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Hooggeachte minister Kaag,
Eind november 2017 bracht de speciale VN-rapporteur voor de Rechten van Mensen met een
Handicap, Catalina Devandas Aguilar, een bezoek aan uw ministerie. Zij wees daarbij op de
voortrekkersrol die Nederland speelt op het terrein SRGR, maar ook op de noodzaak om daarbinnen
meer aandacht te besteden aan de gelijke rechten en inclusie van mensen met een handicap. De Dutch
Coalition on Disability and Development (DCDD) staat volledig achter de oproep van Devandas en
draagt graag concrete suggesties aan voor de uitwerking hiervan in de nieuwe beleidsnota.
Concrete stappen om de inclusie van mensen met een beperking in SRGR-projecten te stimuleren zijn
op dit moment hard nodig:
1) Meerdere recente onderzoeken en rapporten, onder andere van UNAIDS1 , de VN-speciaal
rapporteur 2 , Ms. Devandas Aguilar, en Plan International 3 , tonen aan hoe schrijnend de
situatie voor mensen met een handicap is en roepen op tot het ondernemen van actie. Mensen
met een handicap blijken een grote risicogroep te vormen: niet alleen hebben zij minder
toegang tot SRG-diensten en informatie, ook lopen ze een hoger risico op seksueel geweld en
daardoor seksueel overdraagbare aandoeningen.
2) Uit een inventarisatie (opgemaakt door DCDD) onder de huidige (door het ministerie
gefinancierde) SRGR-partnerschappen blijkt geen van deze partijen maatregelen hebben
genomen om gelijke toegang tot programma-activiteiten te waarborgen voor mensen met een
beperking.
In maart 2017 werd in een kamerbrief4 door de Minister toegezegd “om bevindingen van [UNFPA en
Share-net] onderzoeken te gebruiken om bij verdere beleidsuitvoering en dialoog met partners
evenals bij de beoordeling van programmavoorstellen gerichter aandacht te besteden aan de impact
van het SRGR-beleid voor mensen met een beperking”. Het ministerie zou daarmee recht doen aan
1 UNAIDS (2017), ‘Disability and HIV’: http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/jc2905_disability-and-hiv
2 UN Special Rapporteur (2017), ‘SRHR of young women and girls with disabilities’:
http://www.embracingdiversity.net/report/Sexual%20and%20reproductive%20health%20and%20rights%20of%20girls%20and%
20young%20women%20with%20disabilities_1026
3 Plan International (2017), ‘Let me decide and thrive’. https://plan-international.org/publications/let-me-decide-thrive-srhrdisability
4 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/03/kamerbrief-over-nederlandse-aandacht-voor-mensen-meteen-beperking-in-programma%E2%80%99s-voor-srgr

het VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, dat verplicht tot toegankelijkheid
van SRG-diensten (art. 25) en van alle ontwikkelingsprogramma’s (art.32).
Onderzoek wijst uit dat de meeste NGO’s en bedrijven pas de nodige toegankelijkheidsmaatregelen
nemen wanneer hier expliciet aandacht voor is in beleid, uitvoering en monitoring (zie bijvoorbeeld
‘Inclusion Works!’ 5 en een studie van de Wereldbank 6 ). Daarom stelt DCDD ten eerste voor om
‘handicap’ expliciet op te nemen in de inclusie-criteria voor nieuwe programmavoorstellen en in de
indicatoren voor monitoring.
Ten tweede ziet DCDD in het ‘SRGR flexibele fonds’ mogelijkheden om werk te maken van de inclusie
van mensen met een beperking in bestaande SRGR-programma’s. Zo kan het flexibele fonds ingezet
worden om de huidige SRGR-partners te stimuleren inclusie van mensen met een beperking vorm te
geven binnen de programma’s die lopen tot en met 2020. Het flexibele fonds stelt jaarlijks €1.250.000
beschikbaar voor ‘actuele onderwerpen en innovatie’. De huidige SRGR-partnerschappen kunnen zo
gestimuleerd worden om te leren, innoveren en capaciteit op te bouwen op dit onderwerp, en zo ook
relaties op te bouwen met vertegenwoordigers en/of organisaties van mensen met een beperking in
de partnerlanden.
Namens de leden van DCDD wil ik u bij voorbaat hartelijk voor uw inzet voor het verbeteren van de
leefomstandigheden van mensen met een handicap. Leave No One Behind.
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In een voedselzekerheidprogramma van ICCO werd een inclusiepercentage van 10% vrouwen met een handicap bereikt,
dankzij o.a. training aan veldwerkers, inclusieve selectiecriteria en toegankelijkheidsmaatregelen. In programma’s zonder die
maatregelen lag dat percentage rond 0% tot 3%. Zie: Light for the World (2014), ‘Inclusion Works!’, https://www.light-for-theworld.org/sites/lfdw_org/files/download_files/inclusionworks.pdf
6
Slechts 2% van de Wereldbank-programma’s is in uitvoering inclusief voor mensen met een beperking, door gebrek aan
specifieke maatregelen: http://aiddata.org/blog/tracking-investment-in-disability-inclusive-development

