
 

 
Geachte heer Zijlstra, 
 
Langs deze weg wil ik u namens ActionAid van harte feliciteren met uw benoeming tot 
minister van Buitenlandse Zaken. 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 Nederlandse diplomatie en het uitgebreide postennetwerk zijn goud waard voor de 
internationale rechtsorde en de bevordering van mensenrechten. We hebben dit de 
afgelopen jaren regelmatig ondervonden en zijn daarom verheugd over de in het 
regeerakkoord aangekondigde voortzetting van de Nederlandse inzet voor mensenrechten 
en over uw opstelling ten aanzien van het postennetwerk.  
 
Dit is juist van belang nu burgers en maatschappelijke organisaties die zich wereldwijd 
inzetten voor mensenrechten steeds meer tegenwerking ondervinden van repressieve 
regimes en afkalvende mensenrechten.  Zo werd onlangs de bankrekening bevroren van 
ActionAid Oeganda. Mede dankzij de het Ministerie en de ambassade in Kampala is er  
dialoog gaande en volgt een oplossing hopelijk snel. Hiervoor zijn wij u zeer erkentelijk.  
 
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. 
 
Dit soort voorbeelden toont aan dat we verder moeten kijken dan alleen de ring om Europa. 
Juist de allerarmsten moeten we eveneens perspectief te bieden. Daarbij kunnen vrouwen 
veel bijdragen als change agents, zoals ook blijkt uit onze zoals blijkt uit onze ervaring met 
vrouwelijke leiders tijdens humanitaire rampen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
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 


