
Geachte Minister Kaag, 

Ondergetekenden zetten zich allen in voor het verdedigen en bestendigen van het internationale 

mensenrechtenraamwerk. Ook u bent een sterke medestander op het gebied van mensenrechten, 

gendergelijkheid en het waarborgen van maatschappelijke ruimte voor organisaties wereldwijd. U 

heeft zich eerder in Europees verband ingezet voor het bindende Verenigde Naties verdrag 

‘mensenrechten en bedrijfsleven’. Wij vragen nu opnieuw om uw hulp bij het vooruitbrengen van dit 

verdrag.  

Politieke betrokkenheid van de Europese Unie (EU) en haar lidstaten is hoognodig om ervoor te zorgen 

dat het verdrag daadwerkelijk bijdraagt aan het beschermen van de rechten van vrouwen, mensen en 

de planeet, en zorgt voor een oplossing voor de obstakels waar slachtoffers tegenaan lopen bij het 

behalen van hun recht (“Access to Justice”). Het is tot nu toe onduidelijk of de EU deze 

verantwoordelijkheid zal nemen tijdens de onderhandelingen in Genève aanstaande oktober. Als 

verdediger van mensenrechten en gendergelijkheid, en als covoorzitter van de International Taskforce 

on Justice, vragen wij u om in Genève en Brussel te pleiten voor een proactieve en ambitieuze inzet 

tijdens de onderhandelingen.  

Wij vragen u: 

• Om binnen de EU Raadswerkgroep te pleiten voor een proactieve, ambitieuze EU-inzet 

tijdens de onderhandelingen in Genève, die er op gericht is respect voor mensenrechten door 

het bedrijfsleven af te dwingen, en toegang tot recht voor slachtoffers te vergroten. Dit houdt 

in een actieve deelname aan de inhoudelijke sessies in Genève, náást het geven van een 

opening en closing statement. 

• Wanneer de EU er niet in slaagt om tot een gezamenlijke positie te komen voor het verdrag, 

als Nederland verantwoordelijkheid te nemen door in de onderhandelingen actief in te 

zetten op maatregelen die respect voor mensenrechten door bedrijven en toegang tot recht 

voor slachtoffers vergroten.  

• Tot slot, bereiken ons berichten dat verschillende landen er bij de voorzitter van de 

intergouvernementele werkgroep op aandringen om de onderhandelingen af te schermen 

van het maatschappelijk middenveld. Daarom roepen wij u op om u hard te maken voor 

participatie van het maatschappelijk middenveld tijdens de onderhandelingen.  

De lopende onderhandelingen voor het VN verdrag bieden een historische kans om de huidige 

fragmentatie van internationale wetgeving aan te pakken, om mensenrechtenschendingen door het 

bedrijfsleven wereldwijd te voorkomen en te mitigeren, en om slachtoffers van deze schendingen 

betere toegang tot recht te bieden1. Het biedt eveneens een kans voor de bescherming van 

vrouwenrechten en het garanderen van hun toegang tot recht2. Dit verdrag biedt een oplossing voor 

de gemeenschappen die al decennialang kampen met mensenrechtenschendingen, zoals vervuiling, 

landroof, discriminatie en de erbarmelijke arbeidsomstandigheden aan de onderkant van vele 

internationale productieketens.  

Wij hopen dat u tegemoet komt aan onze oproep en staan klaar om u, de regeringsdelegaties, en de 

Europese Commissie te ondersteunen bij deze historische taak. 

Getekend, 

                                                           
1 https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2017/08/Removing-barriers-web.pdf  
2 https://actionaid.nl/wp-content/uploads/2018/08/fem4bt_2018_-
_womens_rights_beyond_the_business_case.pdf  
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