Rechten en de slechte positie van vrouwelijke asielzoekers en
vluchtelingen sterk onder de aandacht gebracht in nieuw document van de
VN over rechten van de mens.
GENEVE(6 november 2014)
Het VN Comité voor de Uitbanning van Discriminatie tegen Vrouwen, publiceerde
afgelopen donderdag een serie gezaghebbende richtlijnen, ontworpen om de
specifieke uitdagingen waarvoor vrouwen in situaties van uitzetting en statenloosheid
zich geplaatst zien, te waarborgen, opdat hun rechten worden begrepen en
afgedwongen.
In haar Algemene Aanbevelingen merkt het Comité op dat "er veel redenen zijn
waarom vrouwen gedwongen zijn hun thuisland te verlaten en asiel aan te vragen in
andere landen. Behalve verslechterde en groeiende vormen van discriminatie tegen
vrouwen die leiden tot vervolging, ervaren vrouwen schendingen van hun rechten
gedurende de gehele migratie periode“.
"Migratie als gevolg van oorlogsgeweld, gender-gerelateerde vervolging en andere
ernstige schendingen van mensenrechten die vrouwen treffen, verergeren de
bestaande benarde posities van vrouwen“ stelt het document.
Dubravka Simonovic ,lid van het Comité, stelde dat de ervaringen van migratie, asiel
aanvragen, intergratie, terugkeer of her-migratie vaak bol staan van schendingen van
de individuele rechten van de mens. En dit geldt vooral voor vrouwen en meisjes. Dit
omvat ook asielprocedures die geen rekening houden met de speciale situatie of
behoeften van vrouwen en die zodoende een juiste beslissing over hun aanspraken
belemmeren.
Bijvoorbeeld… autoriteiten die asiel aanvragen beoordelen, ondervragen soms alleen
het mannelijke “hoofd van het gezin”, en het kan zijn dat zij niet zorgen voor
interviewers en tolken van hetzelfde geslacht om vrouwen de kans te geven hun eisen
naar voren te brengen in een veilige en vrouwvriendelijke omgeving; het kan gebeuren
dat vrouwelijke asielzoekers ondervraagd worden in het bijzijn van hun echtgenoten of
van mannelijke familieleden die misschien wel de bron van hun klachten zijn.
De Algemene Aanbevelingen stelt praktische maatregelen voor om het respect voor de
rechten van vrouwen te verbeteren. Staten zouden bijvoorbeeld de verzekering moeten
geven dat vrouwen onafhankelijk asiel kunnen aanvragen en apart kunnen worden
gehoord, zelfs als zij deel uitmaken van een gezin dat asiel aanvraagt.
Tevens dringt het Comité er bij Staten op aan te herkennen dat vrouwenhandel een
“geïntegreerd onderdeel van gender-gerelateerde vervolging vormt”.
Slachtoffers van vrouwenhandel moeten niet alleen op de hoogte zijn van hun recht op
asiel aanvraag, maar moeten tevens zonder onderscheid toegang hebben tot deze
procedures. Voor vrouwen die vluchten voor gender-gerelateerde vormen van

vervolging, zoals op gender gebaseerd geweld, is het van het grootste belang dat deze
vormen van vervolging worden herkend en begrepen.
Het Comité merkt op dat in de praktijk, echter, deze zaken vaak worden beoordeeld
door de bril van mannelijke ervaringen, hetgeen tot gevolg kan hebben dat de vraag
om een vluchtelingen status te verkrijgen niet goed wordt beoordeeld of zelfs kan
leiden tot afwijzing van de aanvragen.
“Geweld tegen vrouwen… is een van de belangrijkste vormen van vervolging die
vrouwen ondergaan als het gaat om vluchtelingen status en asiel” zeggen de Algemene
Aanbevelingen. Verder stellen zij dat de Staten die de Conventie van Uitbanning van
Alle vormen van Discriminatie Tegen Vrouwen hebben geratificeerd, de plicht hebben
om ”vrouwen te beschermen tegen blootstelling aan een werkelijk, persoonlijk en
voorspelbaar risico op ernstige vormen van discriminatie…,inclusief gender-gerelateerd
geweld, ongeacht of deze plaats vinden buiten de landsgrenzen van dat betreffende
land.
Simonovic beklemtoont dat “gender-gerelateerd geweld en vervolging worden erkend
als legale redenen voor internationale bescherming in de wet en in de praktijk. Dit
omvat ook de dreiging van vrouwelijke geniale verminking, gedwongen/
kindhuwelijken, dreiging van geweld en/of zogenoemde “eer misdaden,
vrouwenhandel, aanvallen met zuur, verkrachting of andere vormen van seksuele
aanranding, ernstige vormen van huiselijk geweld, de oplegging ven de doodstraf of
andere lichamelijke straffen die bestaan in discriminerende rechtssystemen,
gedwongen sterilisatie of politieke of godsdienstige vervolging vanwege het hebben
van feministische of andere meningen”.
Het Comité beveelt aan dat Staten ten volle gebruik gaan maken van een
vrouwvriendelijke benadering bij asiel aanvragen, en dat zij overwegen “sekse en/of
geslacht, zowel als het lesbisch, biseksueel of transgender zijn” toe te voegen aan de
lijst van redenen voor het toekennen van een vluchtelingen status in hun nationale
asiel wetgeving.
Nationaliteit is een ander terrein waarop vrouwen vaak worden gediscrimineerd.”Wij
weten bijv. dat vrouwen als ze trouwen veel vaker dan mannen geneigd zijn de
nationaliteit van hun buitenlandse echtgenoot proberen aan te nemen,” zegt
Simonovic." Dit maakt voor hen het risico op statenloosheid groter als er gaten zitten
in de wetgeving omtrent nationaliteit”.
Het Comité merkt op in de Algemene Aanbevelingen dat schijnbaar neutrale
nationaliteits-eisen ook vrouwen kunnen discrimineren,omdat deze laatste meer
problemen ondervinden in het aan de eisen voldoen bijv. omdat zij niet economisch
zelfstandig zijn of als het gaat om bezit van onroerende goederen( bijv een huis).
De Algemene Aanbevelingen van het Comité geven gezaghebbende regels ten aanzien
van wetgeving, gedragslijnen en andere passende maatregelen om de uitvoering van
hun verplichtingen “onder de Conventie” te waarborgen.

