
     VN-VERDAG HANDICAP
     Alle landen van de wereld vormen samen de Verenigde Naties, kortweg   
     VN. Zij hebben een afspraak gemaakt over de rechten van mensen met 
     een beperking. Deze afspraak heet het VN-verdrag Handicap. Ook 
     Nederland heeft beloofd zich te houden aan het VN-verdrag Handicap.

     Veel mensen wonen in landen waar heel veel armoede is.   
     Nederland probeert mensen die in armoede leven te helpen. 
     Nederland geeft bijvoorbeeld geld voor onderwijs, landbouw  en zorg. 
     We noemen dit ontwikkelingshulp.

     BEPERKING
     Sommige mensen hebben een beperking. Voorbeelden van een 
     beperking zijn dat je blind of doof bent. Of dat je niet kunt lopen 
     of moeilijk kunt leren. 

     Voor mensen met een beperking is het soms extra moeilijk om mee te 
     doen. Dit komt omdat er veel drempels zijn in de samenleving. Een 
     drempel is bijvoorbeeld dat informatie van de overheid moeilijk is om 
     te lezen. Of dat iemand met een rolstoel niet naar de dokter kan omdat 
     er bij de ingang van het ziekenhuis een trap is. 

     DREMPELS WEGHALEN
     Inclusie betekent dat deze drempels worden 
     weggehaald, zodat iedereen wèl mee kan doen. 
     Ontwikkelingshulp moet inclusief zijn.  
     En mag dus geen drempels hebben 
     voor mensen met een beperking. 

     Dit staat in artikel 32 van het VN-verdrag 
     Handicap. Nederland moet daarom 
     rekening houden met mensen 
     met een beperking bij ontwikkelingshulp.

Iedereen moet kunnen meedoen 
in hulpprogramma’s. 
Ook mensen met een beperking. 
Hoe kan dit beter worden geregeld?



     ONDERZOEK
     DCDD is een organisatie die wil dat Nederlandse ontwikkelingshulp 
     altijd rekening houdt met mensen met een beperking. DCDD wilde 
     weten of Nederland dit inderdaad doet. Daarom heeft DCDD een 
     onderzoek laten doen.  

     RESULTATEN
     Dit zijn de resultaten van het onderzoek:

     1) Organisaties die ontwikkelingshulp geven willen wel 
          rekening houden met mensen met een beperking. 
          Maar ze weten vaak niet zo goed hoe ze dat moeten doen.

     2) Er wordt maar heel weinig geld gebruikt voor hulp die wél  
          inclusief is voor mensen met een beperking. Minder dan 
          2% van het geld dat de Nederlandse overheid geeft aan 
          ontwikkelingshulp.

     3) Organisaties meten niet goed of zij mensen met een 
          beperking bereiken met hun hulp.

     HOE HET WEL MOET    
     Er zijn ook organisaties die wel 
     goed weten hoe mensen met een 
     beperking kunnen meedoen. 
     
     Organisaties die dat nog niet weten 
     kunnen daarvan leren.



    Het onderzoek geeft 9 adviezen aan de Nederlandse overheid:

     1. SCHRIJF EEN PLAN
     De Nederlandse regering moet een plan schrijven. 
     In dat plan moet staan wat de overheid gaat doen om te zorgen dat alle 
     hulporganisaties altijd rekening moeten houden met mensen met een 
     beperking.   

     2. MEET OF HET GOED GAAT
     Er is een manier bedacht om te meten of ontwikkelingshulp rekening 
     houdt met mensen met een beperking. Dit heet de OESO-marker. De 
     overheid moet hiermee gaan meten hoe goed zij het doen.

     3. IEDEREEN DOET MEE
     Hulporganisaties moeten er voor zorgen dat mensen met een beperking 
     aan al hun programma’s kunnen meedoen. Dat heet participatie. 
     Ook moeten er meer programma’s komen om mensen met een 
     beperking te ondersteunen en te versterken. 

     4. WERK SAMEN
     Hulporganisaties moeten meer samenwerken met mensen met een 
     beperking in de landen waar zij hulp geven. Zij kunnen zelf het beste 
     vertellen hoe ze geholpen willen worden.

     5. MEER KENNIS
     De Nederlandse overheid moet zorgen voor meer kennis.  
     Bijvoorbeeld door meer mensen aan te nemen die kennis hebben over 
     inclusie. Of door training te geven aan medewerkers. 
     Zo kan de overheid er beter voor zorgen dat ontwikkelingshulp die zij 
     steunt inclusief is voor mensen met een beperking.



    
     6. HOU REKENING MET IEDEREEN
     Hou niet alleen rekening met beperkingen. Maar bijvoorbeeld ook met 
     meisjes, ouderen, mensen die homoseksueel zijn of mensen met een 
     andere huidskleur of geloof. Zij kunnen ook een beperking hebben.    
     Zorg dat iedereen mee kan doen en dat niemand wordt buitengesloten.

     7. INTERNATIONAAL
     Sommige landen doen al heel veel om te zorgen dat mensen met een 
     beperking kunnen meedoen aan ontwikkelingshulp. Nederland kan leren 
     van deze landen. En meer met deze landen samenwerken.

     8. ECONOMIE
     Mensen denken vaak dat het veel geld kost om rekening te houden met 
     mensen met een beperking. Dat klopt niet. 
     Het is juist goed voor de economie als mensen met een beperking 
     gewoon kunnen meedoen. Dat is belangrijk om te weten.

     9. AAN DE SLAG! 
     De overheid moet zelf ook inclusief worden. Bijvoorbeeld door te zorgen 
     dat gebouwen toegankelijk zijn. En door mensen met een beperking aan 
     te nemen als werknemer. Je leert door te doen. 
     Dus wacht niet tot je alles weet, maar begin gewoon. 

     TOT SLOT
     Kijk niet alleen naar een beperking. 
     Kijk vooral naar wat iemand wel kan!
     

     Scan deze code om het 
     rapport te downloaden

     Het onderzoek is geschreven  
     door The Broker, in opdracht 
     van DCDD. 03/12/2019


