Iedereen telt mee!
Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid
personen met een handicap kan betrekken in haar
huidige ontwikkelingsbeleid.
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S AMENVATTING
In de notitie 'Iedereen telt mee' doet de Dutch Coalition on Disability and
Development (DCCD) een aantal aanbevelingen om mensen met een handicap te
betrekken en te bereiken in het Nederlandse beleid voor internationale
samenwerking. De minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Lilianne Ploumen, heeft DCDD hiertoe
uitgenodigd. Deze samenvatting is een weergave op hoofdlijnen van de notitie.
VVD en Partij van de Arbeid hebben in hun regeerakkoord vastgelegd, dat Nederland in
deze kabinetsperiode het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap
ratificeert. Hiermee zegt Nederland toe zich actief in te zetten voor toepassing van het
Verdrag: mensen met een handicap moeten toegang hebben tot alle economische, sociale
en politieke processen zodat zij alle mensenrechten kunnen uitoefenen. De uitvoering van
het Verdrag strekt zich ook uit tot internationale samenwerking en noodhulp. In 'Iedereen
telt mee' ligt de focus op juist dit aspect.

Uitsluiting en geschonden rechten
Wereldwijd is het overgrote deel van de mensen met een beperking nog altijd uitgesloten
van het economische, sociale en politieke proces. Onderzoeken tonen aan dat huishoudens
waarin iemand een handicap heeft, significant armer zijn dan andere vergelijkbare
huishoudens. Ze hebben minder inkomstenbronnen, een fragieler sociaal netwerk en zijn
oververtegenwoordigd onder de allerarmsten. Mensen met een handicap hebben ook op
andere manieren te maken met schending van hun rechten. Vanaf hun kindertijd worden ze
veel vaker dan anderen geconfronteerd met discriminatie, geweld, seksueel misbruik,
opsluiting in een (psychiatrische) inrichting, gedwongen abortus of sterilisatie. In culturen
waar een handicap wordt gezien als een vloek of een straf 'van bovenaf', worden kinderen
met een handicap soms zo verwaarloosd dat ze sterven.

Collectieve verantwoordelijkheid
Volwassenen en kinderen met een beperking moeten worden erkend en verwelkomd als
volwaardige en gelijkwaardige familieleden en burgers, die vanzelfsprekend meedoen in
het gezin en in de samenleving. Ze hebben recht op vervulling van alle basisbehoeften en
dus op onderwijs, gezondheidszorg, seksuele en reproductieve zorg, voedselzekerheid en
de mogelijkheid om van toegevoegde waarde te zijn voor de gemeenschap. Wij hebben als
samenleving de collectieve verantwoordelijkheid mogelijk te maken dat mensen met een
beperking volledig en gelijkwaardig participeren in alle levenssferen in de maatschappij.

Internationale ontwikkelingsagenda
Binnen ontwikkelingssamenwerking blijven mensen met een handicap meestal 'buiten
beeld'. Ze zijn letterlijk en figuurlijk 'onzichtbaar'. Toch maken ze volgens het World
Disability Report 15 procent uit van de wereldbevolking en 20 procent van de allerarmsten.
Ook bij de vaststelling van de Millenniumdoelen zijn mensen met een handicap niet apart
benoemd. Wereldwijd zijn minder mensen extreem arm en gaan meer kinderen naar
school. Echter de overgrote meerderheid van mensen met een handicap delen niet mee in
het succes. De 'post-2015 ontwikkelingsagenda' onderkent dit en stelt dat er geen excuses
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zijn om gemarginaliseerde groepen uit te sluiten van internationale ontwikkeling. De
nieuwe internationale agenda voor ontwikkelingssamenwerking is een eerste stap op weg
naar inclusie en waarborging van de rechten van mensen met een handicap.

'Wat de Wereld Verdient'
In haar beleidsnota ‘Wat de Wereld Verdient’ focust minister Ploumen op down to zeroarmoedebestrijding en duurzame inclusieve groei. Ze signaleert terecht dat groei die
gepaard gaat met grote ongelijkheid en uitsluiting niet duurzaam is. Mensenrechten en
non-discriminatie moeten daarom de basisprincipes zijn van het Nederlandse beleid voor
internationale samenwerking. Dit is niet alleen in het belang van mensen met een handicap
maar ook van andere uitgesloten groepen zoals kinderen, vrouwen in achterstandsposities,
ouderen, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en etnische
minderheden.

Tien aanbevelingen
Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is het eerste
mensenrechtenverdrag waarin noodhulp (artikel 11) en ontwikkelingssamenwerking
(artikel 32) expliciet worden genoemd. Door ratificatie van het Verdrag committeert
Nederland zich om ook in zijn buitenlandbeleid de rechten van mensen met een handicap
te waarborgen.
Hoe kan de Nederlandse overheid haar beleid zo aanpassen dat inclusie van mensen met
een beperking wordt gegarandeerd, zowel via het bilaterale, multilaterale kanaal als via het
maatschappelijk middenveld? Wij doen tien aanbevelingen:
1. Maak mensenrechten en non-discriminatie basisprincipes van het beleid voor
ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Laat bij elk initiatief (verplicht) in kaart
brengen welke groepen worden uitgesloten en tot de allerarmsten behoren. En laat
vervolgens beschrijven hoe deze groepen bij het initiatief worden betrokken en hoe
wordt bereikt dat zij delen in de resultaten. Doe dit ten minste altijd voor mensen met
een handicap.
2. Betrek mensen met een handicap en organisaties die hen vertegenwoordigen in
alle plannings- en besluitvormingsprocessen die (ook) hen betreffen. Mensen met
een handicap en organisaties die hen vertegenwoordigen weten als geen ander waar
en hoe uitsluiting ontstaat en wat er moet gebeuren om barrières op te heffen. Maak
gebruik van hun kennis. Betrek deze mensen en organisaties actief bij de
totstandkoming en uitvoering van beleid.
3. Streef naar equality in opportunities and equity in results. Zorg dat ieder mens een
eerlijke kans heeft om het resultaat te bereiken dat past bij zijn of haar behoeften en
vermogens.
4. Hanteer een twin-track approach. Empower mensen met een handicap, hun families
en belangenorganisaties en werk tegelijkertijd aan de totstandkoming van een
inclusieve samenleving zonder stigma en barrières. Ofwel: mainstream waar mogelijk
en kies voor een specifieke aanpak waar nodig.
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5. Desegregatie van data. Zorg dat er bij monitoring en evaluatie en bij elk onderzoek
dat wordt uitgevoerd expliciet aandacht is voor gemarginaliseerde en uitgesloten
groepen, waaronder mensen met een handicap. Per groep moeten ook gegevens
worden verzameld, in de nulmeting, gedurende de monitoring en voor de evaluatie.
6. Eis bij elk gefinancierd project dat 5 procent van het budget wordt gereserveerd
voor maatregelen die ervoor zorgen dat ook mensen met een handicap kunnen
deelnemen. Meestal is op voorhand niet aan te geven wat ervoor nodig is om te
bereiken dat mensen met een handicap op gelijke voet meedoen en evenveel profijt
hebben van het project als andere deelnemers. Daarom is het raadzaam uit te gaan van
een percentage. De ervaring van DCDD-leden is dat 5 procent meestal toereikend is.
7. Leer van best practices en van andere landen die voorloper zijn op het gebied
van inclusie van mensen met een beperking.
8. Werk aan publieke bewustwording en aan kennis over het ontstaan van handicaps.
Dit is nodig om negatieve beeldvorming, stigmatisering en vooroordelen te
verminderen.
9. Bevorder onderzoek naar de situatie van mensen met een handicap en naar de
barrières die hun maatschappelijke participatie belemmeren. Verzamel en analyseer
gegevens en zet de bevindingen in voor een doeltreffend(er) beleid.
10. Stel een beleidsmedewerker binnen het Ministerie van Buitenlandse zaken aan als
verantwoordelijke voor de inclusie van mensen met een handicap in het Nederlandse
buitenlandbeleid (artikel 33.1 Verdrag inzake de Rechten van Personen met een
Handicap).
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Cijfers in het kort
Mogelijke participatie van personen met een handicap. Volgens het World Report on
Disability heeft 15% van de wereldbevolking een handicap. Slechts een klein percentage ongeveer 2,5%- heeft een dusdanige functiestoornis dat gelijke participatie misschien niet
mogelijk is, of alleen mogelijk is met zeer specifieke maatregelen of gespecialiseerde
hulpmiddelen1
Uitsluiting heeft hoge (economische en sociale)
kosten
Huishoudens met gehandicapte familieleden zijn
vaker significant armer, hebben minder bronnen
van inkomsten en hebben een fragieler netwerk2.
ILO onderzoek in 10 lage en
middeninkomenslanden waarvan drie in Azië en
zeven in Afrika, concludeert dat het economische
gevolgen van uitsluiting van personen met een
handicap op de arbeidsmarkt een verlies van 3 tot
5% van het BNP betekent3.

SRGR en gender
Mensen met een handicap hebben vaak
gelimiteerde toegang tot (reproductieve)
Asdas
gezondheidszorg5, vrouwen en kinderen met een
handicap zijn vaker het slachtoffer van (seksueel)
geweld en hebben een groter risico op (seksueel)
misbruik6. Onderzoek in Afrika wijst uit dat HIV
infecties onder mensen met een handicap minstens
evenveel, en waarschijnlijk hoger is dan mensen
zonder een handicap.7 Tegelijkertijd hebben zij
minder toegang tot testen, medicijnen en zorg. De
Wereldbank rapporteert dat voor elke vrouw die
sterft aan zwangerschapscomplicaties , er tussen
de 30 en 100 meer vrouwen zijn die ernstig
verwond of gehandicapt raken door zwangerschapscomplicaties en dat deze 15-50 miljoen
vrouwen onopgemerkt blijven.8

Veiligheid
Mensen met een handicap hebben 130%
meer kans om slachtoffer te worden van
geweld, voornamelijk seksueel en huiselijk,
dan mensen zonder een handicap.9
Onderzoek in drie Oost-Afrikaanse landen
toont aan dat kinderen met een handicap
hiermee disproportioneel worden
geconfronteerd. In Kenia bijvoorbeeld zijn
15-20% van de kinderen met een handicap
het slachtoffer van extreme vormen van
geweld, waarbinnen meisjes met
intellectuele beperkingen het meest
kwetsbaar zijn.10

Onderwijs en kinderen met een
handicap.
Hoewel er steeds meer kinderen naar het
basisonderwijs gaan, geldt dit niet voor
kinderen met een handicap. 90% van de
kinderen met een handicap in
ontwikkelingslanden gaat niet naar school.
UNESCO schat dat 40 miljoen kinderen die
geen basisonderwijs volgen, een handicap
hebben. Het aantal niet schoolgaande
kinderen met een handicap onder de 18
wordt tussen de 120 en 150 miljoen
geschat4

1 World Report on Disability’. World Health Organization, 2011
2 Braithwaite, J., D. Mont (February 2008). Disability and Poverty: A Survey of World Bank Poverty Assessments and Implications. SP

discussion paper. The World Bank.
3 Buckup S. ILO Employment Working Paper, no 43. The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with

disabilities from the world of work. (2009)
4 UNESCO http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=32969&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
5 Sexual and reproductive health of persons with disabilities (New York, United Nations Population Fund, 2009)
6 “Disability and HIV Policy Brief: Disability and HIV” (World Health Organization, United Nations Human Rights, and the Joint United

Nations Programme on HIV/AIDS. April 2009.
7 Groce et al 2013
8 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTPRH/0,,

contentMDK:20286128~menuPK:632615~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:376855,00.html
9 Lisa Jones and Al., (2012) Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of
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observational studies, The Lancet.
10 13 L Stöpler (2007) Hidden Shame: Violence against children with disabilities in

Haag, p.7

East Africa, Terre des Hommes Netherlands, Den
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I NLEIDING
Hoe kan Nederland zorgen voor inclusie van mensen met een handicap in zijn beleid voor
internationale samenwerking? In de ze notitie doet de Dutch Coalition on Disability and
Development (DCDD) hiervoor aanbevelingen. Waarschijnlijk in 2015 ratificeert de Nederlandse
regering het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (hierna 'het Verdrag'
genoemd). Hiermee erkent Nederland expliciet dat de samenleving iedere burger gelijke kansen
moet bieden en voor iedereen toegankelijk moet zijn. En dat de overheid de verantwoordelijkheid
heeft om mensen met een handicap te verzekeren van gelijke rechten. Door ratificatie van het
Verdrag verplicht Nederland zich bovendien om ook in zijn buitenlandbeleid en bij internationale
samenwerking de rechten van mensen met een handicap te waarborgen.
Met de ratificatie van het Verdrag volgt Nederland de internationale trend. Al ruim 130 landen
gingen ons voor1. Ze laten hierdoor zien dat ze de inclusie van mensen met een handicap hoog op de
agenda hebben staan. Maar in veel lage- middeninkomenslanden gaapt er een kloof tussen gelijke
rechten op papier en gelijke rechten in de praktijk. Mensen met een handicap in deze landen hebben
meestal een achterstand op anderen. De achterstand is het resultaat van onwetendheid,
stigmatisering, uitsluiting en discriminatie. Het Verdrag beoogt inclusie te bevorderen op elk gebied,
maar het zijn de overheden die het Verdrag moeten toepassen en daarvoor maatregelen moeten
nemen. De internationale gemeenschap ziet dit steeds duidelijker in.
De post-2015 ontwikkelingsagenda onderkent dat het MDG-programma zich tot nu toe onvoldoende
heeft gericht op de meest uitgesloten bevolkingsgroepen en de allerarmsten. In de nieuwe agenda
staat bij de prioriteiten: “We should ensure that no person –regardless of ethnicity, gender, geography,
disability, race or other status – is denied universal human rights and basic economic opportunities”. 2
Mensenrechten en opheffing van uitsluiting en discriminatie zouden de grondslag moeten vormen
van het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking. Er zijn maatregelen nodig om de
mechanismen die leiden tot uitsluiting van de meest kwetsbare groepen buiten werking te stellen en
om extreme armoede in de wereld te verminderen. In deze notitie beschrijft DCDD hoe Nederland in
zijn beleid voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp - zoals verwoord in de nota van minister
Ploumen' Wat de Wereld Verdient' - in elk geval mensen met een handicap kan bereiken en
betrekken.
In hoofdstuk 1 'De noodzaak voor een inclusief beleid' gaan we in op de factoren die de uitsluiting en
discriminatie van mensen met een beperking in stand houden. In hoofdstuk 2 staan algemene
aanbevelingen om mensen met een handicap te betrekken in het Nederlandse beleid voor
ontwikkelingssamenwerking. In hoofdstuk 3 doen we specifieke aanbevelingen voor 'Inclusieve
Groei' en het ‘Speerpuntenbeleid’. Hoofdstuk 4 ten slotte bevat een aanbeveling voor het monitoren
van de implementatie van het Verdrag in het Nederlandse buitenland.

"Disability is the result of limitations imposed on people with impairments that prevent their full
participation in society." In het Nederlands is er geen goede vertaling van het woord 'disability'. DCDD
kiest daarom voor PERSONEN MET EEN HANDICAP of MENSEN MET EEN BEPERKING. omdat dit de
persoon voor de handicap plaatst en daarmee de mens vooropstelt.

1

Website UN-Enable: http://www.un.org/disabilities/ (3 July 2013).
‘A new global partnership: eradicate poverty and transform economies through sustainable development.’
The Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda.
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1. D E NOODZAAK VOOR INCLUSIEF BELEID
1.1. Uitsluiting als oorzaak van handicap en armoede
DE VICIEUZE CIRKEL: HANDICAP EN ARMOEDE
Volgens het World Report on Disability (World Health Organization, 2011)heeft 15 procent van de
wereldbevolking een handicap en woont 80 procent van de mensen met een handicap in een laag of
middeninkomensland. Maar een klein percentage -ongeveer 2,5 procent - heeft een dusdanige
functiestoornis dat gelijke participatie misschien niet mogelijk is of alleen met inzet van heel
specifieke maatregelen of gespecialiseerde hulpmiddelen. Toch zijn mensen met een handicap op
grote schaal uitgesloten van deelname in het maatschappelijk leven: het grootste deel gaat niet naar
school, heeft geen gesalarieerde baan, en is uitgesloten van familieleven en sociale participatie.
Natuurlijk kan iemand belemmeringen ondervinden van zijn handicap, maar meestal is het de
omgeving die mensen met een beperking verhindert om mee te doen in dagelijkse activiteiten en die
het moeilijk of onmogelijk maakt dat mensen met en zonder handicap samenleven en samen dingen
doen.3 Dit type uitsluiting en discriminatie heeft tot gevolg dat mensen met een beperking vaker dan
anderen in (extreme) armoede leven. Geschat wordt dat 20 procent van de (extreem) armen op de
wereld een handicap heeft. Daarmee zijn mensen met een handicap oververtegenwoordigd onder de
allerarmsten.4
Er is een causaal verband tussen armoede en handicap. Armoede en handicap veroorzaken en
versterken elkaar, en handicaps treffen kwetsbare groepen disproportioneel. (zie figuur 1)
Handicaps komen vaker voor onder vrouwen, oudere mensen en in arme huishoudens. De meeste
handicaps zijn direct of indirect het gevolg van armoede. Zo leidt bijvoorbeeld onvoldoende of te
eenzijdige voeding van vooral kinderen onder de 5 jaar tot chronische ondervoeding waardoor hun
(cognitieve) ontwikkeling stagneert. De opgelopen achterstand is blijvend.5 Maar ook het gebrek aan
vaccinaties, geen of ondermaatse toegang tot medische zorg, de afwezigheid van water en sanitaire
voorzieningen en wonen en werken in een onveilige omgeving verhogen het risico een handicap te
krijgen. Daarnaast zijn veel beperkingen en handicaps het directe gevolg van oorlogen, conflicten en
de nasleep hiervan. Denk aan onontplofte munitie en landmijnen en aan psychische trauma’s door
marteling, verminking, misbruik en verkrachting,
Arme huishoudens worden nog armer als een familielid gehandicapt raakt of als er een kind met een
handicap wordt geboren.6 Medische behandelingen kosten geld. Hierdoor is er (nog) minder geld
voor andere zaken en is er geen toegang meer tot bepaalde diensten. Vaak blijft één familielid thuis
om voor de persoon met een handicap te zorgen. Dit familielid kan hierdoor geen onderwijs volgen
of werken. Stigma en schaamte rondom handicap leiden tot isolatie van de persoon en zijn of haar
familie. Onderzoek wijst uit dat veel vaders het gezin de rug toe keren na de geboorte van een kind
met een handicap.7 Als ook anderen in de omgeving zich afkeren, raakt de familie in een steeds
dieper isolement. Ontsnapping uit deze negatieve spiraal is bijna onmogelijk.

‘World Report on Disability’. World Health Organization, 2011.
‘Poverty and disability’. Secretary General’s Report on the Convention on the Rights of the Child,
p. 12.
5 Uit onderzoek dat in meerdere landen is uitgevoerd blijkt dat 28% van de kinderen jonger dan 5 jaar in lage
en middeninkomenslanden getroffen wordt door chronische ondervoeding. The State of the world’s children,
2013. Children with Disabilities, UNICEF 2013, pagina 25.
6 Schattingen van additionele kosten die een handicap met zich meebrengt voor families, variëren tussen 1169% van het inkomen in Engeland tot 29-37% in Australië en 20-37% in Bosnië en Herzegovina. World Report
on Disability, 2011, p. 43.
7 The state of the world’s children, 2013. Children with disabilities. UNICEF.
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Armoede wordt versterkt door uitsluiting en discriminatie en de ontkenning van burgerrechten en
van politieke, economische, sociale en culturele rechten. Mensen met een handicap worden deze
rechten geregeld ontzegd. Het gevolg van deze stelselmatige uitsluiting is dat veel mensen met een
handicap geen zelfstandig leven kunnen opbouwen en daardoor afhankelijk blijven van anderen of
veroordeeld zijn tot de bedelstaf. Hun afhankelijkheid leidt weer tot een verhoogd risico op
verwaarlozing, uitbuiting en misbruik.

Figuur 1. Weergave van de vicieuze cirkel tussen armoede en handicap.

STIGMATISERING EN UITSLUITING
Onwetendheid, stigmatisering en vooroordelen vormen de grootste obstakels voor gelijke rechten
en participatie van mensen met een handicap. Hoewel er veel verschillen zijn, wordt een handicap in
veel culturen nog altijd gezien als een negatieve uiting van bovennatuurlijke krachten waarbij de
schuld van het hebben van een handicap bij het individu met een handicap of zijn of haar familie
wordt gezocht. Onjuiste kennis over het ontstaan van handicaps plaatst het individu met een
handicap bijna automatisch in een nadelige positie en dit wordt gebruikt om discriminatie,
uitsluiting en verwaarlozing te rechtvaardigen.
Stigma rondom handicap bij de Maasai
De Maasai in Tanzania gaven in een onderzoek twee belangrijke redenen voor het ontstaan van een
handicap. Een aangeboren handicap zou veroorzaakt zijn door vervloeking, een bij het leven verkregen
handicap zou ontstaan door hekserij. Een kind met een handicap zou schande over een heel dorp
kunnen afroepen. Hoewel de informanten vertelden dat het niet langer geaccepteerd wordt dat mensen
met een handicap worden gedood, was het nog wel toegestaan een gehandicapt kind niet te voeden. In
het nabij gelegen revalidatiecentrum woonden kinderen met een beperking die ergens in een afgelegen
gebied waren achtergelaten. De informanten met een handicap die meededen aan het onderzoek,
wisten niet hoe oud ze waren omdat ze bij hun geboorte niet waren geregistreerd. Omdat ze niet
bijdragen aan landbouwactiviteiten, voelden ze zich niet geaccepteerd door dorpsbewoners. Ze waren
afhankelijk van hun moeder. Eén man met een handicap voelde zich wel geaccepteerd. Hij had als een
van de weinigen in het dorp de basisschool afgemaakt, en omdat hij kon lopen met krukken kon hij
bepaalde werkzaamheden verrichten. 8
‘A research study on individuals with disabilities in the Maasai Tribe of Tanzania.’ Sheryl Feinstein, Ed. D.
Augstana college. In: Review of disability studies. An international journal , volume 5 issue 4 copyright 2009, pp
3-9.
8
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Stigma en schaamte gaan hand in hand en leiden tot isolatie. Sommige mensen ervaren door de aard
van hun handicap een dubbel stigma. Dit geldt bijvoorbeeld voor lepra. Doordat de omgeving niet
weet hoe je besmet raakt en hoe lepra zich verspreidt, worden mensen met een handicap als gevolg
van lepra nog minder dan anderen geaccepteerd. Zelfs bij gehandicaptenorganisaties zijn ze niet
altijd welkom. Ook psychische beperkingen zoals schizofrenie, epilepsie en gedragsstoornissen
worden 'eng' gevonden. Mensen met een psychische aandoening worden vaak beschouwd als
gevaarlijk, onverzorgd, onbetrouwbaar en onbekwaam. Dubbele stigmatisering leidt tot
intensivering van sociale isolatie en tot meer geweld en discriminatie.
In Indonesië is onderzoek gedaan onder 1358 mensen met een door lepra veroorzaakte handicap en
931 mensen zonder handicap uit de 'community'. Maar liefst 60 procent van de mensen met een door
lepra veroorzaakte handicap werd gehinderd in de participatie in dagelijkse activiteiten. Van hen
ervoer 36 procent uitsluiting door stigma en schaamte, vooral op het gebied van werk en relaties. De
ernst van de handicap, het niveau van onderwijs en de beeldvorming van de mensen in de community
waren bepalend voor de mate van uitsluiting. 9
In alle landen is de isolatie en uitsluiting van mensen met een handicap een probleem, alleen de
vorm ervan varieert. Niet alle uitsluiting is doelbewust of opzettelijk. Fysieke barrières maken
gelijkwaardige participatie vaak onmogelijk. Dit geldt niet alleen voor obstakels als trappen of
ontoegankelijke diensten, maar bijvoorbeeld ook informatie die slechts in één 'format' wordt
aangeboden. Slechtzienden hebben informatie nodig in gesproken tekst of braille. Mensen met een
verstandelijke beperking kunnen informatie beter begrijpen als de tekst gemakkelijk leesbaar is of
geïllustreerd met pictogrammen. Door isolatie en uitsluiting, al dan niet opzettelijk, blijven mensen
met een beperking in veel samenlevingen 'onzichtbaar'. Dit versterkt de focus van anderen op 'wat
afwijkt'. Ze zien niet wat iemand wél kan. Isolatie leidt tot discriminatie.

VROEGE UITSLUITING BEPERKT VOOR HET LEVEN
"Many of the deprivations endured by children with disabilities stem from and are perpetuated by their
invisibility".10
Weinig landen hebben betrouwbare informatie over de aantallen kinderen met een handicap, de
aard van hun beperkingen en de invloed ervan op hun leven. Vaak worden kinderen met een
handicap bij geboorte niet geregistreerd. Ouders wachten af of het kind overleeft of erkennen het
kind niet direct11. Door een kind bij de geboorte al het recht op een naam en nationaliteit te
onthouden worden meteen al de eerste barrières opgeworpen voor gelijke toegang tot bijvoorbeeld
gezondheidszorg en onderwijs. Ook is er meteen al meer risico op verwaarlozing, misbruik en
geweld. Het kind 'bestaat' immers niet.
Overal in de wereld hebben kinderen met een handicap een verhoogd risico op misbruik en geweld.
Vooral in residentiële instellingen is het risico groot. In Nederland komt seksueel misbruik onder
kinderen in residentiële instellingen 2,5 keer vaker voor dan bij kinderen die bij pleegouders wonen,
en drie keer vaker dan bij kinderen die thuis wonen (respectievelijk 229, 88 en 77 per 1000). 12 Uit
onderzoek in 17 hoge inkomenslanden kwam naar voren dat de prevalentie van geweld tegen
kinderen met een handicap varieerde van 26,7 procent voor gecombineerd geweld, 20,4 procent
voor fysiek geweld en 13,7 procent voor seksueel geweld. De aard van de handicap beïnvloedde het

Van Brakel WH, Sihombing B, Djarir H, Beise K, Kusumawardhani L, Yulihane R, Kurniasari I, Kasim M,
Kesumaningsih KI, Wilder-Smith A. Disability in people affected by leprosy: the role of impairment, activity,
social participation, stigma and discrimination. Glob Health Action. 2012;5. doi: 10.3402/gha.v5i0.18394. Epub
2012 July 20
10 The state of the world’s children, 2013. Children with disabilities. UNICEF, p. 9.
11 Id. p. 41
12 ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’. Rapport commissie Samson. 2012, p. 50.
9

11

risico: kinderen met een psychische of verstandelijke beperking waren vaker het slachtoffer van
seksueel misbruik.13 Betrouwbare cijfers over geweld tegen kinderen met een handicap in lage en
middeninkomenslanden ontbreken tot nu toe.
In lage en middeninkomenslanden waar weeshuizen bestaan, worden daar geregeld kinderen met
een handicap te vondeling gelegd. Zowel thuis als in de weeshuizen worden kinderen met een
handicap dikwijls verwaarloosd. Niemand weet bij benadering hoeveel kinderen met een handicap
door verwaarlozing sterven of zelfs opzettelijk worden gedood. Getuigen verklaren dat dit
stelselmatig gebeurt.14 15 Ngo’s die mensen met een handicap actief betrekken bij hun projecten,
treffen geregeld kinderen aan die het erf nog nooit hebben verlaten, omdat de familie zich schaamt
of juist omdat de familie het kind tegen anderen wil beschermen. 16 Officiële statistieken geven geen
antwoord op de vraag hoeveel kinderen in aparte instellingen wonen. Statistieken noemen alleen
kinderen in weeshuizen. Ze geven geen informatie over kinderen die in andere soorten instellingen
verblijven, bijvoorbeeld internaten, gezondheids- en psychiatrische instellingen,
detentievoorzieningen of opvangcentra voor straatkinderen. Disability Rights International (DRI)
onderzoekt de situatie in instellingen waar kinderen met een handicap verblijven. Kinderen die
opgroeien in instellingen krijgen vaak ontwikkelingsproblemen en zeker de jongsten lopen vaak
onherstelbare psychische schade op. DRI stelt dan ook dat de opsluiting van kinderen in instituten
een schending is van hun fundamentele mensenrechten en dat geen kind verplicht uit een gezin mag
worden gehaald vanwege zijn handicap.17
Kinderen met een handicap hebben net als alle
andere kinderen recht op onderwijs. Inclusief
onderwijs is een belangrijke stap in de richting van
volwaardige participatie in de samenleving. En
hoewel er steeds meer kinderen naar het
basisonderwijs gaan, geldt dit niet voor kinderen
met een handicap. UNESCO schat dat 40 miljoen
kinderen die geen basisonderwijs volgen, een
handicap hebben. Het aantal niet schoolgaande
kinderen met een handicap onder de 18 jaar
bedraagt naar schatting 120 tot150 miljoen.
UNESCO stelt dat het aantal gehandicapte kinderen
dat niet naar school gaat, groter wordt door
gewapend conflict, geweld, HIV/aids en
toenemende armoede.18

UNICEF.
Short film:
‘See the Child before the
Disability’

In 2013 was het rapport ’The state of the World’s
Children’ van UNICEF volledig gewijd aan de
situatie van kinderen met een handicap. Het
uitgebreide rapport gaat in op de barrières die
kinderen hun rechten ontnemen en participatie in
de samenleving tegen houden en gaat in op
karakteristieken van een inclusieve samenleving
die kinderen en ook volwassenen) ondersteunen
en hun rechten respecteren en promoten.

1.2. Ontbrekende statistieken
Statistieken en nationale census geven onvoldoende informatie over de aantallen mensen met een
handicap die onnodig worden belemmerd in hun dagelijkse leven. Op de 'simpele' vraag of iemand in
het huishouden een handicap heeft, antwoordt slechts twee procent 'ja', omdat veel mensen deze

The state of the world’s children, 2013. Children with disabilities. Unicef, p. 44.
Outside the Circle. A research initiative by Plan International into the rights of children with disabilities to
education and protection in West Africa. 2013
15
http://thinkbrigade.com/africa/special-needs-children-killed-in-northern-ghana/
http://www.aljazeera.com/programmes/peopleandpower/2013/01/201319121124284358.html
http://hrbrief.org/2012/09/the-practice-of-ritual-killings-and-human-sacrifice-in-africa/
16 Prof. dr. Annemieke Mol Lous, director Ciwari kids. J. von Grinsven Kentalis International
17 Id. p. 47.
18 http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=32969&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 12 augustus 2013.
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vraag medisch interpreteren en alleen denken aan meervoudige of zware handicaps. Bij vragen over
'handicap' moet rekening worden gehouden met de invloed van cultuur op de interpretatie van het
begrip. Dit is niet gemakkelijk. In Vietnam bijvoorbeeld is er geen gangbaar woord voor 'mentale
beperking'. Mensen met een psychiatrische aandoening en hun families worden gemeden omdat ze
zelf schuld zouden hebben aan de aandoening. Een van de gevolgen is dat ze geen diagnose krijgen,
onbehandeld blijven en onzichtbaar zijn in statistieken 19. Daarnaast kunnen stigma en schaamte de
ondervraagden ervan weerhouden vragen juist te beantwoorden. Onderzoekers zullen bovendien
niet altijd aandringen om de ondervraagden niet in verlegenheid te brengen. En ten slotte hoeft een
onderzoeker ook helemaal niet te merken dat iemand een handicap heeft, omdat dit lang niet altijd
zichtbaar is.
Om beleid te maken is het noodzakelijk onderscheid te maken tussen de medische vraag 'heeft u een
handicap' -die mogelijk met bijvoorbeeld een hulpmiddel wegvalt- en de sociale vraag of iemand met
een handicap uitsluiting of belemmering ondervindt in relatie tot de omgeving. Om deze gegevens in
kaart te brengen zijn meerdere vragen en gedetailleerd onderzoek nodig. Nationale census zijn
hiervoor ongeschikt. De huidige statistieken geven geen inzicht in de situatie van mensen een
handicap en daarom wordt in beleid dat gebaseerd is op statistieken ook geen rekening gehouden
met personen met een beperking. 20 Goede betrouwbare data ontbreken. Het World Report on
Disability erkent dit probleem en probeert een aanzet tot verandering te geven door de best
beschikbare informatie te verzamelen en te presenteren. 21 De Wereldgezondheidsorganisatie heeft
een Disability Assessment Schedule opgesteld, een raamwerk dat gebruikt kan worden om onderzoek
te doen naar 'handicap' (disability) in een breed scala van culturele settings22, zowel onder
bevolkingen als in klinische situaties.

1.3. Mensenrechten als basis
"Aan ongelijkheid liggen mensenrechtenschendingen als discriminatie en uitsluiting ten grondslag,
evenals gebrek aan mogelijkheden tot politieke en economische participatie en het uitblijven van
afleggen van verantwoording door de regering aan de eigen bevolking”. 23
De achterstand van mensen met een handicap ten opzichte van anderen, stapelt zich steeds verder
op. Zonder geboortecertificaat heeft iemand geen toegang tot bepaalde diensten. Zonder
basiseducatie is een baan vinden haast onmogelijk. Zo worden de mogelijkheden om een zelfstandig
leven te leiden steeds verder beperkt. Iemand die nooit buiten komt, niet heeft geleerd met anderen
om te gaan of emotioneel verwaarloosd wordt, heeft niet alleen een beperkt sociaal netwerk, maar
loopt ook groot risico dat zijn andere mensenrechten eveneens worden geschonden. En dat is de
praktijk voor heel veel mensen met een handicap. Hun fundamentele rechten worden systematisch
geschonden. Alleen specifieke maatregelen kunnen een kentering teweegbrengen in deze situatie.
Volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken is er 'geen automatische positieve correlatie
tussen economische groei en het respecteren van mensenrechten noch tussen welvaart en een
evenredige verdeling daarvan over de gehele bevolking'.24 Hiermee wordt de werking van het trickle
down-effect ontkracht. Bovendien is het op zich al een schending van mensenrechten als we inclusie

19 Cultural and Social Attitudes Towards Mental Illness in Ho Chi Minh City, Vietnam. Anne Nguyen.
Geraadpleegd: 4 September 2013: http://www.stanford.edu/group/journal/cgi-bin/wordpress/wpcontent/uploads/2012/09/Nguyen_SocSci_2003.pdf
20 Daniel Mont. Measuring Disability Prevelance. Disability and Development team. HDNSP. The World
March 2007.
21 ‘World Report on Disability’. World Health Organization, 2011.
22 http://www.who.int/classifications/icf/whodasii/en/
23 AIV publicatie, nr. 80, Ongelijke Werelden, pagina 30.
24 AIV publicatie 73 en 80
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van personen met een handicap afhankelijk maken van economische groei. De bestrijding van
sociale uitsluiting is noodzakelijk omdat uitsluiting zowel armoede veroorzaakt als
armoedebestrijding in de weg staat. Voor 'inclusieve duurzame groei' is het noodzakelijk mensen
met een handicap te betrekken in het ontwikkelingsproces door hun waardigheid en hun potentie te
erkennen, hun visie, uitgangspunten en bijdragen te respecteren, en effectief op hun behoeften te
reageren.25
De wetenschap dat mensen met een handicap systematisch worden buitengesloten en een groot deel
van de groep allerarmsten vertegenwoordigen, maakt expliciet beleid voor deze groep noodzakelijk.
Het is duidelijk dat de achterstand van personen met een beperking door de samenleving in stand
wordt gehouden en niet vanzelf verdwijnt als het inkomen van een land groeit. Het is de taak van de
overheid om beleid op te stellen en de uitvoering ervan te stimuleren. Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken kan in zijn beleid voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp het verschil
maken door mensen met een handicap proactief te betrekken en te bereiken.
Beleid dat het non-discriminatieprincipe als grondslag heeft, zal niet alleen ten goede komen aan
mensen met een handicap, maar ook aan andere uitgesloten groepen: bijvoorbeeld (andere) extreem
armen, vrouwen in achterstandssituaties, ouderen, lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuele en transgenders.

vicieuze cirkel
barrierès
doorbreken
• attitude
• omgeving
• institutioneel

inclusief
ontwikkelingsbeleid
• Inzet op
bewustwording
• Non-discriminatie als
beginsel in beleid
• Budget reserveren
• Gesegregeerde data

'Development for All: Towards a disability-inclusive Australian aid program 2009-20140020037, AusAID,
2008.http://www.ausaid.gov.au/aidissues/mineaction/Documents/development%20for%20all%E2%80%93t
owards%20a%20disability%20inclusive%20australian%20aid%20program%202009%E2%80%932014.pdf
25
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2. A LGEMENE AANBEVELINGEN VOOR HET BELEID VAN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Minister Ploumen stelt in haar Beleidsnota ‘Wat de Wereld Verdient' (hierna genoemd 'de
Beleidsnota')dat mensenrechten de basis zouden moeten zijn van de nieuwe internationale
ontwikkelingsagenda26 en dat Nederland coherentie nastreeft in het eigen ontwikkelingsbeleid.27
DCDD onderschrijft dit streven en stelt voor dat mensenrechten en non-discriminatie daarom ook
het uitgangspunt moeten worden van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid en van noodhulp. Maar
DCDD is van mening dat dit nog onvoldoende wordt toegelicht. Begrippen als 'kwetsbare groepen',
'allerarmsten' en 'duurzame inclusieve groei' zijn nog niet helder gedefinieerd.
Een mensenrechtenbenadering voor ontwikkelingssamenwerking impliceert dat de nadruk op de
kwetsbaarheid van groepen mensen wordt vervangen door aandacht voor de discriminatie en
uitsluiting van deze groepen met als gevolg dat ze in armoede leven. Anders gezegd, de aandacht
wordt verlegd naar patronen van discriminatie en naar de groepen die hierdoor worden uitgesloten.
Dit kunnen vrouwen zijn, mensen met een handicap, ouderen, etnische groepen en in principe alle
willekeurige groepen die zich onderscheiden van anderen. Het betreft mensen die relatief
machteloos zijn ten opzichte van een dominante groep die uitsluiting in stand houdt. Een
mensenrechtenbenadering richt zich op non-discriminatie en equity28. Inclusieve duurzame groei
zou erop gericht moeten zijn om alle vormen van discriminatie en ongelijkheid op te heffen om zo de
allerarmsten te bereiken.29
In het beleid benadrukt de minister het belang van down to zero armoedebestrijding in lage- en
middeninkomenslanden. Naar verwachting is tegen het jaar 2015 de extreme armoede in de wereld
gehalveerd. Maar de meest uitgesloten groepen, die in de Beleidsnota worden aangeduid als
'kwetsbare groepen', blijven achter. Dit betekent dat alle initiatieven op het gebied van
armoedebestrijding gericht moeten zijn op het bereiken en betrekken van juist deze uitgesloten
groepen en dus ook op mensen met een beperking. Hieronder volgen een aantal algemene
strategieën die naar de mening van DCDD daarbij gevolgd moeten worden.

2.1. Tweesporenbenadering voor inclusie
Om de achterstand van de meest kwetsbare groepen, waaronder mensen met een handicap, op te
heffen, zijn expliciete maatregelen nodig. De twin track approach (tweesporenbenadering) is hierbij
de beste aanpak:
Empowerment (disability specifiek) – ondersteuning en bevordering van empowerment van
mensen met een handicap, hun families en belangenorganisaties. Dit vergroot de toegang tot
diensten, gezondheidszorg, onderwijs, inkomen, sociale activiteiten en politieke participatie.

26
27
28
29

De Nederlandse visie op de post 2015-ontwikkelingsagenda, pagina 5.
'Wat de Wereld Verdient'.
Equality means everyone gets exactly the same outcome without regard to individual differences. Equity
means everyone gets the same quality of outcome - outcomes that fit their individual needs.
Abuse-Free Development. How the World Bank should safeguard against human rights violatios. Human
Rights Watch. July 22, 2013.
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Mainstreaming disability (inclusiegericht) – identificatie en verwijdering van barrières in de
samenleving die mensen met een handicap belemmeren te participeren. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om fysieke toegankelijkheid, communicatie, attitude, wetgeving en het betrekken van
mensen met een beperking in alle facetten van ontwikkeling.

Figuur 1. Twin track approach to disability and development (DFID, 2003)
In het kort gezegd is de twin-track approach 'inclusief waar mogelijk en specifiek waar noodzakelijk'.
Vaak kunnen reguliere organisaties zelf de barrières opheffen die deelname belemmeren. Soms zijn
specifieke middelen en meer gespecialiseerde kennis nodig , die beschikbaar is in programma's die
zich uitsluitend richten op personen met een beperking. Het is de verantwoordelijkheid van de
organisaties om met elkaar samen te werken daar waar de situatie dit vereist, maar het is de taak
van de overheid om dit te stimuleren.

2.2. Betrek personen met een handicap in alle processen
Daar waar mogelijk kunnen we vanaf de planning ‘design for all’, ‘acces for all’ en ‘universal design’
toepassen. Dit kan ook anderen ten goede komen. Zo profiteren ook moeders met kinderwagens, als
een bus toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Door mensen met diverse handicaps actief te
betrekken in de planning kan toegankelijkheid ook worden getoetst.
De ene beperking stelt andere eisen voor toegankelijkheid en gelijke participatie dan de andere. En
hoewel we bijvoorbeeld in het ontwerp van een gebouw rekening kunnen houden met diverse
beperkingen en informatie in verschillende formats kunnen aanbieden, is er geen kant-en-klaar
recept dat overal toepasbaar is. Ook best practices zijn niet zonder meer te kopiëren, hooguit
componenten hieruit. Welke aanpassingen nodig zijn, is context gebonden en wordt mede bepaald
door de lokale beeldvorming ten aanzien van (specifieke) handicaps Het is cruciaal en effectief om
in alle processen van planning, uitvoering en monitoring mensen met verschillende handicaps te
betrekken, zodat de maatregelen ook aansluiten bij de context van degenen op wie ze zijn gericht.
Ook de Duitse, Britse en Australische overheden erkennen dit als belangrijk principe in hun beleid
voor ontwikkelingssamenwerking.30

30
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Aktionsplan zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen (Laufzeit 2013–2015)
BMZ-Strategiepapier new window, PDF 2.1 MB, German, accessible BMZ/GiZ, AusAID, DFID),
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2.3. Wat wordt gemeten, wordt gedaan
‘Meten = weten’, ook als het gaat om het bereiken van de meest achtergestelde groepen. Dit
impliceert dat eerst een contextanalyse moeten worden uitgevoerd en dat processen moeten
worden gemonitord en geëvalueerd aan de hand van specifieke aparte gegevens over de meest
uitgesloten bevolkingsgroepen.
Een contextanalyse vormt de basis voor het zichtbaar maken van achtergestelde groepen in
samenlevingen en het in kaart brengen van de problemen en barrières. Het is belangrijk dat in de
contextanalyse speciale aandacht wordt besteed aan de vraag 'Wie behoort tot de meest uitgesloten
groep?'. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat identificatie van geïsoleerde mensen
een extra inspanning kan vereisen. Een lijst waarin de mogelijk achtergestelde groepen al
gedefinieerd zijn, werkt hierbij ondersteunend. Ook de nieuwe ontwikkelingsagenda Post- 2015
benadrukt dit en stelt dat we in de programma’s voor armoedebestrijding niemand achter moeten
laten, ongeacht etniciteit, gender, geografie, handicap, ras of andere status; en dat aan niemand
universele mensenrechten en economische kansen mogen worden onthouden. "There can be no
excuses. This is a[n] universal agenda, for which everyone must accept their proper share of
responsibility."31 Aangezien uitsluiting in stand wordt gehouden door de samenleving, is het
belangrijk te identificeren welke attitudinal, environmental en institutional barriers32 uitsluiting
bevorderen en om de personen achter de verschillende vormen van uitsluiting te betrekken in het
proces.
Wanneer de uitgesloten groepen zijn geïdentificeerd en de contextanalyse goed is uitgevoerd, is het
eenvoudiger te monitoren en te evalueren of de meest achtergestelde groepen worden bereikt. Het
motto "Leave no one behind" verwoordt het streven om alle personen, dus bijvoorbeeld ook
personen met een meervoudige handicap, bij initiatieven te betrekken. Als beschikbare data
aangeven dat de prevalentie van personen met een handicap 12 procent is, moet het streven zijn dit
percentage ook te bereiken. Aan de andere kant mag de focus op aantallen en percentages er niet toe
leiden dat alleen de 'gemakkelijke' groepen worden bereikt. Het is noodzakelijk juist ook mensen
met een meervoudige, zware, mentale of verstandelijke beperking te bereiken. En ook hier geldt dat
het in alle fasen belangrijk om samen met de stakeholders op te trekken. Voor de moeilijk bereikbare
groepen moet worden vastgesteld wat nodig is om ook hen te betrekken. Indien nodig moet daarbij
samenwerking worden gezocht met organisaties, programma’s en projecten die zich specifiek
richten op mensen met een beperking.
Om down to zero armoedebestrijding te realiseren moet de Nederlandse overheid bij financiering
van projecten de eis te stellen dat voor elk project concreet wordt aangegeven hoe de meest
uitgesloten groepen worden bereikt en hoe alle stakeholders worden betrokken, zoals dit
gebruikelijk is inclusive community development (zie kader). De inspanningen moeten niet alleen zijn
gericht op het creëren van gelijke kansen, maar ook op gelijkheid in resultaten. In projectverslagen
mag de Nederlandse overheid als financier verwachten dat beschreven is wat de contextanalyse
heeft opgeleverd, welke maatregelen genomen zijn om het project voor alle belanghebbenden
toegankelijk te maken en met welke resultaten.

31

32
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A New Global Partnership: Eradicate poverty and transform economies through sustainable
development. The report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development
Agenda. United Nations Publications, 300. Web: un.org/publications.
Attitudinal barriers refereren aan de negatieve houding en het gemis aan kennis over handicap. Ze leiden
tot stigma, discriminatie, vooroordelen en schaamte. Environmental barriers zijn fysieke barrières of
barrières in communicatie die verhinderen dat personen met een handicap kunnen participeren.
Institutional barriers zijn belemmeringen tot participatie die voortkomen uit wetgeving, beleid,
kiesstelsels, religieuze systemen, werkgelegenheid en dergelijke.

‘Inclusive community development’ is een proces gebaseerd op het delen van macht, vaardigheden,
kennis en ervaring, waarbij mensen die zijn achtergesteld of buitengesloten weer invloed krijgen op
hun dagelijks leven. In dit proces worden structuren gecreëerd die participatie en betrokkenheid
stimuleren en ongelijkheid en discriminatie verminderen. 'Community development' richt zich niet op
één specifieke groep en is een goede methode om negatieve beeldvorming en uitsluiting in de
samenleving te verminderen en mensen met een handicap bij het dagelijks leven te betrekken. Hierbij
verschuift de focus van de handicap naar de mogelijkheden van ieder individu.

2.4. Empowerment en capaciteitsopbouw van
belangenorganisaties
Rechten zijn vaak moeilijk afdwingbaar in een ontwikkelingsland, vooral voor iemand die zich in een
achterstandspositie bevindt. Mensen in (extreme) armoede zijn niet alleen economisch
achtergesteld, vaak zijn ze ook verstoken van informatie en invloed op sociale en politieke processen
en hebben ze een beperkt netwerk. Veel mensen met een handicap hebben zelfs nog nooit van het
Verdrag of van mensenrechten gehoord. Mensen met een handicap die in een situatie van armoede
verkeren, zijn zelden betrokken bij een belangenvereniging. Soms sluiten deze verenigingen net zo
goed groepen uit als andere organisaties. Professionalisering, democratisering en vergroting van de
zichtbaarheid van veel belangenorganisaties is gewenst. Capaciteitsopbouw van
belangenorganisaties en empowerment van individuen met een handicap is daarom bijzonder
belangrijk.
Nationale overkoepelende belangenorganisaties baseren zich meestal op mensenrechten. Deze
organisaties hebben vaak nationale invloed maar zijn meestal gehuisvest in de hoofdstad en worden
geleid door een stedelijke elite. Lokale organisaties zijn gericht op de community en meestal minder
politiek en meer praktisch georiënteerd. Vaak werken ze via zelfhulpgroepen aan empowerment.
Naarmate deze organisaties zich meer ontwikkelen en coalities vormen, raken ze meer betrokken bij
politieke en bewustwordingsprocessen. Met gebundelde krachten kunnen ze een rol spelen in het
bestrijden van ongelijkheid. Zo is het gehandicaptenorganisaties in Zuid-India gelukt om corruptie
bij de verstrekking van uitkeringen te bestrijden. Maar vaak zijn ze niet sterk georganiseerd, hebben
ze weinig financiële middelen en vertegenwoordigen ze vaak alleen een groep mensen met één
specifieke beperking. Toch is het van groot belang om met nationale en andere lokale
belangenorganisaties samen te werken, omdat belangenorganisaties:






een belangrijke kracht vormen richting eigen overheid en politieke
en bewustwordingsprocessen op gang kunnen brengen;
kunnen helpen mensen met een handicap te identificeren;
een klankbord kunnen zijn voor mensen in vergelijkbare situaties;
een rol kunnen spelen in het trainen van personeel;
kunnen adviseren over maatregelen ter bevordering van inclusie.

In de samenwerking met deze organisaties is het belangrijk dat ze hiervoor (financiële en
technische) steun krijgen en dat gewerkt wordt aan capaciteitsopbouw en empowerment.33

2.5. 'Social protection'

33

Count me In. Include persons with disabilities in development projects. A practical guide for
organisations in North and South. Paulien Bruijn, Barbara Regeer, Huib Cornielje, Roelie Wolting, Saskia
van Veen and Niala Maharaj. 29 November, 2012.
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Social protection bestaat in verschillende vormen en is vaak heel belangrijk voor mensen met een
handicap. Het is een recht dat in veel internationale, regionale en nationale instrumenten is
benoemd, ook in het Verdrag (artikel 28). Goed ontworpen maatregelen voor social protection
kunnen in de strijd tegen armoede een belangrijk sociaal economisch vangnet vormen.
De kosten die gepaard gaan met de zorg en ondersteuning van mensen met een handicap, kunnen
zwaar drukken op het inkomen van een huishouden. Wanneer huishoudens ontvanger zijn van cash
transfers, gebaseerd op het inkomensniveau van het huishouden, dan moet rekening worden
gehouden met dit (extra) verlies aan inkomen. Dit komt de gelijkheid in kansen voor mensen met
een handicap ten goede.34
Maar mensen met een handicap hebben niet alleen positieve ervaringen met maatregelen op dit
gebied. Soms leiden maatregelen tot levenslange afhankelijkheid. Dit werkt net zo isolerend als
andere institutionele barrières. Zo is er in Nederland kritiek geuit op de Wajongregeling:
"Op korte termijn is de Wajong een uitkomst, want jongeren die al problemen genoeg hebben, krijgen in elk geval
financiële zekerheid. Hun ouders bij wie ze vaak (nog of weer) wonen, ontvangen zo een tegemoetkoming in de
kosten van het levensonderhoud. Maar op termijn is het natuurlijk waanzin om jongeren die (herhaaldelijk) in
crisis zijn geweest, levenslang een uitkering te geven. Zo’n uitkering levert, behalve zekerheid, ook een stigma op en
ontneemt hun het noodzakelijke zetje om in hun eigen onderhoud te gaan voorzien.35

Specifieke maatregelen moeten zoveel mogelijk worden ingezet om de achterstand te verkleinen en
mensen te stimuleren mee te doen in reguliere ontwikkelingen en processen. Om te voorkomen dat
tijdelijke inkomens en ondersteunende voorzieningen mensen ervan weerhouden werk te vinden,
kan dit in het beleid worden losgekoppeld van maatregelen die de extra kosten van handicap
compenseren.36 Maatregelen voor personen met een handicap op het gebied van social protection
dienen aanvullend te zijn op bestaande internationale, regionale, nationale en lokale instrumenten.
Ze moeten zo veel mogelijk de toegang bevorderen van mensen met een beperking tot bestaande
diensten, zoals sociale diensten, gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Ze moeten de
economische kansen van mensen met een beperking vergroten. De maatregelen moeten wortelen in
een mensenrechtenbenadering. DCDD beveelt daarom aan om de inclusie van mensen met een
handicap te bevorderen en in te passen in bestaande voorzieningen voor kinderen, pensioenen,
gezondheidsverzekeringen, voedselprogramma’s en dergelijke.
Er zijn weinig gegevens over het effect van bestaande social protection-maatregelen voor mensen
met een handicap in ontwikkelingslanden. Het is belangrijk hier meer kennis over te vergaren, zodat
aan de opstelling van beleid de juiste inzichten ten grondslag kunnen liggen.

2.6. Handicaps als doorsnijdend thema
in begrotingen en financieringsinstrumenten
"The right to a remedy is a core human right. Once victims of human rights violations are identified, it
will be essential to remedy the violations. Victims of human rights violations have a right to equal and
effective access to justice, adequate, effective and prompt reparation for harm suffered; and access to
relevant information concerning violations and reparation mechanisms."37

34
35
36
37
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IDDC Contribution to World Bank Social Protection Strategy Concept Note Consultation:
http://www.iddcconsortium.net/resources-tools/livelihood-policy-contributions-position-papers.
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6268/Evelien-Tonkens/article/detail/2448054/2011/02/23/Hetfnuikende-effect-van-de-Wajong.dhtml
World Report on Disability, 2011, pagina 248.
Abuse-Free Development. How the World Bank should safeguard against human rights violatios. Human
Rights Watch. July 22, 2013., p. 57.

Inclusie is mogelijk, maar niet zonder extra inspanningen. En daar is budget voor nodig. Omdat het
gaat om opheffing van mensenrechtenschendingen, zouden de kosten voor inclusie geen rol moeten
spelen. Los hiervan is de winst van inclusie hoger dan de kosten van de maatregelen die inclusie
mogelijk maken. Onderzoek van de International Labour Organization (ILO) in tien lage- en
middeninkomenslanden wijst uit dat de uitsluiting van personen met een handicap van economische
activiteiten een verlies van 3 tot 5% van het BNP betekent.38
Als organisaties, bedrijven en instellingen hiertoe gestimuleerd worden, zullen ze eerder bereid zijn
om mensen met een handicap te betrekken in het arbeidsproces. Maar ze zullen niet automatisch
bereid om extra kosten te maken voor het opheffen van de achterstand die door discriminatie en
uitsluiting is ontstaan. De overheid kan de bereidheid stimuleren door in al haar
financieringsinstrumenten39 aan te geven dat budget reserveren voor inclusie een vereiste is. De
maatregel moet betrekking hebben op noodhulp, ontwikkelingssamenwerking en handel. Inclusie
van kwetsbare groepen moet een doorsnijdend thema zijn. Zo wordt in ieder door Nederland
gefinancierd project een budget gereserveerd voor het opheffen van de achterstand van mensen met
een handicap. Omdat het op voorhand moeilijk in te schatten is welke maatregelen nodig zullen zijn,
is het raadzaam uit te gaan van een percentage. Leden van DCDD hebben de ervaring dat 5 procent
van het budget meestal toereikend is.

2.7. Goede voorbeelden
De discussie over inclusie van personen met een handicap is internationaal eerder op gang gekomen
dan in Nederland. De meeste Nederlandse projecten en programma’s op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking en noodhulp dragen de inclusiegedachte (nog) niet uit. DCDD- leden
krijgen daarom wel eens te horen dat Nederland 'exclusie exporteert'. Toch hebben we wat inclusie
betreft al goede ervaringen opgedaan met maatwerk. Internationaal bestaat hiervoor belangstelling.
Het Nederlands buitenlandbeleid zou deze goede voorbeelden internationaal kunnen uitdragen en
zo een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de discussie. Daarbij is het wel belangrijk te
beseffen dat goede voorbeelden niet exact te kopiëren zijn, maar moeten worden aangepast aan de
lokale context. Hieronder volgen een paar goede voorbeelden.
Seksuele reproductieve gezondheid
Nederland is een voorloper in programma’s gericht op seksuele reproductieve gezondheid en de
bewustmaking van rechten op dit gebied. In vergelijking met andere landen wordt in Nederland over
dit thema ook openlijk gesproken, als het gaat om de seksuele gezondheid van mensen met een
handicap. Nederland zou het taboe kunnen helpen doorbreken dat in andere landen nog op dit
onderwerp rust en hierdoor schendingen van fundamentele mensenrechten kunnen verminderen.
Zie voor meer informatie: aanbevelingen speerpuntenbeleid ‘Seksuele Reproductieve Gezondheid en
Rechten’.
Early detection and intervention
Hoe vroeger (de kans op)een handicap wordt ontdekt en hoe jonger een kind de juiste
ondersteuning krijgt, hoe beter het toekomstperspectief van het kind. Goede samenwerking tussen
ouders en professionals in de cruciale eerste levensjaren van een kind, komt niet alleen het kind zelf
en zijn familie ten goede maar uiteindelijk de hele gemeenschap. Vroege ondersteuning binnen het
gezin en de gemeenschap:


leidt tot een betere ontwikkeling, ook op sociaal gebied, en tot betere onderwijsresultaten;

38
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ILO Employment Sector. Employment Working Paper, no 4. The economic consequences of exclusing
people with disabilities from the world of work. 2009. Sebastian Buckup.
Bijvoorbeeld Dutch Good Growth Fund, tenders, fondsen (Flow, MENA, BiV, SRGR, Civil Society Fonds).
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leidt tot lagere uitgaven aan speciaal onderwijs, revalidatie en gezondheidszorg op latere
leeftijd;
maakt dat families zich minder geïsoleerd voelen en minder stress en frustratie ervaren;
draagt eraan bij dat kinderen met een handicap opgroeien tot productieve, onafhankelijke
volwassenen;
draagt bij aan een positieve houding van de omgeving.

Vroege ontdekking speerpunt van Los Pipitos (Nicaragua)
Los Pipitos, in de jaren zeventig van de vorige eeuw opgericht in de hoofdstad Managua door ouders
van kinderen met een handicap, is uitgegroeid tot een organisatie die in heel Nicaragua actief is. Een
van de speerpunten van Los Pipitos, een partner van het Liliane Fonds, is het 'early intervention'programma. Verspreid over het land kunnen ouders met hun kind terecht in speciale centra voor
vroege ontdekking en behandeling van handicaps. In de centra kunnen peuters en kleuters met een
handicap ook 'naar school'.
Werkgarantie tegen minimum loon
De Mahatma Gandhi National Rural Employment Act
In India biedt de Mahatma Gandhi National Rural Employment Act mensen in rurale gebieden die
onder de armoedegrens leven en ongeschoold zijn, een minimaal aantal dagen ongeschoolde arbeid
tegen een minimumloon. Het project startte in 2006 en in 2008 was het naar alle districten uitgebreid.
De staat Andhra Pradesh wilde ook personen met een handicap bereiken en zocht hiervoor
samenwerking met NpDO, de overkoepelende belangenorganisatie voor mensen met een beperking en
partner van Cordaid. Mensen met een handicap werd 150 dagen betaald werk aangeboden tegen
dezelfde betaling als mensen zonder handicap, maar met slechts 30 procent van de werklast van
anderen. De maatregel leidde niet tot het beoogde resultaat. Er deden maar weinig mensen met een
beperking mee in het project. Nadat de oorzaken hiervan waren geïdentificeerd, zijn de volgende
aanpassingen gedaan:







Er werd een bewustmakingscampagne gehouden in 1000 dorpen waarbij de informatie in
verschillende vormen werd aangeboden zodat iedereen begreep waar het over ging.
Er werd een officiële brief rondgestuurd met de opdracht instructiegroepen te vormen voor
mensen met een handicap en de arbeidsvoorwaarden gelijk te stellen aan de voorwaarden voor
anderen.
Ambtenaren kregen een workshop over 'disability' en mensenrechten.
Belangenorganisaties voerden een 'assessment' uit en stelden een lijst op met werkzaamheden die
personen met een specifieke beperking kunnen verrichten.
Belangenorganisaties organiseerden een workshop om vast te stellen op welke praktische
problemen mensen met een handicap stuitten en om hiervoor oplossingen te bedenken.

Het programma werd succesvol. De zekerheid van een inkomen had een positief effect op de
leefomstandigheden. Het programma bevorderde 'empowerment' van vrouwen met een handicap, in
het bijzonder van alleenstaande moeders en weduwen. Mensen kregen meer zelfvertrouwen en
zelfrespect. Kleine acties, bijvoorbeeld de verstrekking van identiteitskaarten, bevorderden de
acceptatie door dorpsgenoten. Doordat mensen zelf een inkomen verdienden, kregen ze meer
waardering van hun familie en de gemeenschap. De economische 'empowerment' droeg bij aan sociale
'empowerment'.
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3. A ANBEVELINGEN 'W AT DE W ERELD V ERDIENT '
3.1. Kanalen van ontwikkelingssamenwerking
BILATERAAL
In bilaterale betrekkingen kunnen de Nederlandse overheid en haar ambassades inclusieve
wetgeving en implementatie van het Verdrag stimuleren. In het eigen speerpuntenbeleid dat in
landen wordt uitgevoerd moet voor mensen met een handicap worden gestreefd naar 'equality of
opportunities and equity in results’. Het is belangrijk dat ambassades belangenorganisaties van en
voor mensen met een handicap identificeren en met deze organisaties samenwerkingsverbanden
aangaan. In de jaarrapportages over de Meerjarige Strategische Plannen, moeten ambassades
beschrijven hoe ze in de planning en uitvoering mensen met een handicap hebben betrokken en
bereikt.

MULTILATERAAL
In multilaterale betrekkingen is het belangrijk dat de Nederlandse overheid erop toeziet dat
internationale overeenkomsten en afspraken ook daadwerkelijk worden nageleefd en dat
mensenrechten worden gerespecteerd. Zo is het bijvoorbeeld van groot belang dat mensen met een
handicap daadwerkelijk worden betrokken bij de vijf transformative shifts zoals verwoord in het
rapport van het VN High Level Panel 'A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform
Economies through Sustainable Development'. Nederland kan ervoor pleiten dat non-discriminatie
en respect voor mensenrechten op de internationale ontwikkelingsagenda blijven. Daarnaast is het
nodig dat bij de planning, implementatie, monitoring en evaluatie specifiek data worden verzameld
over mensen met een handicap en andere uitgesloten groepen. In alle processen zijn aparte data
noodzaak (zie ook hoofdstuk 2.3).
DCDD onderstreept het belang van bijdragen van Nederland aan multilaterale organisaties en
initiatieven die de rechten van personen met een handicap bevorderen en inclusie van personen met
een handicap in ontwikkelingssamenwerking ondersteunen. Dit betreft bijvoorbeeld UNICEF en het
Global Partnership on Education. Maar DCDD is ook van mening dat Nederland de rechten en
inclusie van personen met een handicap kan bevorderen in multilaterale instituten en initiatieven,
en dan met name binnen de dialoog die Nederland al voert op het gebied van SRGR, de rol van
vrouwen in conflict en vredesopbouw en LHBT.

MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD
Het maatschappelijk middenveld heeft een belangrijke rol in de stimulering van
ontwikkelingssamenwerking, maar ziet zich geplaatst tegenover grote uitdagingen. Die betreffen
niet alleen de financiering maar ook de effectiviteit van inspanningen. De allerarmsten in
ontwikkelingslanden zijn vaak moeilijk te identificeren, te betrekken in programma’s en uiteindelijk
zelfredzaam te maken. Daar staat tegenover dat het bereiken van de groep van allerarmsten, onder
wie veel mensen met een beperking, de effectiviteit van ontwikkelingsprogramma’s ten goede zal
komen. De Nederlandse overheid kan bij het maatschappelijk middenveld inclusief beleid
bevorderen door inclusie van mensen met een handicap een criterium te maken voor toekenning
van financiering en tenders aan maatschappelijke organisaties. Ook kan de Nederlandse overheid
door informatie bevorderen dat het maatschappelijk middenveld zich bewuster wordt van de
noodzaak van inclusie van mensen met een handicap.
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3.2. Duurzame en inclusieve groei
Duurzame en inclusieve groei is een van de kernbegrippen in de Beleidsnota. Maar wat dit precies is
en hoe het kan worden bereikt, is in de Beleidsnota niet uitgewerkt. Armoede is toegenomen in
middeninkomenslanden waar het Bruto Nationaal Product de afgelopen jaren is gegroeid. Alleen
met een gerichte strategie kunnen we identificeren wie behoren tot de groepen die arm zijn
gebleven of (nog) arm(er) zijn geworden, en hoe we deze mensen kunnen betrekken bij
ontwikkeling. Zeker is dat mensen met een handicap en hun families vaker deel uit maken van de
groep allerarmsten dan anderen.40
De overheid kan duurzame en inclusieve groei stimuleren zonder de rol van andere stakeholders
over te nemen. De Beleidsnota stelt dat hulp een beperkt effect heeft op armoedevermindering.
Bedrijven en kennisinstellingen hebben een belangrijk aandeel in het verzamelen van gegevens en
het aandragen van oplossingen. Volgens de Beleidsnota is 'de markt' onmisbaar in de strijd tegen
armoede. Het Kabinet wil de werking van de markt ondersteunen door werkgelegenheid te creëren
en door de overdracht van kennis en vaardigheden te stimuleren.
DCDD ondersteunt dit idee en is van mening dat de inzet van de Nederlandse overheid gericht moet
zijn op non-discriminatie, mensenrechten en opheffing van de achterstand van de allerarmsten. Deze
rol kan niet alleen worden ingevuld door het bedrijfsleven en kenniscentra. Juist op dit punt kan
Nederland het verschil maken. Het is duidelijk dat het trickle down effect niet werkt41 en dat mensen
met een handicap uitgesloten blijven van 'duurzame inclusieve groei', als niet wordt gekozen voor
een andere, effectievere strategie. Samenwerking met het bedrijfsleven en kennisinstituten vindt
DCDD noodzakelijk. Het bedrijfsleven heeft verstand van markten en creëert werkgelegenheid en
kan efficiënte bedrijfsplannen opstellen. Kenniscentra kunnen data verzamelen en bijdragen aan
beleidsontwikkeling. Zelfredzaamheid is belangrijk maar komt niet vanzelf. Nederland moet zich
focussen op opheffing van de achterstand van de meest uitgesloten groepen en daarvoor alle
beschikbare middelen inzetten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet bij burgers en kan daar
ook niet liggen.

DUTCH GOOD GROWTH FUND
"Business and human rights research suggest reputation and share price are correlated. A good
reputation attracts consumers, investors, suppliers and employees. Minimizing business risks of
complicity in violations of human rights is important for brand protection". 42
Het Dutch Good Growth Fund wordt ingezet om ondernemers te steunen die investeren in lage- en
middeninkomenslanden. De Nederlandse overheid wil met dit fonds gelijke kansen stimuleren
(pagina 6 van de Beleidsnota). DCDD is van mening dat dit alleen doeltreffend gestalte kan krijgen
als deze opzet ondernemingsplannen ook expliciet is uitgewerkt. We doen daarom de aanbeveling
dat financiering uit dit fonds alleen wordt toegezegd als duidelijk is welke positieve inspanningen
worden gedaan om mensen met een handicap te betrekken in het ondernemersinitiatief. Bedrijven
en ondernemingen die een aanvraag indienen bij het fonds, moeten in het bedrijfsplan aangeven hoe
ze uitgesloten groepen in het arbeidsproces betrekken. Het zal niet altijd mogelijk zijn om op
voorhand ook al te zeggen welke maatregelen nodig zijn om hun achterstand te verkleinen. Hierbij
moet flexibiliteit worden betracht. Ook moet in het bedrijfsplan budget gereserveerd zijn voor
(beroeps)training en inclusie. Het Dutch Good Growth Fund is een revolverend fonds: de bedrijven
betalen de investering terug. Omdat de voorfinanciering onder gunstige voorwaarden wordt
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AIV publicatie nr 73.
Abuse-Free Development. How the World Bank should safeguard against human rights violations. Human
Rights Watch. July 22, 2013., p.19 Lucy Amis, Peter Brew, and Caroline Ersmarker. 'Human Rights : it is your
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toegekend, mag het fonds ook eisen stellen. Dit geeft het fonds ook een meerwaarde. Het fonds moet
tenslotte niet gaan concurreren met al bestaande commerciële financiële diensten. Daarnaast
kunnen met overheden die het Verdrag hebben geratificeerd, afspraken worden gemaakt over
belastingaftrek voor de kosten van inclusie, zodat uiteindelijk niet het bedrijf maar de overheid ter
plaatse deze kosten betaalt.
Het Dutch Good Growth Fund moet ook worden ingezet om mensen met een handicap een lening te
verschaffen voor de start van een eigen bedrijfje. Dit kunnen Nederlandse of lokale ondernemers
zijn. Mensen met een handicap komen vaak niet in aanmerking voor een krediet omdat ze niet altijd
aan alle eisen van de kredietverstrekker voldoen of omdat het risico dat de lening niet wordt
terugbetaald, te groot wordt geacht. Het Dutch Good Growth Fund is bedoeld voor meer risicovolle
ondernemingen43 en moet juist initiatieven ondersteunen die anders niet van de grond zouden
komen. Bij dit type initiatieven kan in het bedrijfsplan ook een budget worden gereserveerd voor
extra ondersteuning en voor uitwisseling van ervaringen met mensen met een handicap die al met
succes een eigen bedrijf hebben opgezet. Uitwisseling van ervaringen kan ook met organisaties die
beschikken over relevante expertise, bijvoorbeeld Nederlandse uitzendbureaus die zich specifiek
richten op mensen met een handicap, belangenorganisaties of bepaalde ngo's.
Microkrediet en handicap
Onder mensen met een beperking die economisch actief waren in Oeganda, is onderzocht welke
barrières zij ondervinden bij het verkrijgen van een microkrediet. Het bleek dat uitsluiting door de
regelgeving voor kredietverlening als de grootste hindernis werd ervaren. De studie beveelt aan dat
micro-financieringsinstituten hun producten herzien en deze toegankelijk(er) maken voor mensen met
een handicap. Op deze manier kunnen ook andere arme en gediscrimineerde groepen makkelijker
toegang krijgen tot deze producten.44

TRAINING EN BEROEPSONDERWIJS TEGEN ACHTERSTAND IN HET ARBEIDSPROCES
Mensen met een handicap inzetten op hun kwaliteiten, terwijl er door uitsluiting een achterstand is
ontstaan, vereist dat achterstand en barrières worden verkleind. Het is belangrijk dat mensen met
een handicap op gelijk niveau met anderen werken. Creëer leerwerkplekken voor mensen met een
handicap. Zorg ervoor dat mensen de benodigde kwalificaties hebben of krijgen. Training en
beroepsonderwijs kunnen de achterstand in het arbeidsproces verkleinen en inclusie bevorderen.
Ook hierbij geldt dat een traject op maat de voorkeur heeft. Door alleen aan te passen wat nodig is,
worden onnodige kosten voorkomen. Het personeel in het bedrijf kan bij het proces worden
betrokken. Zo kunnen ook vooroordelen worden aangepakt. Daarnaast zal ook interactie tussen
mensen met en zonder handicap vooroordelen verminderen. Behalve dat het leertraject moet zijn
afgestemd op degene die het doorloopt, moet het ook daadwerkelijk tot een baan leiden. Aan het
leertraject zou een baangarantie verbonden moeten zijn.

CREËREN WERKGELEGENHEID
In de Beleidsnota staat de ambitie om werkgelegenheid te creëren. Daarbij is het belangrijk er ook
voor te zorgen dat er banen zijn voor mensen met een handicap en dat werkgevers het potentieel
van deze mensen zien. Werkgevers weten niet vanzelf welke arbeid mensen met een bepaalde
handicap kunnen verrichten. En als ze nooit volledig hebben deelgenomen aan het maatschappelijk
leven, weten mensen met een handicap dat zelf soms ook niet. Mensen met een handicap moeten
vooral worden betrokken op grond van hun kwaliteiten. Voor een goede match kunnen assessments
en een beroepenoverzicht met functieprofielen behulpzaam zijn. Ook op dit punt moet weer
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rekening worden gehouden met de lokale context. Leerwerkplekken voor mensen met een handicap
kunnen bijdragen aan verkleining van hun achterstand.
De overheid kan bepaalde gewenste maatregelen stimuleren en haar eigen ervaringen met
maatregelen delen met andere landen die het Verdrag hebben geratificeerd. Social protection (zie
paragraaf 2.5) kan worden ingezet om mensen met een handicap te betrekken in het arbeidsproces.
Nederland doet al geruime tijd ervaring op met 'redelijke en geschikte aanpassingen' 45 en kan ook
hierover andere overheden adviseren. Hetzelfde geldt voor maatregelen op arbogebied.
Een betaalde baan legt niet alleen de nadruk op wat mensen met een beperking wel kunnen, het
heeft ook een positieve invloed op iemands positie in zijn of haar familie en binnen de gemeenschap.
Het biedt belangrijke nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld de verkrijging van een legitimatiebewijs
of de opening van een bankrekening. Mensen met een handicap die deelnemen aan het
arbeidsproces, fungeren als rolmodel voor anderen die daarmee over de streep kunnen worden
getrokken hun isolement te doorbreken.
Arbeidsmarkt in Nepal (5-12-2012)
In het kader van de Internationale dag voor Personen met een Handicap 2012 hebben verschillende
Internationale organisaties 46 onder leiding van de Karuna Foundation een arbeidsmarkt georganiseerd
voor mensen met een handicap. Hierbij waren ook de Nepalese Federatie van Gehandicapten (NFDN),
het Nepalese Ministerie en uitzendorganisatie Merojob betrokken. Met 1500 belangstellenden is de
markt druk bezocht, De NFDN speelde hierbij de belangrijkste rol. De organisatie mobiliseerde haar
achterban. Ongeveer 500 mensen hebben zich als werkzoekende ingeschreven bij het uitzendbureau,
van wie er ongeveer twintig diezelfde dag al een baan vonden. Het streven is dat een flink aantal
mensen in de loop van 2013 terecht kan in een baan. Na een half jaar hebben ruim 30 mensen een baan
gevonden. Veel mensen zagen het initiatief behalve als een manier om werkgelegenheid te creëren ook
als poging om de afstand te verkleinen tussen de ‘differently-abled’ en alle anderen. Alle dagbladen van
Nepal hebben over het evenement gepubliceerd en de rechten van mensen met een handicap zijn
hierdoor onder de aandacht gebracht van een groot publiek. Momenteel wordt er een planning
gemaakt voor training en capaciteitsopbouw, voor de mensen die zich in december hebben
ingeschreven en voor nieuwe aanmelders.

45
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CRPD: Reasonable accommodation means necessary and appropriate modification and adjustments not
imposing a disproportionate or undue burden, where needed in a particular case.
Karuna Foundation, AIN (Associatie van Internationale Non-gouvernementele organisaties in Nepal), het
Nepalese Ministerie voor Sociale Ontwikkeling, Vrouwen en Kinderen, de Kamer van Koophandel, de
Kamer van Koophandel en de Federatie van Gehandicapten Organisaties (NFDN).
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3.3. Nederlands speerpuntenbeleid
Initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking kunnen economische, sociale, culturele
rechten schenden en hetzelfde geldt voor politieke en burgerrechten. Door te kiezen voor een
mensenrechtenbenadering kan vermijdbaar leed worden voorkomen, in het bijzonder onder
gemarginaliseerde, uitgesloten en kwetsbare groepen. 47
Om negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken en de meest uitgesloten groepen te bereiken zal
het Nederlands speerpuntenbeleid gemarginaliseerde groepen expliciet moeten betrekken. Dit geldt
dus ook voor mensen met een beperking. Hoe kan het Nederlandse speerpuntenbeleid de rechten
van mensen met een handicap respecteren en hun gelijke toegang bevorderen? DCDD doet hiervoor
een aantal algemene aanbevelingen en vervolgens enkele specifieke aanbevelingen per speerpunt.
SPEERPUNTEN IN PARTNERLANDEN EN HET VERDRAG

Met uitzondering van Burundi, de Palestijnse gebieden en Zuid-Soedan hebben alle Nederlandse
partnerlanden het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap geratificeerd. 48
Hiermee spreken de landen de intentie uit de rechten van mensen met een handicap te waarborgen.
Dit betekent dat Nederland mensen met een handicap actief moet betrekken in het
ontwikkelingsbeleid in deze landen. Maar ook in landen waar het Verdrag nog niet is geratificeerd,
is het noodzakelijk de implementatie van het Verdrag te agenderen.

AANBEVELINGEN VOOR HET SPEERPUNTENBELEID IN HET ALGEMEEN
 Maak mensenrechten en non-discriminatie basisprincipes van het beleid voor
ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Laat bij elk initiatief (verplicht) in kaart brengen
welke groepen worden uitgesloten en tot de allerarmsten behoren. En laat vervolgens
beschrijven hoe deze groepen bij het initiatief worden betrokken en hoe wordt bereikt dat zij
delen in de resultaten. Doe dit ten minste altijd voor mensen met een handicap.
 Betrek mensen met een handicap en organisaties die hen vertegenwoordigen in alle
plannings- en besluitvormingsprocessen die (ook) hen betreffen. Mensen met een handicap
en organisaties die hen vertegenwoordigen weten als geen ander waar en hoe uitsluiting ontstaat
en wat er moet gebeuren om barrières op te heffen. Maak gebruik van hun kennis. Betrek deze
mensen en organisaties actief bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.
 Streef naar equality in opportunities and equity in results. Zorg dat ieder mens een eerlijke
kans heeft om het resultaat te bereiken dat past bij zijn of haar behoeften en vermogens.
 Hanteer een twin-track approach (zie paragraaf 2.1.). Empower mensen met een handicap, hun
families en belangenorganisaties en werk tegelijkertijd aan de totstandkoming van een inclusieve
samenleving zonder stigma en barrières. Ofwel: mainstream waar mogelijk en kies voor een
specifieke aanpak waar nodig.
 Verzamel aparte data. Zorg dat er bij monitoring en evaluatie en bij elk onderzoek dat wordt
uitgevoerd expliciet aandacht is voor gemarginaliseerde en uitgesloten groepen, waaronder
mensen met een handicap. Per groep moeten ook gegevens worden verzameld, in de nulmeting,
gedurende de monitoring en voor de evaluatie.

47
48

Abuse-Free Development. How the World Bank should safeguard against human rights violatios. Human
Rights Watch. July 22, 2013, pagina 4.
Afghanistan, Bangladesh, Benin, Ethiopië, Ghana, Indonesië, Jemen, Kenia, Mali, Mozambique, Oeganda,
Rwanda. Bron: www.un.org/disabilities.
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Eis bij elk gefinancierd project dat 5 procent van het budget wordt gereserveerd voor
maatregelen die ervoor zorgen dat ook mensen met een handicap kunnen deelnemen.
Meestal is op voorhand niet aan te geven wat ervoor nodig is om te bereiken dat mensen met
een handicap op gelijke voet meedoen en evenveel profijt hebben van het project als andere
deelnemers. Daarom is het raadzaam uit te gaan van een percentage. De ervaring van DCDDleden is dat 5 procent meestal toereikend is.
Leer van best practices en van andere landen die voorloper zijn op het gebied van
inclusie van mensen met een beperking. Kopieer best practices niet letterlijk maar stem
ze af op de lokale situatie en de betrokken personen. Maatwerk levert het beste resultaat.
Natuurlijk kan daarbij gebruik worden gemaakt van componenten die bewezen hebben
succesvol te zijn.
Werk aan publieke bewustwording en aan kennis over het ontstaan van handicaps. Dit is
nodig om negatieve beeldvorming, stigmatisering en vooroordelen te verminderen. Respect en
begrip over en weer bevorderen een inclusieve samenleving.
Bevorder onderzoek naar de situatie van mensen met een handicap en naar de barrières die
hun maatschappelijke participatie belemmeren. Verzamel en analyseer gegevens (zie ook
paragraaf 1.2: Ontbrekende statistieken) en zet de bevindingen in voor een doeltreffend(er)
beleid.
Stel een beleidsmedewerker binnen het Ministerie van Buitenlandse zaken aan als
verantwoordelijke voor de inclusie van mensen met een handicap in het Nederlandse
buitenlandbeleid (artikel 33.1 Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap).









SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE GEZONDHEID EN RECHTEN
Huidige situatie
De rechten van mensen met een handicap op het gebied van seksuele reproductieve gezondheid en
rechten (SRGR) worden op meerdere manieren ernstig geschonden. Mensen met een handicap
hebben 130 procent meer kans om slachtoffer te worden van geweld dan anderen.49 Maar liefst 70
procent van de vrouwen met een handicap worden in de loop van hun leven slachtoffer van
geweld50. Vooral huiselijk geweld en seksueel misbruik komen vaak voor. Als mensen door hun
beperking afhankelijk zijn van één of meerdere volwassenen, lopen ze extra risico. Hoewel er bijna
geen gegevens zijn over mannen met een beperking in ontwikkelingslanden, weten we dat ook zij
een groter risico lopen op (seksueel) misbruik dan mannen zonder handicap. Jongens met een
handicap zijn nog minder dan meisjes geneigd om seksueel misbruik aan te geven of erover te
praten.51
Doordat vrouwen en mannen met een beperking vaak geen toegang hebben tot basisvoorzieningen
zoals onderwijs, gezondheidszorg en werk, kennen ze dikwijls hun rechten niet en zijn ze niet in
staat om verandering te brengen in een mensonwaardige of gewelddadige situatie. Als risicofactoren

Lisa Jones and Al., Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review
and meta-analysis of observational studies, The Lancet, 12/06/2012
50 70 procent van de vrouwen zijn in de loop van hun leven slachtoffer van een vorm van geweld,
50 procent van het seksueel misbruik treft meisjes jonger dan 16 jaar (bron: UN Women, 2013).
51 Mitra, M., Mouradian V.E. Diamond M. Sexual violence victimization agianst men with disabilities. Am.
Journal Prev. Med. 2011, Nov, 41 (5): 494-7. Out from the shadows. Sexual Violence against children with
disabilities. Save the Children Uk and Handicap International, 2011.
49
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zoals economische kwetsbaarheid, geslacht en handicap zich opstapelen, verergert dit stigma,
geweld en misbruik.52 53
De meeste mensen met een handicap in lage- en middeninkomenslanden hebben geen of een
gebrekkige toegang tot (reproductieve) gezondheidszorg. Door armoede zijn ze aangewezen op zorg
die gratis of tegen lage kosten beschikbaar is. Deze vorm van zorg is beperkt, niet altijd toegankelijk
en de vraag is groter dan het aanbod. Mensen met een handicap en ouders van een kind met een
handicap worden in dit overbelaste systeem vaak geweigerd of van het kastje naar de muur
gestuurd. Op basis van studies in Afrika concludeert prof. dr. Groce dat mensen met een handicap
minstens evenveel en waarschijnlijk een grotere kans hebben op besmetting met HIV. Tegelijkertijd
hebben ze minder toegang tot testen, medicijnen en zorg.54 Vaak wordt gedacht dat mensen met een
beperking niet seksueel actief zijn en daarom ook geen voorlichting of testen nodig hebben.
Sommige artsen veroordelen het dat mensen met een beperking seksueel actief zijn en kinderen
wensen.55 Daarnaast is er angst dat seksuele voorlichting, bijvoorbeeld op scholen voor leerlingen
met een handicap, aanzet tot seksueel experimenteren en daarom beter achterwege kan blijven.
Vrouwen met een handicap worden soms zelfs gedwongen geaborteerd of gesteriliseerd. Vooral de
seksuele rechten van mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking worden vaak
geschonden. Uit een kleinschalige studie in Orissa (India) bleek dat bijna alle vrouwen en meisjes
met een handicap waren geslagen, dat
25 procent van de vrouwen met een verstandelijke beperking was verkracht en dat 6 procent
onvrijwillig was gesteriliseerd. 56 Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van mensen met
een handicap worden dikwijls over het hoofd gezien, niet alleen door reguliere organisaties maar
ook door belangenorganisaties voor mensen met een handicap.
Aanbevelingen voor een inclusief SRGR-beleid
De artikelen 23 en 25 van het Verdrag behandelen de toegang van mensen met een handicap tot
seksuele en reproductieve gezondheidszorg die ook van toepassing zijn binnen artikel 32 en 11.
 Maak seksuele gezondheid en rechten van personen met een handicap bespreekbaar.
Het onderwerp seksualiteit en handicap is omgeven door schaamte en stigma en wordt daarom
niet besproken. De rechten van mensen met een handicap worden op dit gebied vaak
geschonden. Nederland heeft internationaal een voortrekkersrol op het gebied van seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten, ook als het gaat om mensen met een handicap. Het is
daarom van groot belang dat Nederland seksuele reproductieve rechten en gezondheid
internationaal bespreekbaar maakt.
 Zorg dat de rechten en gelijke toegang van mensen met een handicap worden genomen
in het nationale beleid en de wetgeving voor SRGR. Bevorder dat beleid en wetgeving
overeenstemmen met het Verdrag en dat de bestrijding van (seksueel) geweld tegen mensen met
een handicap wordt opgenomen in wetgeving en beleid.
 Creëer gelijke toegang voor mensen met een handicap tot reguliere initiatieven op het
gebied van reproductieve gezondheidszorg, behandeling van HIV en aids en de
bestrijding van seksueel en gender gerelateerd geweld.
 Alle (jongeren)programma’s die gericht zijn op bewustwording en gedragsverandering met
betrekking tot seksuele gezondheid en rechten moeten expliciet jongeren met een
handicap betrekken en zich ook specifiek op hen richten. Nederland beschikt op dit punt

“Santé mentale communautaire et violences liées au genre dans la Province Ouest du Rwanda” Olivia
Névissas, Handicap International, Juin 2012.
53 Kvam, M. H. and Braathen, S. H., (2006) “A576 Report, SINTEF Health Research, Violence and Abuse
against Women with Disabilities in Malawi”, Oslo.
54 Groce et al 2013.
55 The voice of 650 million times one. Documentary by Marijn Poels. VSO Nederland.
56 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=18.
52
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over goede voorbeelden, bijvoorbeeld initiatieven van Rutgers WPF zoals de toolkit 'Totally
Sexy'57 en spellen zoals 'Sex talk'.
 Alle communicatiemiddelen moeten niet alleen cultureel sensitief zijn, maar ook
disability inclusief. Enerzijds om vooroordelen over mensen met een handicap te verminderen,
anderzijds om mensen met een beperking dezelfde informatie te verstrekken als anderen en hen
te informeren over rechten en mogelijkheden.
Rutgers WPF heeft in 2007 seksuele voorlichtingsmaterialen voor jongeren vertaald naar
gebarentaal voor dove jongeren in Vietnam.58
 SRGR-zorg en middelen moeten toegankelijk worden voor mannen, vrouwen en jongeren
met een handicap. Hieronder vallen ook aidsremmers, voorbehoedsmiddelen en
levensreddende middelen ten behoeve van de seksuele gezondheid.
 Steun of bevorder in partnerlanden de opzet van een steunpunt of kenniscentrum op het
gebied van seksualiteit.

VOEDSELZEKERHEID
Huidige situatie
Voedselzekerheid is een belangrijke sleutel tot opheffing van vermijdbare beperkingen, vooral bij
ongeboren en jonge kinderen. Chronische ondervoeding leidt tot een ernstige cognitieve en fysieke
achterstand en verhoogt het risico op infecties en ziektes. Ondervoeding of te eenzijdige voeding bij
zwangere vrouwen leidt tot aangeboren afwijkingen - een tekort aan foliumzuur veroorzaakt
bijvoorbeeld spina bifida. 59 60 Wereldwijd lijden ongeveer 870 miljoen mensen honger en 165
miljoen kinderen onder de vijf jaar zijn chronisch ondervoed. 61 Voedselzekerheid is een belangrijk
instrument in de bestrijding van honger en extreme armoede. Mensen met een handicap bevinden
zich vaker onder de groep allerarmsten dan anderen. Ze hebben te maken met uitsluiting en hoewel
ook hierover cijfers ontbreken, is het aannemelijk dat zij ook vaker dan anderen worden
geconfronteerd met honger en ondervoeding. De Food and Agriculture Organization (FAO)
concludeert dat mensen met een beperking stelselmatig worden uitgesloten van programma’s die
gericht zijn op verlichting van armoede en de verbetering van lokale productiemethoden. 62 Ook
Nederlandse initiatieven op het gebied van hongerbestrijding hanteren geen expliciete strategie om
mensen met een beperking te bereiken, met als gevolg dat ze deze mensen onbedoeld en onbewust
maar wel automatisch uitsluiten.

http://www.rutgerswpf.nl/article/totally-sexy-%E2%80%93-toolkits-met-informatie-over-relaties-enseksualiteit-bij-jongeren-met-een-ch.
58 http://rutgerswpfvietnam.org/NewsDetail.aspx?lang=1&k=4&cate=165&tuto=71
59 Prevention of neural tube defects: results of the Medical Research Council Vitamin Study. MRC Vitamin
Study Research Group. LANCET. 1991 Jul 20;338(8760):131-7.
60 Pre-conceptional vitamin/folic acid supplementation 2007: the use of folic acid in combination with a
multivitamin supplement for the prevention of neural tube defects and other congenital anomalies. WILSON
RD et al. J OBSTET GYNAECOL CAN. 2007 Dec;29(12):1003-26.
61 Volgens Artsen zonder Grenzen is dit 195 miljoen. http://www.artsenzondergrenzen.nl/overons/dossiers/medische-dossiers/dossier-ondervoeding/laatste-cijfers-ondervoeding.aspx
62 FAO working in support of persons with Disabilities. Report of the Eighth
Session of the Ad Hoc Committee on a Comprehensive and Integral International Convention on
Protection and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities, New York 2006.
http://www.fao.org/fsnforum/sites/default/files/file/58_disabilities/FAO_working_in_support_of_person
s_with_disabilities.pdf.
57
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Aanbevelingen voor een inclusief voedselzekerheidsbeleid
De artikelen 27 en 28 van het Verdrag hebben betrekking op voedselzekerheid. Een aantal
aanbevelingen:
 Stimuleer voedselzekerheid ter voorkoming van vermijdbare handicaps.
Voldoende en kwalitatief toereikend voedsel is essentieel om vermijdbare handicaps te
voorkomen, met name onder zwangere vrouwen en kinderen onder de vijf jaar. Voorlichting over
voeding en vermijdbare handicaps aan zwangere vrouwen is minstens zo belangrijk.
 Investeer in de ontwikkeling van personen met een handicap.
Hef de onderwijsachterstand van mensen met een handicap op, onder meer door
beroepsonderwijs en leerwerkplekken. Zorg dat ook kinderen met een handicap onderwijs
volgen, en dan bij voorkeur inclusief onderwijs. Bevorder de weerbaarheid van mensen met een
handicap en vergroot hun kansen.
 Onderzoek welk werk in de lokale context passend is en creëer banen.
Bij het creëren van werkgelegenheid is het raadzaam assessments te doen om vast te stellen
welke werkzaamheden mensen met een specifieke (en meervoudige) handicap kunnen
verrichten. Vervolgens moeten dit werk ook daadwerkelijk beschikbaar komen voor hen. (zie
ook 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Act', p.18). Houd rekening met de lokale
context.
 Maak microkredieten toegankelijk voor mensen met een handicap
Zorg ervoor dat ook mensen met een handicap in aanmerking komen voor microkredieten.
Mensen met een handicap worden vaak buitengesloten omdat de kredietverstrekkers twijfelen
aan het vermogen van mensen met een handicap om leningen terug te betalen.
 Social Protection
Maatregelen op dit gebied kunnen veel verschil maken voor mensen met een handicap en hun
gelijkheid bevorderen. Het is belangrijk dat maatregelen voor social protection voortkomen uit
een mensenrechtenbenadering en aanvullend zijn op bestaande instrumenten (zie paragraaf 2.5.
Social Protection).
 Verbeter de wetgeving en rechtsgelijkheid
Bij verbetering en naleving van wetgeving en rechtsgelijkheid, moeten ook de (land)rechten van
mensen met een handicap worden gewaarborgd. Hetzelfde geldt voor wetgeving op het gebied
van financiële dienstverlening en (beroeps)onderwijs.
Voedselzekerheid
In 2009 is een voedselzekerheidsprogramma voor vrouwen in Gaibandha (Bangladesh) gestart, waarin
zeven lokale en drie Nederlandse organisaties samenwerken. 63 Het programma beoogt 40.000 door
vrouwen geleide huishoudens te bereiken om de situatie van extreme armoede op te heffen. Light for
the World, Leprazending en de ICCO- alliantie maken deel uit van dit consortium om te waarborgen dat
mensen met een - al dan niet door lepra veroorzaakte – handicap aan het programma deelnemen.
Vrouwen met een handicap of met een familielid met een beperking krijgen voorrang in het
selectieproces. Het Centre for Disability and Development (CDD) en de Leprosy Mission Bangladesh
trainen projectmedewerkers in het betrekken van mensen met een beperking in inkomen genererende
en landbouwactiviteiten. Dit betreft activiteiten als het houden van kippen, geiten en koeien, het
kweken van groenten, het opzetten van winkeltjes en kleermakerswerk. De resultaten zijn
veelbelovend: 8,3 procent van de bereikte huishoudens betreft een vrouw met een handicap die de

63

Light for the World (voorheen Dark and Light), ICCO en Leprazending (Leprosy Mission), de organisaties
in Bangladesh met financiering van de Europese Unie.
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leiding heeft over het huishouden. In totaal hebben 19 procent van de huishoudens een familielid met
een beperking.
De FAO startte in 1998 een project in Azië gericht op 'empowerment' van boeren met een handicap als
zelfstandige ondernemende voedselproducenten. Na een inleidende training kregen de boeren een
technische cursus over het kweken van paddenstoelen en dagelijkse boerderijactiviteiten (rijst en vee).
Paddenstoelen kweken was als activiteit geselecteerd omdat het een flexibel productieproces kent. De
opzet was professioneel en gericht op commerciële afzet op de lokale markt. De overheid speelde een
leidende rol in het project, maar het project dreef op marktwerking. Veel kwekers zetten de productie
van paddenstoelen na het project voort. Een groep kwekers met een handicap heeft een informele
kweekschool opgericht die voor iedereen toegankelijk is. 64

WATER, SANITATIE EN HYGIËNE (WASH)
Huidige situatie
Sanitaire voorzieningen zijn veelal niet toegankelijk voor personen met een beperking. Blootstelling
aan slechte sanitaire voorzieningen en vervuild water kunnen de situatie van personen met een
beperking verslechteren. 65 WASH-projecten die vanaf de start inclusief zijn ontworpen, zijn een stuk
goedkoper dan projecten die moeten worden aangepast om ze toegankelijk te maken voor mensen
met een handicap. De extra kosten voor universal design bedragen tussen de 1 en 2 procent van het
totale bouwbudget als hier in de planning rekening mee wordt gehouden. 66 Wanneer personen met
een beperking in de planning van WASH-projecten worden betrokken, bevordert dit de
toegankelijkheid van de voorzieningen. Iedereen in de gemeenschap profiteert hiervan mee, ook
ouderen, kinderen, zwangere vrouwen en zieken. Ook bij WASH-projecten is het van belang dat er
niet alleen op financiële en technische duurzaamheid wordt gelet, maar ook op het beheer van het
project en de sociale duurzaamheid.
Aanbevelingen voor een inclusief WASH-beleid
In de artikelen 9 en 19 van het Verdrag staat dat mensen met een beperking in een gemeenschap
dezelfde keuzes moeten kunnen maken als anderen en dat gemeenschapsdiensten en voorzieningen
in gelijke mate toegankelijk moeten zijn voor mensen met een handicap en in hun behoeften moeten
voorzien. Enkele aanbevelingen:
 Gebruik WASH-projecten als instrument om vooroordelen te verminderen.
WASH-projecten kunnen stigmatisering verminderen door personen met een beperking een
zichtbare rol te geven, bijvoorbeeld in het beheer van een project of een voorziening. Dit heeft
een positief effect op zijn of haar acceptatie en sociale status in de gemeenschap. WASHprogramma’s zijn daarom een goed instrument om de zichtbaarheid van mensen met een
handicap in de gemeenschap te vergroten en om hun zelfrespect te versterken. Daarnaast bieden
de programma’s mensen met een handicap de mogelijkheid om hun rechten op te eisen en te
participeren in beleids- en besluitvorming.

FAO, A handbook for training of disabled on rural enterprise development.
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/FAO_disabilities_2003.pdf
FAO, Enhancing Opportunities in Agriculture for Disabled People. Guidelines for Getting People Involved.
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/GuidelinesDisabledPeopleAgricJuly06.pdf.
65
Equity and Inclusion; a rights-based approach. WaterAid (2010)
66 Promoting access to the built environment. CBM Germany (2008).
http://www.cbm.org/article/downloads/54741/CBM_Accessibility_Manual_April_09dis.pdf
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 Onderzoek de oorzaken van uitsluiting en zorg dat de barrières worden opgeheven.
Mensen met en zonder handicap kunnen van dezelfde voorzieningen gebruik maken, maar houd
er rekening mee dat in de gemeenschap vooroordelen kunnen bestaan over gezamenlijk gebruik.
Probeer de vooroordelen en de stigmatisering te verminderen.
 Maak de projecten toegankelijk en veilig.
Voorzieningen moeten zo ontworpen zijn dat ze
Op het gebied van WASH is al ervaring
toegankelijk zijn voor mensen met verschillende
opgedaan met de inclusie van personen
soorten beperkingen. In de planning moet daarom
met een handicap. Een goed voorbeeld
goed worden gekeken naar de locatie, de afstand en
komt van WaterAid, die al langer
het pad ernaartoe. Veiligheid is een prioriteit,
werken op basis van ‘equity’ en
vooral voor kinderen en vrouwen met een
‘equality’ voor alle kwetsbare groepen,
inclusief mensen met een handicap zoals
handicap en voor mensen met een psychische
67
op het volgende filmpje is te zien.
beperking.
 Let op technische en sociale duurzaamheid.
Techniek is belangrijk maar ook de sociale
duurzaamheid van een project is van essentieel
belang. Mensen moeten het project kunnen
beheren. Ook hierbij moeten mensen met een
handicap actief worden betrokken.

VEILIGHEID EN RECHTSORDE
"Staten met een zwakke rechtsorde en een zwak bestuur hebben te maken met wetteloosheid,
onveiligheid en conflicten. [..] De Rijksoverheid werkt samen met Nederlandse bedrijven en instellingen
om onafhankelijke rechters aan te stellen en politieagenten te trainen". 68
Huidige situatie
Vrij zijn van angst betreft niet alleen afwezigheid van conflict en oorlog, het gaat ook om dagelijkse
fysieke veiligheid en de bescherming van alle mensen tegen geweld. Het waarborgen van veiligheid
voor kwetsbare groepen is afhankelijk van effectieve juridische systemen en politieke processen die
beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen.
De meeste onderzoeken over geweld tegen mensen met een handicap, inclusief onderzoeken naar
misbruik, richten zich op kinderen. Terre des Hommes schat dat in Kenia 15 tot 20 procent van de
kinderen met een handicap slachtoffer wordt van fysiek en seksueel geweld, waarbij meisjes met
een verstandelijke beperking extra kwetsbaar zijn. Kinderen werden aangetroffen in situaties van
extreme verwaarlozing, verhongering, onhygiënische omstandigheden en in verlatenheid. Sommige
van deze kinderen waren stervende, andere al overleden. 69 In Zuid Afrika bleken kinderen met een
handicap 3 tot 4 keer hoger risico te lopen op misbruik dan andere kinderen. Onder kinderen met
een verstandelijke beperking was dit zelfs 3 tot 8 keer hoger. 70 Onderzoek in Ethiopië 71 toonde aan
dat kinderen met een handicap vaak worden opgesloten, minder eten krijgen en gedwongen worden
Inclusive design of school latrines : how much does it cost and who benefits? JONES, Hazel
Loughborough, Water, Engineering and Development Centre (WEDC) July 2011 [4 p]
68 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/veiligheid-en-rechtsorde
69 13 l Stöpler (2007) Hidden Shame: Violence against children with disabilities in East Africa, Terre des
Hommes, Netherlands, Den Haag, p.7.
70 16 a dhai (2003) ‘Ethical & societal issues in the care and management of the intellectually disabled child
as they grow up’, presented at a workshop of the South African Association for Scientific Study of Mental
Handicap, Johannesburg General Hospital.
71 17 J M F Boersma (2008) ‘Violence against Ethiopian children with disabilities: the stories and perspectives
of children’, Master’s thesis, University of Amsterdam.
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tot hard werken en stelen. De meeste kinderen gaven aan te zijn verkracht. In Burundi, Madagaskar,
Mozambique en Tanzania worden vergelijkbare ervaringen met (seksueel) geweld gerapporteerd.
Kinderen met een handicap worden gezien als een gemakkelijk slachtoffer. Daders zijn zo goed als
onschendbaar omdat er vaak geen getuigen zijn of de getuigen niet bereid zijn om zich uit te spreken
en iets te doen. Doordat veel kinderen met een handicap in een isolement leven, zijn de barrières om
hulp of bescherming te krijgen meestal onoverkoombaar. Kinderen weten vaak niet dat dit gedrag
ontoelaatbaar is en zijn in veel gevallen afhankelijk van (de familie van) de dader. Als kinderen wel
melding maken van wat hen is overkomen, worden ze niet altijd geloofd door politie en rechtbanken
omdat gedacht wordt dat ze niet in staat zijn een goed verslag te geven van wat er is gebeurd. 72 Hoe
noodzakelijk bescherming kan zijn, blijkt in Tanzania waar mensen met albinisme (1 op de 1400)
dag in dag uit het gevaar lopen te worden ontvoerd waarna hun ledematen worden afgehakt en
voor veel geld verkocht omdat er bovennatuurlijke eigenschappen aan worden toegedacht. 73
Hoewel de meeste data over kinderen zijn verzameld, weten we dat ook volwassenen met een
handicap vaker dan anderen het slachtoffer worden van geweld, misbruik en verkrachting. Vooral
mensen in instituten en mensen met een verstandelijke of psychische beperking lopen een hoog
risico.
Aanbevelingen voor een inclusief beleid voor veiligheid en rechtsorde
Ook hiervoor een aantal aanbevelingen:


Verminder stigma en bevorder empowerment.
Waarborging van hun veiligheid en recht is voor mensen met een handicap van groot belang.
Vooral door negatieve beeldvorming en negatief gedrag van hun omgeving lopen ze elke dag
gevaar. Bestrijding van stigmatisering en vooroordelen en de bevordering van empowerment en
inclusie zijn de belangrijkste instrumenten om veiligheid en recht voor mensen met een
handicap te verzekeren. Empowerment van mensen met een handicap en hun kennis van
rechten kunnen worden gestimuleerd via lokale belangenorganisaties.
Bevorder veiligheid van mensen met een handicap in het rechtssysteem.
Nederlandse ministers en ambtenaren kunnen dit thema tijdens bezoeken agenderen, zoals dit
ook wordt gedaan als het gaat om de rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuelen en transgenders. Daarnaast is het belangrijk dat de wetgeving zowel op papier als
in de praktijk de rechten van mensen met een handicap waarborgt. In opleidingen van juristen,
politiemensen en beleidsmakers moet het Verdrag op het curriculum te staan. Kennis,
wetgeving en jurisprudentie vormen de basis van een veilige en stabiele samenleving voor
iedereen.
Neem mensenrechten op in basiseducatie.
Mensenrechten zouden moeten worden opgenomen in de leertrajecten van basiseducatie en
het voortgezet onderwijs. Kinderen en jongeren zijn er bij gebaat als ze weten wat hun rechten
zijn en waar ze terecht kunnen als hun rechten niet worden gerespecteerd of ze zich in
onveilige situaties bevinden. Dit zou ondersteund kunnen worden door een landelijk meldpunt.
Betrek personen met een handicap in armoedebestrijding
Armoedebestrijding ofwel het bevorderen van toegang tot politieke, sociale en economische
processen stimuleert de totstandkoming van meer rechtvaardige en veiligere samenlevingen.
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Save the Children rapport 2011.
13 l stöpler (2007) Hidden Shame: Violence against children with disabilities in East Africa, Terre des
Hommes Netherlands, Den Haag, p.7.
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Het is daarom belangrijk dat in alle initiatieven op het gebied van armoedebestrijding de meest
uitgesloten groepen worden bereikt. Inclusieve oplossingen - met zo min mogelijk aparte
structuren voor mensen met een beperking en zo veel mogelijk ondersteuning van bestaande
structuren (gezin, opleiding, zorg et cetera) - hebben hierbij de voorkeur.

3.4. Humanitaire hulp
"De Staten die Partij zijn, nemen in overeenstemming met hun verplichtingen uit hoofde van het
internationale recht, met inbegrip van het internationale humanitaire recht en internationale
mensenrechtenverdragen alle nodige maatregelen om de bescherming en veiligheid van personen met
een handicap in risicovolle situaties, met inbegrip van gewapende conflicten, humanitaire noodsituaties
en natuurrampen, te waarborgen.” Uit artikel 11 van het Verdrag.
In situaties van onrust, conflict, instabiliteit en calamiteit hebben mensen met een handicap het
moeilijker om zichzelf in veiligheid te brengen of te beschermen. Fysieke en sensorische handicaps
verminderen de zelfstandige mobiliteit om bijvoorbeeld te vluchten in chaotische situaties. Mensen
met een verstandelijke of sensorische beperking begrijpen, zien of horen niet altijd wat er gebeurt.
Een calamiteit op zichzelf kan psychotische reacties oproepen bij personen met een mentale
beperking. Tijdens calamiteiten redden de meeste mensen eerst zichzelf. Wanneer families vluchten,
blijven mensen met een handicap meestal noodgedwongen achter. 74 Net als anderen kunnen
mensen met een handicap alles kwijtraken: familie, verzorgers, hulpmiddelen, medicijnen en
toegang tot voedsel en water. Ook wanneer de noodhulp eenmaal op gang komt, bereikt die niet
automatisch de meest kwetsbare groepen. De sterksten verschaffen zich het gemakkelijkst toegang
tot schaarse middelen. De gevolgen zijn ernstig: mensen met een handicap worden ook door rampen
en conflicten disproportioneel geraakt.
Situaties van wederopbouw zijn een gouden kans om zonder dat dit veel (extra) geld kost een
samenleving te creëren die gelijkwaardige toegang biedt aan mensen met een handicap. Maar door
de relatieve onzichtbaarheid van mensen met een beperking, door onwetendheid of doordat
hulporganisaties andere prioriteiten hebben, blijft deze gouden kans dikwijls onbenut. Dit was
bijvoorbeeld het geval in het wederopbouwproces na orkaan Mitch in Midden-Amerika, terwijl door
de ramp het aantal mensen met een handicap toegenomen was als gevolg van geamputeerde
ledenmaten, schade aan ruggenwervels en emotionele en mentale trauma’s. 75 De Haïtiaanse
overheid schat dat het aantal mensen met een handicap door de aardbeving in 2010 is gestegen van
800.000 naar 1,1 miljoen.76 Hoewel vóór de aardbeving mensen met een handicap over het hoofd
werden gezien in humanitaire acties, hebben na de aardbeving verschillende internationale
organisaties nadrukkelijk geprobeerd de meest kwetsbare groepen te bereiken. 77 Nederlandse
initiatieven voor noodhulp en humanitaire acties zouden dit voorbeeld moeten volgen.

'Disabilities among refugees and conflict affected populations”, The Women’s Refugee Commission, June
2008.
75 Disability, Displacement and Public Health: A Vision for Haiti, Gregor Wolbring. Canadian Journal of
Public Health, volume 102, No 2, 2011
76 Factsheet Disability and Conflict, CBM+Atlas Alliance).
77
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Aanbevelingen
 In door Nederland gefinancierde initiatieven als verplichting gelden dat kinderen en
volwassenen met een handicap en ouderen in de humanitaire hulp worden betrokken. Dit geldt
ook voor programma’s voor tijdelijke opvang.
 Humanitaire hulpprogramma’s moeten data verzamelen die ook een goed beeld geven van de
situatie van de meest kwetsbare groepen. Uit de resultaten moet blijken óf en hóe deze groepen
zijn bereikt.
 Gehandicaptenorganisaties moeten betrokken worden in alle fasen van humanitaire hulp en
wederopbouw.
 In reconstructieprogramma’s moet zo veel mogelijk universal design worden toegepast. Dit is
vele malen goedkoper dan later aanpassingen doen.
 Programma’s gericht op wederopbouw van livelihood moeten met maatwerk ook de meest
kwetsbare groepen betrekken en bereiken. Dit geldt ook voor programma’s op het gebied van
(tijdelijke) huisvesting, water en sanitatie, voedseldistributie, gezondheid, onderwijs,
voedselzekerheid, werkgelegenheid en alle andere programma’s in het kader van humanitaire
hulp.

4.D E TOEZICHTHOUDER VAN HET V ERDRAG EN HET
BUITENLANDBELEID
Door het Verdrag te ratificeren verplicht Nederland zich om een nationale instantie aan te wijzen of
in leven te roepen die toezicht houdt op de implementatie en naleving van het Verdrag. De overheid
heeft het voornemen hiervoor het College voor de Rechten van de Mens aan te wijzen. Het College
voor de Rechten van de Mens zal zich in eerste instantie richten op de implementatie en naleving in
Nederland.
Daarnaast verplicht Nederland zich om ook in buitenlandse inspanningen de rechten van mensen
met een beperking te waarborgen. De artikelen 11 over noodhulp en 32 over
ontwikkelingssamenwerking gaan specifiek over het buitenlandbeleid. Hoewel het buitenlandbeleid
integraal onderdeel is van zowel het Nederlandse beleid als van het Verdrag, ziet het College voor de
Rechten van de Mens in eerste instantie geen mogelijkheid om ook dit buitenland beleid te
monitoren. Daarvoor ontbreken tijd, kennis en structuren. DCDD zou een adviesrol rol op zich
kunnen nemen, mits er voldoende financiële middelen zijn ter ondersteuning van deze rol.
Internationaal heeft het Comité inzake de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD) de taak
om de implementatie door de Staten die Partij bij dit Verdrag zijn te monitoren. Alle Staten die Partij
zijn bij dit Verdrag dienen regelmatig te rapporteren. Nederland zal haar eerste rapportage over de
implementatie moeten indienen binnen twee jaar na ratificatie van het VN Verdrag.
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Alle cartoons in het document zijn gemaakt door een striptekenaar René Krewinkel tijdens
een van de jaarlijkse conferentie georganiseerd door Disability Studies Nederland en DCDD
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