Toegang tot recht hét fundament voor de Global Goals
Eind mei vond de afsluiting plaats van het project ‘Ready for Change’. Tijdens
het project werd er met NGO’s, kennisinstellingen, ambtenaren en bedrijven
ingezoomd op het belang van een coherente implementatie van de Global Goals.
Ook IJM was hierbij aanwezig en plaatst een aantal kanttekeningen bij het
beleid van Minister Ploumen.
Uit een lezing van de minister bleek dat zij zich bij elke beslissing de vraag stelt hoe de
allerarmsten hierbij gebaat zijn. Maar waarom zien we daar zo weinig van terug? “Het
aanpakken van het geweld tegen de allerarmsten zou veel meer prioriteit moeten hebben,”
aldus Caroly Houmes, directeur van IJM in Nederland. “Pas als de rechten van de
allerarmsten beschermd zijn en iedereen toegang heeft tot recht, kunnen we echt werken aan
duurzame ontwikkeling.”
Als de minister de allerarmsten wil ondersteunen, dan moet er volgens IJM veel meer
aandacht zijn voor het beschermen van armen en het versterken van rechtssystemen. Goal 16,
waarbij het draait om vrede, veiligheid en recht, zou de basis hiervoor moeten zijn. Houmes:
“Gerechtigheid voor iedereen, ook de allerarmsten, is het fundament waarop een
samenleving verder kan bouwen.”
Waarom? Volgens IJM doet de plaag van geweld tal van ontwikkelingsinvesteringen teniet.
Houmes: “Het is belangrijk dat er goed onderwijs is, maar wat als meisjes niet naar school
durven lopen uit de angst onderweg verkracht te worden? Het is belangrijk de
landbouwsector te ondersteunen, maar wat als niemand de allerarmsten beschermt tegen
kwaadwilligen die hen, hun huis en het land waarop zij wonen ontnemen?” Gary Haugen, de
oprichter van IJM, legt uit dat als we armoede de wereld uit willen helpen eerst het dagelijks
geweld tegen de allerarmsten moet stoppen.

‘Pas als de rechten van de allerarmsten beschermd zijn en iedereen
toegang heeft tot recht, kunnen we echt werken aan duurzame
ontwikkeling’
Dat ook de allerarmsten bescherming verdienen, wordt door de Verenigde Naties erkend. En
ook Nederland schenkt daar aandacht aan. Zo staat ons land bekend om de positieve bijdrage
die geleverd wordt aan het beëindigen van slavernij in eigen land. Dit kwam ook weer naar
voren in de onlangs nieuw gepubliceerde Global Slavery Index. De inzet van de Nederlandse
regering op dit punt raakt aan die thema’s waar het Nederlandse volk de meeste waarde aan
hecht. Uit onderzoek van Kaleidos blijkt immers dat het Nederlandse volk ‘vrede en
veiligheid’ cruciaal achten voor het creëren van een beter wereld. “Toch blijft het een
ondergeschoven kindje,” stelt Houmes vast. “In het huidige buitenlandse beleid wordt er
vooral aandacht gegeven aan vrije handel en internationale handelsketens. Veiligheid en
rechtsorde is wel een thema, maar de fondsen voor het aanpakken van moderne slavernij en
het versterken van rechtssystemen blijven ver achter. Dit is niet te rijmen met de realiteit;
ruim 45 miljoen mensen leven vandaag de dag nog steeds in slavernij, zonder bescherming
en zonder toegang tot recht.”
Vrijheid
Voor IJM begint het beschermen van de allerarmsten bij het bestrijden van moderne
slavernij. Slavernij is de ergst vorm van armoede. Armoede de wereld uit helpen gaat niet
alleen over het voorzien van voedsel, gezondheidszorg en onderwijs; het begint bij de
allerarmsten beschermen tegen dagelijks geweld dat hen kwetsbaar maakt. De vraag hier is:

wie zijn de allerarmsten? Volgens Houmes zijn dat de mensen die beroofd zijn van het meest
essentiële recht in het leven: vrijheid.
“Wij willen de minister bemoedigen om haar visie voor het helpen van de allerarmsten in dit
licht te zien. Ook willen we haar aansporen meer fondsen beschikbaar te maken voor het
realiseren van Global Goal 16. Den Haag is dé stad van Vrede en Recht. De Nederlandse
expertise op dit gebied is een kracht die nog meer ingezet kan en moet worden. We moeten
met elkaar voorkomen dat het Nederlandse ontwikkelingsbeleid een huis bouwt zonder de
noodzakelijke fundering te leggen.” Duurzame ontwikkeling is volgens Houmes niet mogelijk
als de plaag van geweld door kan woeden en daders van geweld niet ter verantwoording
worden geroepen. “Het is noodzakelijk dat rechtssystemen worden versterkt en daders
worden berecht om zo het structurele geweld tegen armen af te schrikken.”
SDG 16 zou in Nederland doel 1 moeten zijn. Het beschermen van armen en toegang tot recht
als prioriteit. Als dat niet erkend wordt, verwordt ontwikkelingssamenwerking een
bodemloze put.
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