Brandbrief Istanbul Conventie, 29 maart, 2021

Oproep aan Turkije om bestrijding geweld
tegen vrouwen serieus te nemen
Beste Mark Rutte, beste Sigrid Kaag en beste Stef Blok,
We adresseren u als demissionair premier, demissionair minister voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en demissionair
minister van Buitenlandse Zaken.
De Istanbul Conventie, het belangrijke en breed gedragen verdrag van de Raad van Europa om vrouwen
en LGBTI+-ers tegen huiselijk en seksueel geweld te beschermen, is door de Turkse President Erdogan
op 20 maart jl. zonder parlementaire inspraak verlaten.
Sinds 2011 geldt de Istanbul Conventie als de internationale norm en ‘gouden standaard’ voor wetgeving
en beleid, niet alleen voor Europa maar wereldwijd. Zesenveertig landen hebben het ondertekend,
waaronder Nederland. De Istanbul Conventie verschaft een kader voor de bestrijding van geweld tegen
vrouwen, meisjes en LGBTI+-ers, aan de hand waarvan de deelnemende staten juridische, bestuurlijke
en beleidsmatige maatregelen kunnen treffen. Het verdrag biedt fundamentele garantie op het gebied
van mensenrechten aan vrouwen en LGBTI+-ers omdat het verschillende vormen van huiselijk geweld
(fysiek, seksueel, psychologisch of economisch geweld) als misdaad behandelt.
Veel vrouwen vrezen dat terugtrekking een vrijbrief zal zijn voor daders om straffeloos door te gaan.
De beslissing komt op een moment waarin Turkije een schrikbarend record aan femicides kent. Alleen
al op 23 maart zijn binnen 20 uur 6 vrouwen vermoord. Vorig jaar zijn in totaal 300 en in 2019 bijna
500 vrouwen om het leven gebracht. De Turkse vrouwenbeweging accepteert deze ondemocratische
beslissing niet en heeft landelijke protesten aangekondigd.
De Turkse terugtrekking komt uitgerekend nu, het moment waarop de VN benadrukt: gedurende
deze pandemie is er wereldwijd een toename van huiselijk geweld. In Engeland en Frankrijk is nu veel
maatschappelijke onrust over geweld tegen vrouwen. Ook ons land heeft zich verplicht de conventie toe
te passen en zal zich hier voor moeten blijven inspannen. Nederland dient een gendersensitief beleid te
hanteren bij de bestrijding van huiselijk geweld en moet meer aandacht hebben voor het geweld tegen
vrouwen en LGBTI+-ers die nog geen verblijfsvergunning in hun bezit hebben. Ook in dit land worden
zeker tienduizenden vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld, stelde hoogleraar gendergerelateerd
geweld aan de UvA, Renée Römkens, november vorig jaar vast.
De ondertekenaars van deze brief vragen van de overheid dat Nederland het voorbeeld van Duitsland,
Frankrijk en de VS volgt en terugtrekking van Turkije uit de Istanbul Conventie veroordeelt en pal
staat voor mensenrechten, voor een leven vrij van alle vormen van geweld tegen vrouwen, meisjes en
LGBTI+-ers. Daarom verzoeken wij u er alles aan te doen om te voorkomen dat Turkije in de bestrijding
van geweld verzaakt en President Erdoğan te herinneren aan zijn verplichtingen om geweld tegen
vrouwen te bestrijden. We vragen u hem, samen met ons, op te roepen zijn besluit te heroverwegen,
juist ook omdat we Turkije als partner nodig hebben om vrouwenrechten in de regio en de rest van
Europa te garanderen.
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De Turkse schrijver Elif Shafak zond een bericht de wereld in op 20 maart:#IstanbulConvention
protects women,children & minorities from violence. In a country where 3 women are killed every day,
it was our only hope. By withdrawing from it now the Turkish government defies rule of law, human
rights, gender equality and wages war against women. #femicide
Wij onderschrijven deze belangrijke woorden van Shafak en rekenen op uw steun. En dat dit tot
concrete stappen leidt.
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#IstanbulSözleşmesiyaşatır| #IstanbulSözleşmesiBizim | #IstanbulConventieRedtLevens
Zie ook:
Schrijverscollectief Fixdit streeft naar meer diversiteit in de canon en de literaire wereld, Fixdit Facebook
Oproep van de Human Rights Watch, 24 maart 2021
https://www.hrw.org/news/2021/03/24/turkey-erdogans-onslaught-rights-and-democracy
VS President Joe Biden veroordeelt terugtrekking, 21 maart 2021, BBC
https://www.bbc.com/news/world-europe-56476909
Aantal Femicides in Turkije, we zullen femicides stoppen’ platform
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/kategori/veriler
Writers Unlimited Winternachten Festival Programma, THE FEMALE CONVENTION
https://www.writersunlimited.nl/productie/thefutureisfemale-the-female-convention
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