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Geachte Mevrouw Hamer,  
 
Nederland heeft een vooraanstaande positie opgebouwd als voorvechter van Seksuele en Reproductieve 
Gezondheid en Rechten (SRGR) inclusief hiv/aids in lage- en middeninkomenslanden. 
Daar zijn we trots op.   
 
SRGR is zowel een doel op zich, als een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Tevens draagt het bij aan een 
samenleving met meer gelijke kansen voor iedereen. Daarnaast is een investering in SRGR ook een efficiënte 
investering: elke dollar levert 120$ op.Aangezien Nederland één van de weinige donoren is die zich  zowel 
politiek over SRGR uitspreekt als er daadwerkelijk in investeert, is de toegevoegde waarde van Nederland op dit 
terrein groot. De Nederlandse inzet heeft bijgedragen aan verbetering van onder andere toegang tot seksuele 
voorlichting, anticonceptie, goede moeder- en kindzorg, preventie en zorg rondom hiv/aids, daling van 
kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis, en toegenomen aandacht voor LHBTIQ+ rechten. En ook het Nederlandse 
publiek waardeert dit: in de Politieke Sekswijzer geeft meer dan 80% van de 40.000 invullers aan dat Nederland 
zich moet blijven inzetten tegen meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken, voor het recht op anticonceptie en voor 
veilige abortus.    
 
Het werk is echter nog lang niet klaar en door de coronacrisis dreigt de voortgang die geboekt is  weer 
tenietgedaan te worden Zo is de toegang tot anticonceptie, hiv-medicatie en basiszorg rondom zwangerschap  
en bevallingen tijdens de crisis bemoeilijkt door ongekende druk op al zwakke gezondheidssystemen en 
schrijnende tekorten aan zorgpersoneel. Tegelijkertijd zien we dat de krachten tegen gendergelijkheid, 
LHBTIQ+ rechten, abortus en seksuele voorlichting volop aanwezig zijn. Gendergelijkheid en SRGR worden 
misbruikt om groepen tegen elkaar op te zetten. 
   
Het is daarom cruciaal dat SRGR een prioriteit blijft binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. Wij roepen de 
toekomstige coalitiepartijen op de politieke prioriteit voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
wereldwijd in het regeerakkoord expliciet te bevestigen en de financiële investering op hetzelfde niveau voort te 
zetten of, liever nog, te verhogen. Zo kan Nederland een voortrekkersrol blijven spelen en helpen verdere schade 
te beperken en vooruitgang te blijven boeken.  
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 Uit: The Economist, Jan 22nd 2015: The economics of optimism.  

 


