wet in strijd 
met het Internationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten en 
het Afrikaans Handvest inzake Mensen-
rechten, aangezien Kameroen partij is 
bij beide verdragen.

Holebi’s en transgenders zijn daardoor 
veel kwetsbaarder in de maatschap-
pij. Indien ze een misdrijf aanklagen 
worden ze immers zelf aangehouden 
wegens hun overtreding tegen Sectie 
347 bis van het strafwetboek. Boven-
dien ontneemt men deze arrestanten 
hun basisrechten. Zo blijven ze vaak 
langer dan de wettelijke 48 uur zonder 
aanklacht  vastgehouden, weigert het 
gerecht borgsommen te aanvaarden of 
zijn de voorwaarden voor hun vrijlating 
niet realistisch. Vaak worden ze op een 
onmenselijke, vernederende en opdrin-
gerige manier fysiek onderzocht door 
dokters.

Zwaar aangedaan door een reportage op 
Canvas
In de zomer was er op TerZake op Can-
vas een reportage over ‘correctionele’ 
verkrachtingen en het vermoorden van 
lesbische vrouwen in Zuid-Afrika. Ik 
was diep geschokt door de beelden die 
ik zag en de getuigenissen die ik te ho-
ren kreeg. Er raasden heel wat emoties 
door me heen. 

Zwaar geschokt door hoe mensen toch 
zo barbaars kunnen zijn tegen onschul-
dige mensen die gewoon een leven wil-
len leiden volgens hun geaardheid!

Boos omwille van de straffeloosheid die 
er heerst. Daders blijven er op vrije voe-
ten en zien die straffeloosheid als een 
perfect excuus om verder te doen met 
verkrachten en vermoorden. Sommige 
van deze mannen zijn er zelfs van over-
tuigd dat ze deze lesbische vrouwen 
een dienst bewijzen, dat ze hen helpen 
‘terug op het rechte pad te geraken’ en 
te genezen.

Vol bewondering voor heel wat onge-
looflijk sterke en moedige lesbische 
vrouwen, die ondanks het enorme ri-
sico dat ze dagelijks lopen om zelf (op-
nieuw) het slachtoffer te worden van 
verkrachting en moord, toch moedig 
blijven strijden voor hun mensenrecht 
om in vrijheid te kunnen leven volgens 
hun seksuele geaardheid. Ze lopen als 
trotse dames hand in hand over straat 
en laten zich niet uit het lood slaan 
door het verbale of fysieke geweld dat 
ze voortdurend te horen krijgen of moe-
ten ondergaan.

Deze reportage was tragisch maar tege-
lijk ook inspirerend en deed je alleszins 
even stilstaan bij deze problematiek.

Eva Zobell



Een jaar na het rapport ‘Dit is wat wij 
eisen: Gerechtigheid! Straffeloosheid 
voor seksueel geweld tegen vrouwen 
in Colombia’s gewapende conflict’ uit 
september 2011, ging Amnesty In-
ternational na of er vooruitgang is ge-
boekt in de moeizame zoektocht naar 
waarheid, gerechtigheid en herstel. 
Het nieuwe rapport (oktober 2012) is 
het resultaat van bezoeken aan Colom-
bia in april en mei 2012 en gesprek-
ken met overheden, de internationale 
gemeenschap, vrouwenorganisaties, 
mensenrechtengroeperingen, families 
van slachtoffers en overlevenden van 
conflict-gerelateerd seksueel geweld. 

Inleiding
In Colombia wordt de bevolking reeds 
45 jaar lang geteisterd door een intern 
gewapend  conflict. Vrouwen en hun 
families worden daarbij geconfronteerd 
met veralgemeend en systematisch 
seksueel geweld door alle partijen in 
het conflict: paramilitairen, soldaten 
en guerrillastrijders. Het geweld is in-
gegeven door verschillende motieven: 
vrouwen vormen een doelwit om terreur 
te zaaien binnen gemeenschappen en 
hen te dwingen te vluchten, om wraak 
te nemen op de vijand, om controle te 

krijgen over de seksuele en reproduc-
tieve rechten van vrouwelijke strijders, 
of om vrouwen en meisjes uit te bui-
ten als seksslaven. Bovendien worden 
verdedigers van vrouwenrechten even-
eens geviseerd om hen het zwijgen op 
te leggen, of hen te straffen wanneer 
ze schendingen aan het licht brengen. 
Zeer weinig daders van seksueel ge-
weld worden voor het gerecht gebracht 
en er zijn belangrijke obstakels in de 
weg naar gerechtigheid. Het rapport uit 
2011 eindigde met maar liefst 70 aan-
bevelingen voor de Colombiaanse over-
heid, guerrillatroepen, andere staten en 
het Internationaal Strafhof. 

Een jaar later: Woorden maar geen da-
den?
Als reactie op het rapport gingen ver-
schillende Colombiaanse staatsfunc-
tionarissen verbintenissen aan om de 
aangekaarte misbruiken aan te pakken. 
Het lijstje is  indrukwekkend: de Vice-
President, het Ministerie van Defensie, 
de Presidentiële Hoge Raadsman voor 
Vrouwengelijkheid, de toenmalige Mi-
nister van Justitie, de toenmalige Af-
gevaardigde Procureur-Generaal en de 
toenmalige Procureur-Generaal. Alle 
gaven teken dat men hardere inspan-

ningen zouden leveren om conflictge-
bonden seksueel geweld te bestrijden. 

Eén jaar later stelt Amnesty vast dat 
nieuwe wettelijke initiatieven een posi-
tieve impact zouden kunnen hebben in-
dien ze effectief geïmplementeerd wor-
den. Dit is echter niet vanzelfsprekend. 
Zo is er voorbeeld de Wet 1448 of de 
Slachtoffers- en Landcompensatie Wet. 
Deze is bedoeld om herstel te bieden 
aan slachtoffers van het gewapende 
conflict, en bevat specifieke maatre-
gelen voor vrouwen en kinderen die 
slachtoffer zijn van conflictgebonden 
mensenrechtenschendingen waaron-
der seksueel geweld. Door het bestaan 
van het gewapend conflict te erkennen 
wordt ook de relevantie van internatio-
naal humanitair recht aanvaard. Maar 
deze wet vertoont een aantal tekortko-
mingen. Zo wordt de wet bijvoorbeeld 
voorgesteld als een mechanisme van 
transitionele justitie, terwijl het conflict 
vandaag nog steeds aan de gang is. 
Bijgevolg worden recente slachtoffers 
uitgesloten van beschermingsmaatre-
gelen. Bovendien zijn slachtoffers van 
paramilitaire groepen uitgesloten van 
de wet. 
In het rapport worden ook andere voor-

Verstoken van gerechtigheid:
Vervolgrapport over seksueel geweld in Colombia
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beelden gegeven van initiatieven die 
onvoldoende tegemoet komen aan de 
vraag om gerechtigheid voor de slacht-
offers. Ondanks nieuwe initiatieven van 
de Colombiaanse autoriteiten conclu-
deert het rapport dat straffeloosheid 
aanhoudt. Het vervolgen van daders 
van misdrijven blijft eerder de uitzonde-
ring dan de regel en personen die men-
senrechtenschendingen onderzoeken 
worden nog steeds geconfronteerd met 
intimidatie en andere bedreigingen. 

Seksueel geweld als onzichtbaar mis-
drijf
Seksueel geweld is één van de meest 
onzichtbare misdrijven. Verkrachting 
wordt over de hele wereld weinig ge-
rapporteerd wegens het gevoel van 
schaamte en stigma, angst voor nieuw 
geweld, en een gebrek aan vertrouwen 
in gerecht en politie. Dat gendergerela-
teerd geweld een onzichtbare misdrijf 
blijft in het Colombiaanse conflict blijkt 
uit twee voorbeelden.

In Colombia worden vrouwen en meis-
jes geconfronteerd met bijkomende 
gevaren gerelateerd aan het conflict: 
gedwongen ontheemding. In Gerechts-
beslissing Auto 92 over vrouwen en 
ontheemding werd erkend dat seksu-
eel geweld tegen vrouwen een ‘terug-
kerende, omvangrijke, systematische 
en verborgen praktijk is geweest in het 
Colombiaanse interne conflict.’ De be-
slissing droeg de autoriteiten op om 
13 specifieke programma’s te imple-

menteren om vrouwen die op de vlucht 
zijn te beschermen. Het Hof beval het 
Bureau van de Procureur-Generaal 
bovendien om 183 individuele zaken 
van seksueel geweld tegen ontheemde 
vrouwen te onderzoeken. Verder moest 
een  beschermingsprogramma opge-
steld worden voor 600 vrouwen op de 
vlucht. Wat de implementatie van de 
13 programma’s en het onderzoek naar 
de 183 individuele zaken betreft, stel-
de Amnesty in april 2012 vast dat er 
nauwelijks vooruitgang werd geboekt. 
De regering zou het plan van de 13 
programma’s zelfs verlaten hebben. 
Van de beschermingsprogramma’s die 
de overheid beweert geleverd te hebben 
aan 550 van de 600 vrouwen, kon ze 
geen verdere details geven.

Ook het gerechtigheids- en vredespro-
ces dat in 2005 van start ging, laat 
slachtoffers in de kou staan. Dit pro-
ces voorziet in verminderde gevange-
nisstraffen voor paramilitairen bij het 
afleggen van bekentenissen over men-
senrechtenschendingen of het terug-
geven van grond aan de rechtmatige 
eigenaar. Er bestaat echter geen garan-
tie dat wanneer zij geen juiste of vol-
ledige bekentenissen afleggen, zij de 
voordelen niet zullen ontvangen. Van 
de meer dan 30,000 paramilitairen 
die gedemobiliseerd zouden zijn, zijn 
er slechts 4,140 geregistreerd in het 
vredesproces en hebben slechts 1,620 
hun deelname bevestigd. Van meer dan 
90 procent paramilitairen die de facto 

amnestie ontvingen, werd de deelname 
aan mensenrechtenschendingen dus 
niet onderzocht. 

Harde conclusies
De verschillende maatregelen die de 
autoriteiten hebben genomen sinds 
de lancering van het rapport in 2011 
hebben een jaar later geen noemens-
waardige impact gehad. Amnesty kijkt 
uit naar het wetsvoorstel ter bestraf-
fing van conflictgerelateerd geweld in 
het Congres en suggereert een eventu-
ele tussenkomst van het Internationaal 
Strafhof indien onderzoek naar geweld 
uitblijft. Voor de individuele slachtof-
fers is er echter weinig goed nieuws. 
De obstakels naar gerechtigheid blijven 
talrijk en recente initiatieven kunnen 
de gemaakte beloftes niet inlossen. 
Het rapport concludeert dan ook met 
nieuwe aanbevelingen en een oproep 
aan de autoriteiten en guerillatroepen 
om seksueel geweld te bestrijden en 
mensenrechtenschendingen niet te 
herhalen.  

Nai Han Lau

Het (Engelstalige) rapport is na te lezen 
op: http://www.amnesty.org
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Eerbetoon aan de Galárraga-zussen in Putumayo, 25 november 2010
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In Cuba komen de Damas de Blanco of Witte Dames op voor de vrijlating van 
politieke gevangenen en protesteren ze tegen de inperking van burgerlijke en 
politieke  vrijheden.

Deze groep van moedige vrouwen werd gevormd in 2003, het jaar waarin 
75 politieke gevangen werden opgesloten wegens hun kritische houding 
ten opzichte van de Cubaanse overheid. De vrouwen bidden elke zondag 
in Havana en houden na de dienst een vreedzame processie. Tijdens deze 
optocht zijn de vrouwen in het wit gekleed en houden ze witte gladiolussen 
(of zwaardlelies) vast.

Deze vrouwen worden echter systematisch gestigmatiseerd, geïntimideerd en 
zelfs bedreigd met arbitraire opsluiting. Hoewel hun werk wordt bemoeilijkt, 
blijven de Damas de Blanco zich inzetten voor alle politieke gevangen. 

Toon jullie solidariteit door het sturen van een postkaartje of een tekening 
met een witte gladiolus te sturen.  

Stuur een brief 
of briefkaart 
naar:
c/ Neptuno #963
entre Hospital y Aramburu
Centro Habana
La Habana
Cuba

Posttarief: € 1,19
(prijs per volumeaankoop) of
€ 1,29
(prijs per stuk of frankeertarief)

Eventuele antwoorden graag aan
Amnesty International bezorgen.
Meer schrijfacties op:
www.amnesty.be/schrijfacties

CUBA: Damas de Blanco (Witte Dames)

VOORBEELDBRIEF

SCHRIJFACTIE

       Plaats en datum

Queridas Damas de Blanco,

Les mando este mensaje en expresión de mi apoyo y reconocimiento por su 
coraje y determinación en la defensa de los derechos humanos en Cuba.

En solidaridad,

Vertaling:
[Beste Witte Dames,
Met deze boodschap wens ik mijn steun en erkenning te betuigen voor jullie 
moed en vastberadenheid ter verdediging van de mensenrechten in Cuba,

Met solidaire groet,]

(naam, adres, handtekening)
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Vrouwenrechtenteam. De ingenomen stand-
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Amnesty International is een wereldwijde 
onafhankelijke en onpartijdige organisatie die 
de naleving van alle mensenrechten nastreeft 
door onderzoek en actie.

Onze activisten worden gedreven door 
verontwaardiging over ernstige mensen- 
rechtenschendingen en door hoop op een 
wereld waarin alle mensenrechten werkelijk-
heid zijn voor alle mensen.

Giften zijn welkom op rekeningnummer 
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In het noorden van Chili, tussen het 
Andesgebergte en de Stille Oceaan, ligt 
de Atacamawoestijn. De droogste woes-
tijn ter wereld. Een desolaat landschap 
van zand en stenen en versteende fos-
sielen met een oppervlakte van drie 
keer België. Maar heel anders dan hier 
valt er slechts één millimeter regen per 
jaar. De NASA vond het de geschikte 
plaats voor simulaties met Viking 1 en 
2, die later op Mars probeerden leven 
te vinden. Dit lijkt dan ook de minst be-
woonbare plek ter wereld te zijn. 

Toch is deze plek nuttig gebleken voor 
verschillende doeleinden. Deze uithoek 
is het decor voor de pakkende docu-
mentaire van de Chileense cineast Pa-
tricio Guzmán. In ‘Nostalgia de la luz’ 
(heimwee naar het licht) gaat hij op 
zoek naar het leven op een plaats waar 
mensen nauwelijks kunnen leven.

De extreme helderheid van de hemel 
ontsnapte niet aan de aandacht van 
astronomische wetenschappers. De 
ESO (European Southern Observatory) 
bouwde er drie observatoria. En zo be-
gint de film met de tools om te kijken 
naar het allerverste verleden. Maar 
terwijl de reusachtige telescopen de 
meest afgelegen sterrenstelsels bestu-
deren, focust Guzmàns camera zich op 
het minder verre verleden. Het verleden 
van de archeologen die sporen vonden 
van oude volkeren: tekeningen op rot-
sen en intacte mummies. Meer recente 
menselijke activiteit was het ontginnen 

van salpeter (en vele andere ertsen). 
We zien een oud mijnkamp waar mijn-
werkers leefden in onmenselijke om-
standigheden. Vanaf dit moment is de 
focus van de documentaire duidelijk: in 
dit mijnkamp werden gewetensgevan-
genen opgesloten onder de dictatuur 
van Pinochet. 

Patricio Guzmán legt de paradox bloot 
dat dit een ideale plek is om het verle-
den te onderzoeken (door astronomen, 
geologen, archeologen en historici), ter-
wijl de staat Chili niet bereid is om zijn 
recente verleden te onderzoeken. Want 
naast de andere onderzoekers ontmoe-
ten we ook kleine groepen vrouwen die 
op zoek zijn naar de overblijfselen van 
vermiste familieleden. En wat een con-
trast in het zoeken: de oorsprong van 
het universum met gigantische opti-
sche instrumenten en sporen van een 
dierbare met schoppen en houwelen…

Patricio Guzmán heeft de perfecte, po-
etische manier gevonden om de pijn 
van de overlevenden van de dictatuur 
van Pinochet in reliëf te zetten. Als je 
deze film ziet, kan je niet begrijpen 
dat geen enkele politicus of militair de 
moed heeft om aan deze vrouwen te 
zeggen: hier liggen de graven.

Deze film van 2010 is nog te koop, 
maar staat ook al volledig op Youtube 
(Spaans met Engelse ondertiteling).

Jan Mariën

FILMBESPREKING COLOFON


