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Voorwoord

November en december staan 

doorgaans in het teken van de strijd 

tegen gendergerelateerd geweld. Op 

25 november, de  internationale  dag voor 

de uitbanning van geweld tegen vrouwen, 

beginnen de zestien dagen van activisme tegen 

gendergerelateerd geweld. Eindigen doen we 

op de international dag van de mensenrechten 

op 10 december. Ook Amnesty International 

Vlaanderen draagt zijn steentje bij tijdens deze 

zestien dagen. Om die reden hebben we in deze 

editie van de nieuwsbrief extra aandacht voor 

seksueel en gendergerelateerd geweld.  

In het licht van de presidentverkiezingen in de 

Verenigde Staten willen we benadrukken dat 

we blijven strijden tegen seksisme, racisme en 

schendingen van de mensenrechten over de 

hele wereld. Dankzij jullie blijft de Amnesty-vlam 

branden!

Tot slot eindigen we met fantastisch nieuws. 

Vanaf nu kan je ons ook volgen op onze 

Facebookpagina: Amnesty Vlaanderen - Gender 
en Mensenrechten. Vind onze pagina leuk en 

word zo regelmatig op de hoogte gehouden van 

nieuws, evenementen en acties die te maken 

hebben met gender en mensenrechten!
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Goed nieuws! In onze vorige nieuwsbrief (September 2016) spraken we onze 

bezorgdheid uit over het Poolse wetsvoorstel voor een volledig verbod van 

abortus. In het controversiële wetsvoorstel is abortus enkel nog mogelijk wanneer 

het volgens het medische personeel de enige manier is om het leven van de zwangere 

vrouw te redden. Bovendien zouden vrouwen en  artsen tot vijf jaar gevangenisstraf 

riskeren indien ze toch onder andere voorwaarden abortus zouden plegen. 

Tijdens de eerste lezing keurde het Poolse Parlement het voorstel goed. Dit leidde tot 

veel ongeloof en bracht ongeveer honderdduizend betogers op straat. Bijgevolg zag 

het Poolse Parlement zich dan ook genoodzaakt om het voorstel alsnog te verwerpen. 

Hoewel de wetgeving rond abortus in Polen nog steeds tot een van de meest restrictieve 

van Europa behoort, is dit een onverwachte overwinning voor vrouwenrechten in Polen!

We zijn blij dat Amnesty International een kleine bijdrage hier heeft kunnen bij leveren en 

willen jullie nogmaals bedanken voor de vele solidariteitsfoto’s die we van jullie ontvingen 

na onze oproep (Juni 2016)!

Follow-up

pools abortusVerbod

Tekst: Ibe Annicaert
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taliban en nakende humanitaire crisis 
bedreigen toekomst Van aFghaanse Vrouwen

Op 4 en 5 oktober 2016 organiseerden de Europese Unie en Afghanistan een 
donorconferentie over Afghanistan. De doelstelling was het toezeggen van 

internationale ontwikkelingshulp aan het land, dat nog steeds extreem kwetsbaar 
is sinds de Taliban in 2001 van de macht werd verdreven. Vertegenwoordigers 

van meer dan 70 landen, 20 internationale organisaties en verschillende 
Afghaanse middenveldorganisaties kwamen er samen om de toekomst van het 

land te bespreken. Ze luisterden naar de plannen van de Afghaanse regering om 
de veiligheid, welvaart en economische ontwikkeling van het land te verzekeren. 

Vrouwen kunnen en moeten daarin een belangrijke rol blijven spelen, zo 
werd beklemtoond op een speciale bijeenkomst over vrouwenrechten op de 

conferentie.

Tekst: Andrea Bardyn

De internationale steun aan Afghanistan is 

levensnoodzakelijk. De diplomatieke taal 

van de conferentie verhulde hoe fragiel 

de toestand van Afghanistan vandaag is. Terwijl 

de regeringsleiders in Brussel de toekomst van 

het land bespraken, overspoelden bloedige 

beelden van de verovering van de belangrijke 

provinciehoofdstad Kunduz door de Taliban 

de Afghaanse sociale media. Nooit eerder 

controleerden de Taliban meer gebieden in 

Afghanistan sinds ze in 2001 van de macht werden 

verdreven. De burgerbevolking betaalt de tol: het 

jaar 2016 is nu al het meest dodelijke jaar sinds 

de Verenigde Naties in 2009 systematisch cijfers 

begonnen bij te houden. Daarnaast leeft een erg 

groot deel van de bevolking in zware armoede, 

met moeilijke toegang tot basisvoorzieningen en 

onderwijs. Het resultaat daarvan liet zich ook in 

Europa voelen: vóór de Turkije-deal vluchtwegen 

afsloot, vormden de Afghanen de tweede grootste 

groep asielzoekers in Europa.

Vrouwenrechten in AfghAnistAn: een frAgiele 
VooruitgAng

De toenemende onzekerheid bedreigt ook 

de positie van vrouwen in het land. Sinds de 

val van de Taliban was er een erg langzame 

verbetering van de rechten van vrouwen. Vooral 

die verworvenheden werden benadrukt op de 

Brusselse conferentie. En toch blijft er nog 

enorm veel werk, zo erkende ook de Afghaanse 

regering in Brussel. Hoewel steeds meer meisjes 

toegang hebben tot scholing, blijven miljoenen 

vrouwen ongeletterd en onopgeleid, vooral op het 

platteland. Langzaamaan zetelen meer vrouwen 

in het parlement en lokale besturen, maar zij 

worden vaak geconfronteerd met tegenwerking 

en bedreigingen. Schattingen wijzen erop dat 

meer dan 87 % van de vrouwen in het land het 

slachtoffer wordt van geweld, en dan voornamelijk 

van huiselijk geweld, wat zelden bestraft wordt. 

Het juridisch apparaat is bovendien veel moeilijker 

toegankelijk voor vrouwen. Daarbij bedreigt 

November 20169

© European Union



regering uiteenzette, beloofde de internationale 

gemeenschap 13,6 miljard euro aan 

ontwikkelingssteun aan Afghanistan. In het licht 

van de groeiende onzekerheid waarmee het 

land wordt geconfronteerd, is dat hoge bedrag 

meer dan welkom. De Europese steun, die 5 

miljard euro zal bedragen, heeft voor NGO’s en 

de Afghaanse bevolking echter een erg wrange 

nasmaak gekregen. 

De steun kwam immers in de schaduw te 

staan van de Europese politieke agenda: de 

zogenaamde ‘asielcrisis’ oplossen. In de marge 

van de conferentie tekende de Europese Unie 

en Afghanistan namelijk een akkoord om 

een onbeperkt aantal afgewezen Afghaanse 

asielzoekers, inclusief vrouwen en kinderen, 

terug te sturen ondanks de verslechterde 

veiligheidssituatie. Het akkoord bespreekt zelfs de 

mogelijkheid om een aparte luchthaven voor deze 

terugkeervluchten te bouwen. Volgens officiële 

communicatie stond de ‘Joint way Forward’-

deal los van de ontwikkelingssteun, maar het 

akkoord past in een bredere Europese strategie 

die het opnemen van uitgewezen asielzoekers 

als een voorwaarde stelt voor ontwikkelingshulp 

en handelsakkoorden. Amnesty International 

en andere NGO’s keuren deze evolutie in het 

Europees ontwikkelingsbeleid af, en benadrukken 

dat ontwikkelingshulp een instrument is tegen 

armoede en ongelijkheid, niet om migratie te 

managen.

De uitgewezen asielzoekers uit Europa zullen zich 

moeten voegen bij de steeds grotere wordende 

groep IDP’s of internally displaced persons in het 

instabiele land. Nu ook Pakistan en Iran massaal 

Afghaanse vluchtelingen beginnen terug sturen 

- waaronder recentelijk ook Sharbat Gula, alom 

bekend als de ‘Afghan girl’ van de cover van 

National Geographic -, wordt gevreesd dat deze 

extreem kwetsbare groep van 1,4 miljoen interne 

vluchtelingen zou kunnen aangroeien tot zo’n 3 

miljoen mensen. De overheid heeft onvoldoende 

middelen en structuren om deze groep te 

ondersteunen, en samen met de groeiende 

macht van de Taliban in het land, belooft dit 

weinig goeds voor de veiligheid en economische 

situatie van Afghanistan. Dit klimaat vormt een 

zware bedreiging voor de nog steeds erg precaire 

situatie van Afghaanse vrouwen en hun toegang 

tot werk en onderwijs.

Bronnen

• https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/a-
humanitarian-crisis-looms-in-afghanistan-as-number-
of-displaced-climbs/2016/10/31/09b1fd90-96c4-
11e6-9cae-2a3574e296a6_story.html

• http://mobile.nytimes.com/2016/10/06/world/asia/
afghanistan-eu-refugees-migrants.html 

• https://kabulblogs.wordpress.com/2016/10/21/afghan-
civil-society-activists-demand-stop-implementing-the-
joint-way-forward-deal/ 

• https://www.hrw.org/news/2016/10/27/afghanistans-
mysterious-vanishing-plan-women-and-peace-talks 

• https://www.hrw.org/news/2016/10/06/afghanistan-
donors-splash-cash-bury-rights

• https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-
pacific/afghanistan/report-afghanistan/

• https://www.hrw.org/world-report/2016/country-
chapters/afghanistan#d91ede 

• http://www.mondiaalnieuws.be/nieuws/tal iban-
bereiden-brusselse-conferentie-voor-met-aanval-

middenveld-met-sterke-verklaring 

de verslechterde veiligheidssituatie de recente 

vooruitgang: in de gevaarlijke gebieden verliezen 

vooral meisjes de toegang tot onderwijs, en de 

Taliban viseert vrouwenactivisten in veroverde 

gebieden.

Op de speciale bijeenkomst ‘Empowered Women, 

Prosperous Afghanistan’ beklemtoonden de 

deelnemers dat ondanks de recente vooruitgang 

op het vlak van vrouwenrechten, het hoognodig 

blijft om de positie van Afghaanse vrouwen 

te verbeteren. Dit is ook  essentieel voor de 

ontwikkeling van het land, zei Federica Mogherini. 

De Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands 

beleid van de Europese unie stelde dat “the 

empowerment of women is not only a matter of 

human rights and social justice; it is also about 

development; it is about human growth; it’s 

about security; it is about fulfilling the potential of 

Afghanistan”. 

economische doelen primeren 

Maar vertaalden die mooie woorden zich ook in 

concreet beleid? Op dat vlak liet de conferentie 

te wensen over. Wanneer we kijken naar de 24 

‘benchmarks’, meetbare doelstellingen waaraan 

de Afghaanse regering zich verbond in ruil 

voor de ontwikkelingssteun, kregen mensen- 

en vrouwenrechten minder aandacht dan ze 

in eerdere Afghaanse ontwikkelingsakkoorden 

hadden gekregen, ten voordele van economische 

doelstellingen. Drie benchmarks focusten op 

vrouwenrechten, maar cruciale zaken zoals de 

toegang van vrouwen tot onderwijs, gezondheid,  

justitie en de bescherming tegen geweld vroegen 

om grondigere maatregelen. Bovendien bleven 

verschillende benchmarks vaag, waardoor de 

uitwerking en implementatie ervan niet verzekerd 

zijn. Het was aan de donorlanden om concrete 

benchmarks te onderhandelen, en het is jammer 

dat zij niet meer hebben doorgedrukt wat 

vrouwen- en mensenrechten betreft.

Een concreet voorbeeld is de belofte om 

vrouwen intensiever te betrekken bij vredes- en 

veiligheidsonderhandelingen - uiterst belangrijk, 

gezien Afghaanse vrouwenactivisten vrezen 

dat hun rechten geschaad kunnen worden 

bij de lopende vredesonderhandelingen met 

de Taliban. Een terechte vrees, want vrouwen 

worden systematisch uitgesloten van deze 

onderhandelingen. De benchmark beloofde de 

implementatie van een nationaal actieplan, maar 

dat plan is nooit publiek gemaakt. Het is dus 

onmogelijk voor donorlanden om na te gaan of dit 

plan effectief uitgevoerd zal worden. 

Vrouwen uit Afghaanse middenveldorganisaties, 

zoals Samira Hamidi die het Afghan Women’s 

Network leidt, beklemtoonden ten slotte dat er 

meer vertrouwen moet worden gegeven aan 

Afghaanse organisaties zelf, in plaats van de 

plannen te laten uittekenen door Europese en 

Amerikaanse beleidsmakers die ver verwijderd 

staan van de Afghaanse realiteit. Het Afghaanse 

middenveld heeft zich in de voorbije jaren sterk 

gemanifesteerd. Ontwikkelingsgeld zou efficiënter 

en doelgerichter kunnen worden aangewend 

door lokale organisaties die veel beter op de 

hoogte zijn van de concrete noden. Veeleer dan 

hulp, vragen Afghaanse vrouwen om actief mee 

te kunnen werken aan de verbetering van de 

toestand in hun land.

de prijs VAn europese ontwikkelingshulp

In ruil voor de hervormingen die de Afghaanse 
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Wist je dat?
• Er per jaar ongeveer 5000 

eremoorden gepleegd 
worden?

• Er daarvan in India en 
Pakistan elk 1000 per jaar 
plaatsvinden?

• Er ook in Nederland 
ongeveer 20 eremoorden 
gebeuren per jaar?

• Eerwraak reeds dateert uit 
het Assyrische Rijk (6000 
v.Chr.)?

www.hbv-awareness.com
www.amnesty.nl

pakistan:
einde Van de eremoorden

In juli 2016 doodde Wasim Azeem zijn zus en sociale media beroemdheid, Qandeel Baloch, 
omdat zij volgens hem de eer van de familie in diskrediet bracht. Dit soort eremoorden 

blijven vanaf nu niet meer ongestraft in Pakistan.

Tekst: Ibe Annicaert

Begin oktober keurde het Pakistaanse 

parlement unaniem een wetsvoorstel goed 

dat een einde maakt aan de straffeloosheid 

voor eremoorden. In Pakistan vinden er immers 

ongeveer duizend eremoorden plaats per jaar. 

Volgens experten is dit echter maar het topje 

van de ijsberg omdat vele moorden niet worden 

aangegeven. 

Niet zelden worden vrouwen beschouwd als de 

belichaming van de familie en gemeenschap. Om 

die reden worden ze in sommige samenlevingen 

verplicht te leven volgens de conservatieve regels 

die hen worden opgelegd. De verantwoording 

voor eremoorden is dan ook quasi altijd dezelfde. 

De dader was van mening dat het slachtoffer, 

meestal een vrouw, de naam en eer van de familie 

bedoezelde. Bijvoorbeeld door zich te verzetten 

tegen een huwelijk, zelf een partner te kiezen, 

een zwangerschap, een echtscheiding of zoals 

Baloch, door controversiële boodschappen te 

posten op sociale media. Haar dood zou volgens 

de moordenaar, een einde brengen aan de 

vernedering en de naam en eer van de familie te 

herstellen.

De nieuwe wet voorziet een minimum 

gevangenisstraf van vijfentwintig jaar voor de 

daders. Tot nu kon de dader vrijgesproken 

worden indien een familielid van het slachtoffer 

hem/haar vergaf. Omdat echter in de meeste 

gevallen de dader en het slachtoffer uit dezelfde 

familie stammen, ging de moordenaar in bijna 

alle gevallen vrijuit. De nieuwe wetgeving maakt 

dit nu onmogelijk. Vergiffenis van een familielid 

van het slachtoffer kan vanaf nu enkel tot een 

strafvermindering leiden, van de doodstraf naar 

een levenslange celstraf.

Hoewel Amnesty International blij is dat Pakistan 

deze misdaad niet meer onbestraft laat, verzet 

Amnesty International zich tegen de doodstraf, 

welke reden of omstandigheden er ook moge zijn. 
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epidemie Van seksueel geweld op de campus

‘1 in 4 Women on Campus Experience Sex Assault on Campus.’ Met die 
krantenkop luidde The New York Times vorig jaar het nieuwe academiejaar van 
Amerika in. Een jaar later lijkt er nog niet veel veranderd te zijn. Studentes lopen 

nog steeds gevaar om op hun campus ongewild betast of verkracht te worden. 
Een concreet actieplan blijft afwezig en slachtoffers worden de mond gesnoerd. 

Ook in Vlaanderen vinden we dergelijke zorgwekkende tendensen die onze 
aandacht verdienen. Een betere sensibilisering en bescherming zijn nodig om 

deze epidemie te bestrijden.

Tekst: Anke de Malsche

Een illustratief voorbeeld rondom deze problematiek in de Verenigde Staten is 

de zaak Brock Turner. Turner, een veelbelovende zwemmer van de Stanford 

University, werd buiten een studentenhuis betrapt terwijl hij een onbewuste 

studente verkrachtte. Toch kreeg Turner slechts zes maanden cel. Als redenen voor 

die lichte straf gaf de rechter Turners jonge leeftijd en zijn blanco strafblad. Ook de 
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vader van Turner vroeg een lichte straf voor zijn zoon, zodat hij niet zijn leven lang 

moet boeten voor ’20 minutes of action’. Hij werd na drie maanden wegens goed 

gedrag alweer vrijgelaten. Dit zorgde voor een storm van protest. De vraag naar 

wetten die slachtoffers van seksueel geweld beschermen, stuitten echter zelf op 

heel wat verzet. Het gerecht moet onafhankelijk kunnen functioneren, luidde het 

verdict. Ook victim blaming is alomtegenwoordig. Zo worden slachtoffers tijdens 

verhoor gevraagd of ze korte kledij droegen en hoeveel ze hadden gedronken.

Uit cijfers van RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) blijkt dat 

Amerikaanse vrouwen tussen 18 en 24 een hoog risico lopen op seksueel geweld. 

Maar liefst 23,1% van studentes zijn al slachtoffer geworden van aanranding of 

verkrachting. Die misbruiken gebeurden wanneer het slachtoffer onbewust was of 

er sprake was van geweldpleging. Van die groep doet slechts 20% aangifte bij de 

politie. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. Een kwart denkt bijvoorbeeld dat 

het een persoonlijke kwestie was en 20% had schrik voor wraakacties.

slAchtoffers Vechten terug

De slachtoffers van seksueel geweld op de campus bleven niet stil. De voorbije 

jaren hebben studenten talrijke initiatieven gehouden waardoor hun stem werd 

gehoord. Een van die initiatieven is ‘Carry That Weight’. Emma Sulkowicz besloot 

om de matras waarop ze verkracht werd overal met zich mee te dragen. Onder 

de naam ‘Carry That Weight Together’ voerden activisten wereldwijd op dezelfde 

dag actie om bewustzijn rond het probleem te creëren. Een ander initiatief is de 

in 2015 verschenen documentaire ‘The Hunting Ground’, die werd genomineerd 

voor een Oscar. Hierin worden twee studentes gevolgd die een aanklacht bij hun 

universiteit indienden nadat ze werden aangerand. Hun universiteit nam echter 

geen actie, waardoor ze gedwongen werden zelf activisten te worden. 

VlAAnderens Blinde Vlek?

Uit een grootschalig onderzoek van Sensoa en UGent blijkt dat jongeren een 

zeer gevoelige groep zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. In België 

heeft 20,4% van meisjes al ervaring met seksueel geweld nog voor ze de legale 

leeftijd hebben bereikt om seks te hebben. Als risicovolle omgeving voor seksueel 

grensoverschrijdend gedrag worden scholen genoemd. De daders zijn hier meestal 

leeftijdsgenoten. Uit een onderzoek van Soa Aids Nederland blijkt daarnaast ook 

dat jongeren er zich niet van bewust zijn wanneer ze grenzen overschrijden. 

Vooral meisjes zijn hier de dupe van en worden vaker gedwongen om seksuele 

handelingen tegen hun zin uit te voeren. 

Er is echter weinig tot geen onderzoek dat zich focust op seksueel overschrijdend 

gedrag bij studenten. Ook initiatieven die zich op dat thema richten zijn afwezig, 

hoewel ze wel te vinden zijn voor middelbare studenten. Er is echter geen enkele 

reden om te denken dat Vlaamse studentes in het hoger onderwijs geen of minder 

kans maken op seksueel geweld. De tendens die zich onder minderjarigen afspeelt, 

zal niet stoppen op 18-jarige leeftijd. Daarnaast tonen buitenlandse voorbeelden 

aan dat dit geen geïsoleerde voorvallen zijn, maar een globale problematiek.

Bewijs hiervan is de recente zaak rond de Urgent.fm verkrachting. De rechter 

oordeelde hier dat er geen sprake was van ‘een brute verkrachting’, maar van 

‘verkeerd geïnterpreteerde signalen’, waardoor de beschuldigde vrijuit ging. 

Ook hier werd, net zoals bij de zaak Brock Turner, rekening gehouden met het 

blanco strafblad van de dader en kreeg protest op het vonnis te horen dat het 

gerecht onafhankelijk moet functioneren. Het wordt duidelijk dat jongeren en 

studenten beter gesensibiliseerd moeten worden en er meer bescherming moet 

worden geboden aan slachtoffers. Zolang die eisen niet worden nageleefd, zullen 

studentes slachtoffer blijven van seksueel geweld op hun eigen campus.
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Wist je dat?
• Amerikaanse studentes 

twee keer zoveel kans 
hebben om aangerand of 
verkracht te worden dan 
beroofd ?

• 1 op 4 vrouwen slachtoffer 
zijn van seksueel geweld 
tijdens hun hogere studies?

• 1 op 19 mannen slachtoffer 
zijn van seksueel geweld 
tijdens hun studies?

• 1 op 4 LGTBQI slachtoffer 
zijn van seksueel geweld 
tijdens hun studies

• in 80 % van de gevallen de 
dader een kennis was van 
het slachtoffer?

www.amnestyusa.org



Hoe en waarom ben je ‘Champion for Women’s 
Economic Empowerment’ geworden? 

Mijn passie voor gendergerelateerde problemen 

gaat ver terug. Ook toen ik nog niet binnen dit 

veld aan het werk was, volgde ik de internationale 

en Europese ontwikkelingen op. Zo zag ik op de 

VN vrijwilligerswebsite dat ‘Empower Women’ 

vrijwilligers zocht. ‘Empower Women’ is het 

online platform van UN Women, dat focust op 

de economische empowerment van vrouwen. 

Na mijn kandidatuur heb ik deelgenomen aan 

een rally van één maand, waarin alle kandidaten 

online actief moesten zijn en hun engagement 

moesten tonen. Hierna werden 70 mensen uit de 

hele wereld geselecteerd. Ik was één van de twee 

geselecteerden uit België. 

Tekst: Lore Goovaerts en Elien De Clercq

Chiara Bellani gaat voor meer bewustwording rond de problemen waarmee 
vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds geconfronteerd worden. Dit doet ze als 

vrijwilliger voor Empower Women, het online platform van UN Women voor de 
economische empowerment van vrouwen wereldwijd. In 2015 werd ze verkozen 

tot Global Champion 2015-2016 en vandaag organiseert ze allerlei evenementen en 
congressen in verband met de economische empowerment van vrouwen. Amnesty 

Vlaanderen kreeg de kans om haar een aantal vragen te stellen. 

November 201619November 201618

chiara bellani: 
empower women global champion



In het begin wist ik niet goed wat ‘Empower 

Women’ was, dus was ik nog vrij sceptisch 

tegenover het project. Ik wou namelijk niet enkel 

online actief zijn, maar ik wou echt het verschil 

maken. Uiteindelijk bleek het heel interessant te 

zijn, omdat ze me de kans gegeven hebben om 

op vele niveaus te werken: in Italië, maar ook hier 

in Brussel in de internationale bubble en in de 

Belgische bubble.

Wat is uw belangrijkste focus als Champion? 

Ik werk aan de bewustwording rond de 

economische empowerment van vrouwen. Dat is 

een cruciaal topic, zowel in derdewereldlanden 

als in de Westerse wereld. In derdewereldlanden 

krijgen vrouwen niet dezelfde jobkansen 

als mannen. Hier, in het Westen, worden 

vrouwen ook geconfronteerd met problemen 

binnen de arbeidsmarkt, zowel tijdens de 

sollicitatieprocedure, als wanneer ze een 

job uitoefenen. Ze moeten werken binnen 

organisaties die sterk man-georiënteerd zijn, 

waarin vrouwen net iets meer moeten werken 

om geapprecieerd te worden. Vrouwen worden 

daarnaast geconfronteerd met verschillende 

soorten geweld op de werkvloer, hoofdzakelijk 

psychologisch geweld, maar jammer genoeg 

stopt het daar niet altijd. 

Ik heb interviews afgenomen met vrouwen die 

met deze problemen in aanraking kwamen. 

Zelf werk ik in de ‘Euro-bubble’: de Europese 

instanties proberen met deze problemen om te 

gaan, maar vrouwen zijn in vergaderingen altijd 

ondervertegenwoordigd. Het is moeilijk om de 

competitie aan te gaan als er meer mannen 

aanwezig zijn. Ondanks het feit dat de EU hier 

werk van probeert te maken, is er gewoonweg 

geen balans.

Focust u voornamelijk op de problemen waarmee 
vrouwen hier in Europa in aanraking komen?

Ja, ik leg me er voornamelijk op toe om deze 

problemen onder de aandacht te brengen. 

Mensen hier denken vaak dat het enkel een 

probleem is in derdewereldlanden, maar dat is niet 

het geval. Ik heb een conferentie georganiseerd 

in de Europese Commissie over het nut van de 

economische empowerment van vrouwen in 

het Westen. Met een honderdtal aanwezigen, 

waaronder vrouwelijke ondernemers, leden van 

de Europese Commissie en UN Women was 

het een groot succes. Zo was er een meisje uit 

Hongarije, die alleen in België kwam wonen 

en een eigen vertaalbureau heeft opgericht, 

die kwam getuigen over de problemen die ze 

ondervond bij het opbouwen van haar bedrijf. 

U probeert dus binnen uw werk een link te 
leggen tussen deze twee niveaus? 
Inderdaad, tussen het internationale niveau – 

zoals de VN en de EU – en de burger. Ik probeer 

mensen van verschillende achtergronden in 

contact te brengen met elkaar en hen aan te 

moedigen om over het thema gender te praten. 

Het heeft in dat opzicht geen zin om allemaal 

dezelfde mensen bij elkaar te zetten. 

U werkt ook voor een Italiaanse universiteit 
om de professionele profielen van studenten te 
verbeteren. Wat doet u exact? 

Ik werk nu al twee jaar in Brussel voor LUISS 

University, de universiteit van Rome. Veel 

Europese universiteiten hebben bureaus in 

Brussel voor het werven van studiefondsen van 

de EU. Dat is één van mijn taken. Daarnaast help 

ik studenten om werk te vinden op het Europese 

niveau in Brussel. Ik breng hen in contact met 

invloedrijke mensen en organiseer evenementen 

zodat ze met deze mensen kunnen praten, in de 

hoop zo kansen te creëren. 

Ziet u een verschil tussen mannelijke en 
vrouwelijke studenten met betrekking tot 
jobkansen? 

Ik moet zeggen dat vrouwen het meest toegewijd 

zijn. Ik weet niet of dat te maken heeft met 

het feit dat mannen gemakkelijker aan een 

job geraken. Bovendien zijn mannen altijd 

oververtegenwoordigd, zowel in de private als in 

de publieke sector. Wat mij vooral opvalt bij deze 

jonge studenten, is dat meisjes proberen om hun 

CV op zoveel mogelijk manieren te verbeteren 

met extra activiteiten en vrijwilligerswerk. 

Heeft u specifieke tips voor vrouwelijke 
studenten om hen voor te bereiden op de 
problemen waarmee ze in aanraking kunnen 
komen? 

Niet officieel, omdat ik voor de universiteit werk. 

Toch gebeurt het dat ik met vrouwen spreek die 

door hun baas aangesproken worden over hun 

outfit of hun uiterlijk. Ik raad hen aan om het 

professioneel te houden en duidelijk te maken 

dat ze zulke opmerkingen niet appreciëren. 

Soms is het ook nodig om je stem te verheffen. 

Dat is namelijk een ander probleem: vrouwen en 

meisjes praten hier niet over omdat ze bang zijn 

hun job te verliezen.

Wat is uw mening over genderquota? 

Ik ga niet echt akkoord met het idee van quota’s, 

omdat ik denk dat er erg goede mannelijke én 

vrouwelijke professionals zijn. Volgens mij hangt 

het sterk af van de timing. Op bepaalde momenten 

zullen er veel goede vrouwen zijn en op andere 

momenten veel goede mannen. Naar mijn 

mening zijn quota dan ook te strikt. Aan de andere 

kant is er natuurlijk een probleem als vrouwen of 

mannen helemaal niet gerepresenteerd worden. 

Denkt u niet dat quota noodzakelijk zijn om 
genoeg vrouwen in het systeem te krijgen? 

Het kan zeker helpen, maar ik weet niet of het 

daarom fifty-fifty moet zijn. Er moet wel een 

minimale representatie zijn. Op Brusselse 

conferenties worden bijvoorbeeld hoofdzakelijk 

mannelijke sprekers gevraagd. De organisatie EU 

Panel Watch trekt van leer tegen “all-male” panels. 

Recent zijn de oprichtsters, Marika Andersen en 

Laurel Henning door de nieuwswebsite Politico 

verkozen bij de 10 meest invloedrijke vrouwen in 

Brussel. 

Welke strategieën zijn volgens u succesvoller 
om meer vrouwen aan de top te krijgen? 

Het probleem ligt op cultureel en maatschappelijk 

niveau. Als je een genderevenwichtige 

werkomgeving wil, zijn het niet enkel de vrouwen 

die meer moeten werken, maar moet ook de 

aanpak van mannen veranderen. Mannen 

moeten vrouwen behandelen als professionals. 

“
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Als je een genderevenwichtige 
werkomgeving wil, moet 
de aanpak van mannen 

veranderen. Mannen moeten 
vrouwen behandelen als echte 

professionals. „



Vaak is het ook zo dat je niet serieus genomen 

wordt omdat je jong bent. Ik heb zelf ervaren hoe 

ik complimenten krijg over hoe ik eruit zie of over 

hoe ik gekleed ben. Mannen beseffen niet altijd dat 

ze onbeleefd zijn, maar binnen een professionele 

context is dit moeilijk om mee om te gaan. 

Mannen worden daar nooit mee geconfronteerd, 

zij krijgen geen opmerkingen over hoe ze eruit 

zien. Waarom krijgen vrouwen hier dan wel mee 

te maken binnen een professionele context? 

Op lange termijn moet er aan gewerkt worden 

om jongens zo op te voeden dat ze vrouwen en 

mannen op dezelfde manier behandelen. Ik weet 

niet of er een meer concrete strategie is, maar ik 

geloof in de kracht van communicatie. Wat jullie 

doen, wat ik doe, namelijk de aandacht vestigen 

op deze topics en de maatschappij dwingen om 

erover na te denken, is van groot belang. 

Wat is volgens u het belangrijkste probleem 
waarmee vrouwen vandaag geconfronteerd 
worden? 

In het Westen zou ik focussen op de toegang tot 

werk, maar ook op geweld, want jammer genoeg 

is er overal geweld tegen vrouwen. In de niet-

Westerse wereld is het grootste probleem de 

toegang tot onderwijs. Het percentage opgeleide 

vrouwen in Afrika en Azië is dramatisch laag. Omdat 

ze denken dat ze geen opleiding nodig hebben of 

omdat de familie of de samenleving vindt dat de rol 

van de vrouw thuis ligt. Het belangrijkste probleem 

is niet enkel de toegang tot de arbeidsmarkt, maar 

ook de toegang tot onderwijs. Vrouwen moeten 

dezelfde kansen krijgen als mannen. Dat verschilt 

ook binnen de Westerse wereld: in Europa is er 

een hoog percentage opgeleide vrouwen, maar in 

de Verenigde Staten is dat een ander verhaal. 

In deze nieuwsbrief focussen we op 
gendergerelateerd geweld. Ziet u een link tussen 
gendergerelateerd geweld en de economische 
empowerment van vrouwen? 

Ja, gendergerelateerd geweld kan ook 

psychologisch geweld zijn tegen vrouwen op de 

arbeidsmarkt. Wanneer je bijvoorbeeld de enige 

vrouw bent in een vergadering en je niet serieus 

genomen wordt, is dat ook een vorm van geweld. De 

grootste link is dat vrouwen zich niet empowered 

voelen, zich niet gesteund en gemotiveerd voelen 

om op professioneel niveau hoog te mikken. Dit 

omdat ze weten dat ze geconfronteerd zullen 

worden met opmerkingen over hun uiterlijk. 

Dat ervaar ik zelf ook. Het is een obstakel voor 

vrouwen om professioneel te groeien. 

Is er binnen de groep van Champions iemand 
die focust op gendergerelateerd geweld?

De focus ligt voornamelijk op de economische 

empowerment. De Champions uit Afrika 

en Azië besteden wel meer aandacht aan 

gendergerelateerd geweld en het traditionele 

geweld tegen vrouwen. 

Het hangt dus af van de regio waarin je actief 
bent als Champion? 

Inderdaad.  Daarbovenop focus je ook op de 

problemen waar je je zelf meer betrokken bij voelt. 

iN het kort
• Geboren in 1990, Italië 

• Studeerde Internationale 
relaties en politieke 
wetenschappen aan de 
LUISS Unitversiteit in 
Rome. 

• Studeerde zowel in 
Noorwegen als in Canada

• Werkt in Brussel voor 
LUISS Universiteit. 

• Vrijwilliger voor Empower 
Women.

Migrantenvrouwen zijn vaak het slachtoffer van 
gendergerelateerd geweld. Ziet u een directe 
oplossing voor dit probleem? 

Deze vrouwen zijn duidelijk de meest kwetsbare 

categorie, ze hebben geen plan B. Ze worden 

geconfronteerd met alle problemen waarmee 

andere vrouwen in aanraking komen, maar 

bevinden zich op een niveau waarop je jammer 

genoeg bereid bent om alles te doen. Hier kan 

misbruik van gemaakt worden. De aanpak naar 

deze vrouwen toe moet dan ook anders zijn. 

Mochten er prioriteiten gesteld kunnen worden, 

zouden zij bovenaan de lijst staan. 

Heeft u tot slot enkele motiverende woorden 
voor onze lezers? 

Ik kan enkel praten over wat ik weet, dus voor de 

meisjes: probeer obstakels te overwinnen zonder 

bang te zijn. Als je bijvoorbeeld een opmerking 

krijgt van je baas, wees niet bang om je stem 

te verheffen. Mik hoog, ook al lijkt het moeilijk. 

Ook mannen moeten hoog mikken, want ook 

zij worden geconfronteerd met verschillende 

problemen. Blijf dus hoog mikken. Obstakels 

horen erbij, maar dat betekent niet dat je deze 

niet kan overwinnen. 

“ Gendergerelateerd geweld 
kan ook psychologisch geweld 

zijn tegen vrouwen op de 
arbeidsmarkt. „

“ Probeer obstakels te 
overwinnen zonder bang te 

zijn. Mik hoog, ook al lijkt het 
moeilijk. „
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Mensenrechtenactivisten wereldwijd worden vaak slachtoffer van 

intimidatie, bedreigingen, politieke vervolging, fysiek geweld of 

zelfs moord, omwille van hun activiteiten. Vrouwen worden 

hierbij extra geviseerd. Op 29 november is het de “Internationale dag 

van de vrouwelijke mensenrechtenactivisten”. Op die dag vragen we 

aandacht voor de moeilijke omstandigheden waarin deze vrouwen 

werken. Dat zo’n dag nog steeds nodig is, werd in 2016 opnieuw 

pijnlijk duidelijk. Berta Cáceres, een mensenrechtenactiviste uit 

Honduras, werd in maart van dit jaar vermoord teruggevonden. 

Berta voerde campagne voor de land- en milieurechten van de 

inheemse Lenca-gemeenschap in haar land. Ze kreeg al jaren 

doodsbedreigingen voor haar werk. 

Ook ander mensenrechtenactivisten in Zuid-Amerika voeren actie met 

gevaar voor eigen leven. Máxima Acuña de Chaupe woont als boerin in 

de Peruviaanse hooglanden. Daar teelt ze onder meer aardappelen en 

kweekt ze cavia’s. Máxima verzet zich al jaren tegen de plannen van 

mijnbouwbedrijf Minera Yanacocha om goud en koper te delven op 

haar terrein. Yanacocha, één van de grootste mijnbouwbedrijven ter 

wereld, kreeg in 2011 een concessie van de Peruviaanse overheid 

voor de ontginning van een koper- en goudmijn. Het Congaproject 

brengt het voortbestaan van vier hooglandmeren in gevaar, met 

dramatische gevolgen voor de watervoorziening en het leefmilieu 

van duizenden mensen. Het project gaat dan ook gepaard met veel 

sociaal protest. 

Máxima Acuña weigert om haar land te verkopen aan het mijnbouwbedrijf en 

houdt zo de plannen van het bedrijf tegen. Yanacocha startte een rechtszaak 

om het gezin van hun grond te verdrijven, aanvoerend dat zij de grond illegaal 

gebruiken. Het bedrijf won de rechtszaak en Máxima kreeg een straf van drie 

jaar voorwaardelijk en een boete van 2000 dollar opgelegd. Máxima kreeg 

echter haar gelijk voor de rechtbank in hoger beroep. Het gezin mag op de 

grond blijven wonen. 

TeksT:silke Van Caenegem
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schrijFactie máxima acuña de chaupe: 
help máxima in de strijd om haar land

Door haar weerstand tegen het project heeft Máxima zich de woede van 

het mijnbouwbedrijf op de hals gehaald. Máxima is het mikpunt geworden van 

intimidatie en bedreigingen door het bedrijf en de Peruviaanse overheid. Het 

gezin wordt bespioneerd door Peruviaanse politieagenten, die werkzaam zijn 

als veiligheidsagenten voor Yanacocha. Het mijnbouwbedrijf heeft ook een hek 

gebouwd rond de eigendom van Máxima, waardoor zij zich niet langer vrij kan 

bewegen. De oogst van het gezin werd al verschillende keren vernield en hun 

hond werd mishandeld. Bovendien gebruikt het mijnbouwbedrijf ook fysiek 

geweld tegen Máxima en de rest van het gezin. Máxima en haar dochter werden 

al verschillende keren bewusteloos geslagen. 

Maar Máxima’s strijd tegen het mijnbouwbedrijf blijft niet zonder resultaat. In 

2016 werd een kleine overwinning geboekt, toen Yanacocha aankondigde 

om de plannen voor het Congaproject voorlopig stil te leggen. Dit jaar won 

Máxima ook de Goldman Environmental Prize, ook wel de Nobelprijs voor 

milieuactivisten genoemd. Haar strijd is uitgegroeid tot een symbool van 

hoop en moed voor inheemse en rurale gemeenschappen die hun leefmilieu 

bedreigd zien door extractivisme. 

Maar ondanks de wereldwijde aandacht voor haar zaak, blijft de situatie 

voor Máxima en de rest van de familie benard. Het gezin blijft namelijk 

het slachtoffer worden van brutale aanvallen door het mijnbouwbedrijf. 

Zo drongen in september nog veiligheidsagenten van Yanacocha haar 

eigendom binnen. Toen Máxima en haar echtgenoot probeerden te 

protesteren, werden zij aangevallen met stokken. Máxima moest naar het 

ziekenhuis gebracht worden voor verzorging. Het mijnbouwbedrijf blijft er alles 

aan doen om het gezin Acuña van hun land te verjagen en schuwt niet om daarbij 

fysiek geweld te gebruiken. Ondanks de moeilijke situatie waar zij en haar gezin in 

verkeren, blijft Máxima de strijd tegen het mijnbouwbedrijf moedig voortzetten. 

Hoe kan jij helpen in de strijd van Máxima tegen het mijnbouwbedrijf? Doe mee aan onze 

schrijfmarathon! Schrijf een brief naar de minister van Binnenlandse Zaken van Peru 

en roep hem op om Máxima te beschermen van tegen intimidaties en de gedwongen 

verlating van haar land. Onderteken de brief op schrijfmarathon.be. 
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kalender

Op 23 november organiseert Amnesty International in samenwerking met 

andere organisaties een lezing van Dr. Nele Vangheluwe, Dr. Ria Follet en 

Marie-Paul Vanden Driessche. Tijdens deze gesprekavond delen elk van deze 

dames hun ervaringen over respectievelijk haar missies voor Artsen Zonder  

Vakantie, haar inzet voor Materniteit Dano Burkina Faso vzw en haar projecten 

voor Calcutta Sponsor Aid. Toegangsprijs is €3. Voor meer info klik hier.

NOVEMBER
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23 Ook dit jaar organiseert Curieus het Festival van Gelijkheid. Van donderdag 1 tot 
zaterdag 3 december 2016 gaat dit feest door in de Vooruit Gent. Aan de hand 

van debatten, literatuur, expo, muziek en nog veel meer vieren we gelijkheid. 

Ook Amnesty International is van de partij met een schrijfmarathon. De toegang 

tot het festival is gratis. Enkel het slotfeest (3/12), de theatervoorstelling van 

KIP (2/12) en de literaire overnachting in Backstay (2/12) zijn betalend. Meer 

informatie vind je op: www.festivalgelijkheid.be

Vrouwenraad organiseert op 1 december de studie- en ontmoetingsdag 

‘Vrouwen ontmoeten vrouwen – Gender, asiel en empowerment’. De deelname 

hieraan is gratis, maar inschrijving voor 16 november is verplicht. Meer 

informatie vind je hier.

Op 3 december vindt de Internationale Schrijfmarathon van Amnesty plaats. 

schrijven we van 12 uur tot 24 uur voor mensen in nood. Dit gaat natuurlijk 

gepaard met heel wat gratis entertainment zoals optredens en professionele 

handmassages. Kom mee met ons schrijven in de Karel de Grote hogeschool 

aan de Groenplaats in Antwerpen! Meer info vind je op onze website:

 www.aivl.be

Op 6 december organiseert MO* een lezing van de Britse religiewetenschapster 

Karen Armstrong over religie, geweld en vrouwen. Hierin zal ze focussen op 

de manier waarop religieuze en politieke ideologieën hun strijd ook voeren op 

het terrein van vrouwenrechten en -rollen. Dit evenement vindt plaats om 20u 

in De Roma, Turnhoutsebaan 286, Borgerhout. Tickets kosten €5 en voertaal 

voor deze lezing is Engels. Meer informatie vind je op de website van MO*.

DECEMBER
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https://www.aivl.be/agenda/vrouwen-over-vrouwen-1
http://www.festivalgelijkheid.be
http://www.vluchtelingenwerk.be/kalender/vrouwen-ontmoeten-vrouwen-gender-asiel-en-empowerment
https://www.aivl.be/agenda/kick-off-schrijfmarathon-2016
http://www.mo.be/molezing-karen-armstrong-religie-geweld-en-vrouwen

