
Vrouwenrechten uitgekleed 
Vrouwenrechten liggen onder vuur nu de regering van Nicaragua steeds meer dicta
toriale trekken krijgt. Journaliste lleana Lacayo Ortiz stelde het onrecht aan de kaak 
en moest haar land ontvlucht en. "Stap voor stap probeert de regering vrouwen de 
rechten waar ze hard voor hebben gestreden, te ontnemen." 
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1 
n Nicaragua maakt naar schatting één op de twee 
vrouwen een vorm van geweld mee in haar leven. 
Maar de dictatoriale regering Ortega-Murillo doet 
niets om dat te veranderen. "Integendeel: stap voor 

stap probeert de regering vrouwen de rechten waar 
ze hard voor hebben gestreden te ontnemen·, zegt de 
Nicaraguaanse journaliste en activiste lleana Lacayo 
Ortiz. Zij moest haar land ontvluchten nadat zij het 
nieuws bracht dat de Nicaraguaanse politie verant
woordelijk was voor de moord op een collega-journa
list. Op uitnodiging van de organisatie Peace Brigades 
verblijft ze nu in Nederland en ze wil graag vertellen 
over de schending van mensen - en vooral vrouwen
rechten in haar land - een onderwerp dat opvallend 
weinig in het nieuws is geweest. "Ik heb me altijd 
ingezet voor vrouwenrechten. In de jaren negentig 
kregen we het voor elkaar dat er 'comisarias de la 
mujer' kwamen; speciale politiebureaus waar vrou
wen terecht konden om aangifte te doen van seksueel 
geweld of mishandeling. Deze politiebureaus werden 
bemand door vrouwen en dat was heel belangrijk 
omdat de gewone politie in Nicaragua vrouwen heel 
slecht behandelt: 
Maar de regering heeft de comisarias de la mujer nu 
allemaal gesloten. Ook wordt er gemorreld aan een 
wet die allerlei vormen van geweld tegen vrouwen 
erkent. ·we hebben lang gevochten voor deze wet die 
femicide, moord op een vrouw omdat zij een vrouw is, 
psychologisch en economisch geweld tegen vrouwen 

erkent . De regering is bezig deze wet uit te kleden. 
We hebben gestreden voor de legalisering van abortus 
en dat is ons gelukt - in specifieke gevallen. Maar de 
regering heeft ook dat teruggedraaid:· 
lleana Lacayo Ortiz kan voorlopig niet terug naar haar 
land. "Het is daar gevaarlijk geworden voor journalis
ten. Veel van mijn collega's zijn ook gevlucht. Nu ik 
in Europa ben, probeer ik aandacht te vragen voor de 
situatie in Nicaragua. In de hoop dat iemand ons wil 
helpen: Op uitnodiging van mensenrechtenorganisa
ties Peace Brigades International en Justice and Peace 
verblijft ze nu voor 3 maanden in Nederland binnen 
het Shelter City programma. • 

0 Overal ter wereld worden vrouwen zoals lleana, die su ljden 
voor vrouwenrechten, opgepakt. In 2018 alleen al zijn meer 
dan 38 vrouwelijke mensenrechtenactivisten vermoord. De 
deelname van vrouwen aan vredesprocessen Is marginaal, 
terwijl de kans op duurzame vrede groter Is als vrouwen 
deelnemen. Van alle vrouwen wereldwijd krijgt 35% In haar 
leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Een vrouw 
In Nederland verdient In haar leven gemiddeld 3 ton minder 
dan een man. Vrouwen besteden twee keer zoveel tijd aan 
zorgtaken als mannen. WO=MEN, Outch Gender Platform 
werkt samen met haar leden aan wereldwijde gender
gelljkheld en respect voor vrouwenrechten. 

Op de vlucht: "Het Is daar gevaarlijk geworden voor journalisten'. 

Femicide is moord op een vrouw 
omdat zij een vrouw is 


