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Zmv-vrouwen aan de slag met VN-Vrouwenverdrag
Ministerie van Sociale Zaken slaat de plank mis met persbericht

Het VN-Vrouwenverdrag kan een belangrijk handvat zijn om op te komen voor de rechten van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen
(zmv-vrouwen). Tijdens een werkconferentie op 20 juni in Utrecht waar zo’n vijftig vertegenwoordigers van zmv-organisaties en algemene
vrouwenorganisaties aan deelnamen - zijn afspraken gemaakt om een
aantal knelpunten waar zmv-vrouwen mee te maken hebben aan te pakken. Het VN-Vrouwenverdrag wordt hierbij als instrument gebruikt. Er
zal bijvoorbeeld bij de Nederlandse overheid worden aangedrongen op
het voorschrijven van een protocol met betrekking tot seksueel geweld
in asielzoekerscentra en er zal worden gewerkt aan een coördinatiepunt
voor gelijke beloning van zmv-vrouwen. De werkconferentie werd georganiseerd door het Clara Wichmann Instituut (expertisecentrum
vrouw en recht), E-Quality (experts in gender en etniciteit), Vluchtelingenorganisaties Nederland, Forum (instituut voor multiculturele ontwikkeling), Tiye-international (een koepelorganisatie van zwarte en migrantenvrouwen) en TransAct (landelijk centrum seksespecifieke zorg
en seksueel geweld).
Het VN-Vrouwenverdrag is in 1979 aangenomen door de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties. Het is een van de mensenrechtenverdragen van de VN en bevat een groot aantal opdrachten aan regeringen om discriminatie van vrouwen te bestrijden. Nederland heeft het
Verdrag in 1991 geratificeerd.
Doel van de conferentie in Utrecht was het bespreken van de mogelijkheid om het VN-Vrouwenverdrag in te zetten als instrument om knelpunten in de (rechts)positie van zmv-vrouwen op te lossen. Hiertoe zijn
ook de mogelijkheden van het Facultatief Protocol bij het VNVrouwenverdrag besproken, waaronder de mogelijkheid om als individu een klacht in te dienen over schendingen van het VNVrouwenverdrag. Het Facultatief Protocol treedt voor Nederland op 22
augustus a.s. in werking.

In dit verband hebben de deelnemers hun verontrusting uitgesproken
over het persbericht van het ministerie van Sociale Zaken van 30 mei jl.
over de inwerkingtreding van het Facultatief Protocol. In dit persbericht
wordt ten onrechte gemeld dat het klachtrecht (slechts) openstaat voor
alle Nederlanders. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat vrouwen die
in Nederland verblijven maar een andere nationaliteit hebben geen beroep kunnen doen op het VN-Vrouwenverdrag en Facultatief Protocol.
Dit is onjuist; verdrag en protocol gelden voor iedereen die zich op het
grondgebied van Nederland bevindt.
Het persbericht van Sociale Zaken verbaast des te meer omdat dit ministerie de conferentie heeft gesubsidieerd, en omdat in het kader van de
nationale rapportage over het VN-Vrouwenverdrag door de overheid
momenteel specifiek onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen het
VN-Vrouwenverdrag en het vreemdelingenbeleid.
Het VN-Vrouwenverdrag verplicht tot adequate voorlichting over het
verdrag: de deelnemers roepen de overheid dan ook op het persbericht
te corrigeren en met nadruk bekend te maken dat ook inwoners met een
andere nationaliteit onder de bescherming van verdrag en protocol vallen.
Knelpunten waar zmv-vrouwen mee te maken hebben zijn onder andere
het werken onder het niveau en het niet goed aansluiten van de Nederlandse gezondheidszorg, maatschappelijke hulpverlening en (vrouwen)opvang op de behoeften van zmv-vrouwen. Ook de onveiligheid
van asielzoekerscentra voor vrouwen en meisjes is een knelpunt,
evenals het feit dat seksueel geweld en discriminatie van vrouwen in het
asielbeleid niet of nauwelijks worden erkend als vluchtmotief.

Clara Wichmann Instituut, 27 juni 2002

