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Mensenrechten op de
Filipijnen

Projectomschrijving
Op de Filippijnen gaat het niet goed wat de mensenrechten
betreft. Hoewel er formeel geen sprake is van een dictatuur,
wordt de toestand op mensenrechtenvlak wel vergeleken met
de tijd van dictator Ferdinand Marcos. Ook vrouwen blijven
daar niet van gespaard. Vrouwen en kinderen lijden naast
de directe schendingen van de mensenrechten ook onder de
indirecte gevolgen ervan: algemeen klimaat van repressie,
geweld en angst, gedwongen evacuaties, het wegvallen van
een kostwinner in het gezin wanneer hun man vermist of vermoord wordt,.
Gabriela is een nationale koepel van vrouwenorganisaties
die kan terugkijken op een ervaring van meer dan 20 jaar. Om
tegemoet te komen aan de noden van de Filippijnse vrouwen,
zet Gabriela via haar regionale afdelingen een nationaal netwerk op voor het opvolgen van mensenrechtenschendingen.
Algemene doelstelling van het project
Het verbeteren van de capaciteit van Gabriela’s nationale
netwerk om door het hele land vrouwen en kinderen te helpen
die slachtoffer zijn van arrestatie, detentie en andere vormen
van geestelijk, lichamelijk en militair geweld. Gabriela geeft
hen geestelijke en medische bijstand en helpt hen bij het verkrijgen van juridische bijstand.

Specifieke doelstellingen:
1. Oprichten van mensenrechtencomités in 14 Gabrielaafdelingen, verspreid over het hele land.
2. Versterken van de capaciteit van deze comités voor het
effectief en efficiënt uitvoeren van de diensten voor de
vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van militair geweld.
3. Verbeteren van de ‘advocacy’ op nationaal niveau om
snel te kunnen reageren op urgente ontwikkelingen en
kwesties in de verschillende regio’s m.b.t. mensenrechtenschendingen van vrouwen en kinderen.
4. Juridische steun aan vrouwen en kinderen die slachtoffer
zijn van mensenrechtenschendingen.
Doelgroep
De doelgroep zijn de vrouwen en kinderen die militair geweld
zoals massamoorden, illegale arrestaties, beschietingen en
martelingen hebben overleefd, die noodgedwongen geëvacueerd zijn, en zij wiens naaste familie is vermoord, gemarteld
of verdwenen.
Het project zal direct hulp bieden aan 15.000 personen. Ongeveer 75% hiervan zijn plattelandsvrouwen en kinderen en 25%
vrouwen en kinderen in de arbeiderssector. 15% procent van
de doelgroep zijn moslim en van inheemse afkomst.
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Om de directe doelgroep effectief en efficiënt te kunnen helpen zullen ongeveer 100 vrouwenleiders opgeleid worden in
de volgende competenties: documentatie, para- legaal werk,
pycho-sociale bijstand, campagne in mensenrechten, en in
netwerken.
Meer dan de helft van de doelgroep is lid van Gabriela of van
organisaties die geassocieerd zijn met Gabriela, of die wonen
in gemeenschappen die door Gabriela of haar geassocieerde
organisaties zijn georganiseerd. De andere helft zijn vrouwen
en kinderen doorgewezen naar Gabriela door bevriende organisaties.
Aanpak om deze doelstellingen te realiseren
Het hele project wordt opgedeeld in drie fases, gespreid over
drie jaren:
1. Een mensenrechtenteam zal opgezet worden in ieder
doelgebied. De afdelingen stellen een mensenrechtencoördinator aan en een persoon wordt getraind in onderzoek en een ander in paralegale kennis. Dit team zal het
mensenrechtenwerk, inclusief medische en legale missies in hun gebied coördineren. In deze fase wordt ook
een brochure over mensenrechtenwerk en documentatie
van mensenrechtenschendingen uitgegeven.
2. Een psycho-sociaal team zal opgericht en getraind worden in ieder afdeling. Hiervoor wordt speciaal een handleiding geproduceerd. De mensenrechtenteams krijgen
in deze fase ook vorming in mensenrechtencampagne
en advocacy. Er wordt een advocacy- en netwerkplan
opgesteld om deze plannen concreet te maken. Om deze
campagnes kracht bij te zetten zal in deze fase ook een
videoproductie over mensenrechtenkwesties gerealiseerd worden.

3.

Dit is de consolidatiefase van het programma. Hierin
krijgen de teams extra vorming om onafhankelijk van het
nationale kantoor te kunnen werken, inclusief vormingen over het genereren van steun van andere mogelijke
bronnen. In de laatste maanden van het programma
wordt een evaluatie gehouden.

Benodige budget
Het kost 5,3 euro per dag om een provinciale afdeling de
nodige middelen te geven om optimaal te kunnen functioneren. Dit wil onder meer zeggen dat het mensenrechtenteam
binnen de 48 uren kan reageren op urgente situaties, dat ze
noodhulp en medische missies kunnen organiseren waar
nodig, dat ze slachtoffers legale ondersteuning kunnen geven
en effectieve campagnes kunnen voeren voor hun vrijlating.
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