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Op 4 december publiceerde de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties
het rapport “The Road to Dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming
All Lives and Protecting the Planet”. Daarin stelt hij dat 2015 het meest
belangrijke jaar zal worden sinds de oprichting van de Verenigde Naties. Een
van de 6 essentiële elementen die Secretaris-Generaal Ban Ki-moon hiervoor
beschrijft, is ‘de toegang tot het recht’.
In de afgelopen twee jaar heeft de ‘global development community’ stevig
gedebatteerd over de Sustainable Development Goals (SDG): de agenda van
de VN voor het bestrijden van problemen die het fundamentele bestaansrecht
van de allerarmsten in de weg staan. Het verslag van de Secretaris-Generaal
geeft deze verschillende opvattingen weer en biedt een kader om te begrijpen
welke elementen ‘onmisbaar’ zijn voor de mondiale agenda inzake
ontwikkelingssamenwerking.
De SDG zijn een vervolg op de Millenniumdoelstellingen die in het jaar 2000
zijn opgesteld en in 2015 komen te ‘vervallen’. Deze Millenniumdoelstellingen
helpen overheden wereldwijd bij het aanpakken van problemen die bijdragen
aan armoede en ontwikkeling belemmeren. De Millenniumdoelstellingen
brachten substantiële middelen tot stand voor belangrijke doelen, zoals
gezondheidszorg en onderwijs.
De SDG gaan zelfs een grotere uitdaging aan: het bereiken van hen die het
moeilijkst te bereiken zijn. De nieuwe ontwikkelingsagenda streeft ernaar dat
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niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Het grote aantal voorgestelde doelen,
17, in vergelijking met de 8 oorspronkelijke Millenniumdoelstellingen toont
het gemeenschappelijk inzicht in de nuances en complexiteit van het bereiken
van deze mannen, vrouwen en kinderen die zo moeilijk zijn te bereiken. Er
wordt nu extra aandacht geschonken aan problemen die in 2000 achterwege
zijn gelaten en aandacht aan de manier waarop zij vooruitgang ondersteunen
of juist verhinderen. Klimaatverandering bijvoorbeeld, heeft overheden,
maatschappelijke organisaties en individuele burgers samengebracht, omdat
zij bezorgd waren over hoe de klimaatverandering invloed zal hebben op de
duurzaamheid van onze ontwikkelingssamenwerking.
Een probleem dat aanzienlijk minder aandacht heeft gekregen, is de toegang
tot het recht voor de allerarmsten.
Het effect van toegang tot een rechtssysteem – of een gebrek daaraan – op
ontwikkeling is duidelijk. Wij bij International Justice Mission zien het elke
dag in ons veldwerk. Een weduwe in Mukono County, Uganda, die van haar
land wordt afgetrapt, verliest haar onderdak, en vaak ook haar eten en bron
van inkomsten. Een onderzoek uitgevoerd door IJM van oktober 2014
(‘Property Grabbing from Ugandan Widows and the Justice System’ – te
vinden op www.ijm.org) laat zien dat bijna een derde van de weduwen in
Mukono slachtoffers van illegale landonteigening.
Meisjes die bang zijn op weg naar school – of zelfs óp school – zullen niet de
vruchten plukken van wat het onderwijs deze meisjes kan bieden. Het is zo dat
volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de school de meest voorkomende
plek is voor seksueel geweld. Uit een studie van Plan International in Ghana
bleek dat 100% van de meisjes die seksueel misbruikt waren, niet langer graag
naar school gingen. Een andere studie in Senegal onthult directe verbanden
tussen de verkrachting van kinderen en de prestaties op school.
Geweld tegen de armen ondermijnt zelfs onze beste inspanningen op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking. Geweld beïnvloedt de allerarmsten in
de samenleving het zwaarst; precies de groep die we proberen te bereiken met
de nieuwe SDG. Daarom is het zo belangrijk dat de Secretaris-Generaal
toegang tot het recht beschouwt als een essentieel element van
ontwikkelingssamenwerking. Publieke instellingen zoals de politie en justitie
moeten toegankelijk, professioneel en goed toegerust zijn om ervoor te zorgen
dat bestaande wetten tegen geweld daadwerkelijk worden uitgevoerd en dat
de armen worden beschermd.
Voor de VN betekent dit bewerkstelligen dat ‘toegang tot het recht’ op de
agenda wordt gehouden. Wanneer de VN deelneemt aan de
intergouvernementele onderhandelingen over de SDG, moeten zij vasthouden
2

aan doel 16 dat gaat over stabiele en veilige samenlevingen met toegang tot
rechtssystemen. Ook moeten zij vasthouden aan de doelen die zijn
geïntegreerd in het bestaande ontwerp van de SDG, zoals de noodzaak om
geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen.
Bovendien, als overheden overgaan tot de uitvoering en financiering van de
SDG, is het essentieel dat de doelstellingen over het elimineren van geweld en
het opbouwen van de capaciteit van publieke rechtssystemen prioriteit
hebben. Dit omvat het toewijzen van middelen om deze systemen te
versterken, zowel door het aanwenden van binnenlandse middelen als met
behulp van ondersteuning vanuit ontwikkelingssamenwerking.
Alleen als we het belang van ‘toegang tot het recht’ op de agenda van de
ontwikkelingssamenwerking erkennen - en daadwerkelijk de benodigde
middelen opzij zetten die nodig zijn om rechtssystemen effectief te
ontwikkelen - zullen we in staat zijn om een mondiale agenda voor
ontwikkelingssamenwerking samen te stellen die daadwerkelijk voordelen
teweeg brengt voor degene die het zo hard nodig hebben. Het opnemen van
‘toegang tot het recht’ in het rapport van de Secretaris-Generaal is een
belangrijke mijlpaal. Laten we hopen dat zijn boodschap wordt doorgevoerd
in 2015.
International Justice Mission is een mensenrechtenorganisatie die de
armsten beschermt tegen de plaag van dagelijks geweld. IJM werkt samen
met lokale autoriteiten om slachtoffers van geweld te bevrijden, daders te
berechten, levens te herstellen en rechtssystemen te versterken.
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