
 

 
Geachte mevrouw Kaag, 
 
Langs deze weg wil ik u namens ActionAid van harte feliciteren met uw benoeming tot 
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Graag werken wij 
constructief met u samen om de positie van Nederland als sterke partner in internationale 
samenwerking te behouden. De wereldwijde uitdagingen van deze tijd vragen daarom.   
 
ActionAid pakt de grondoorzaken van armoede en ongelijkheid aan. Wij doen dit door 
gemeenschappen te ondersteunen die opkomen voor hun (mensen-) rechten. Daarbij 
versterken we met name het leiderschap van vrouwen. We luisteren naar wat mensen ter 
plaatse nodig hebben en helpen lokale partners bij de uitvoering van hun plannen. Onze 
internationale federatie ActionAid International, actief in 45 landen, biedt een goede 
structuur om lokale uitdagingen nationaal en internationaal aan te pakken. 
 
De grote problemen van deze tijd (klimaatverandering, voedselzekerheid, armoede en 
conflict) vergen een structurele aanpak van de grondoorzaken. ActionAid heeft ruime 
ervaring hiermee. In Kenia hebben door ons ondersteunde gemeenschappen geïnvesteerd in 
klimaatbestendige landbouw. Daarom zijn ze nu veel beter bestand tegen droogte en 
hongersnood. 
 
Om resultaten op lange termijn te garanderen zijn visie en coherent beleid van belang. 
Daarom zetten wij wereldwijd in op eerlijke belastingen. In Tanzania is gebleken dat een 
internationale aanpak van belastingontwijking kan leiden tot meer investeringen in 
essentiële publieke voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorg. 
 
Wij merken voortdurend dat vrouwelijke leiders vaak cruciaal zijn om dit soort structurele 
verbeteringen te bewerkstelligen. Voor humanitaire rampen ontwikkelden wij de 
zogenaamde women-led emergency response. Vrouwelijk leiderschap bij voorbereiding, 
aanpak en nazorg van een ramp werkt. Daarom willen we u verzoeken zich sterk te maken 
voor een coherent genderbeleid, zowel binnen de (speerpunten van) 
ontwikkelingssamenwerking als binnen de handelsagenda en het breder buitenlandbeleid. 
 
Een zorgwekkende trend de laatste jaren is de krimpende ruimte voor burgers en 
maatschappelijke organisaties die opkomen voor mensenrechten en rechtsstaat. Wij hopen 
en verwachten dat Nederland zich actief blijft inzetten voor universele mensenrechten en 
een sterk maatschappelijk middenveld wereldwijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ActionAid zal de komende jaren met u meedenken en input leveren. Mocht u een beroep 
willen doen op onze kennis, ervaring of netwerk, dan staan wij voor u klaar.  
 
Wij wensen u veel succes en wijsheid toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Ruud van den Hurk 


