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Samenvatting

Organisaties van ontheemde 

vrouwen in Colombia: op zoek naar

 gerechtigheid vanuit hun micro-politieke leefruimte

Dit proefschrift behandelt de wijze waarop drie verschillende 

groepen van ontheemde vrouwen (‘mujeres desplazadas’)  in 

Colombia zich hebben georganiseerd. In deze organisaties wisten deze 

vrouwen empowerment en autonomie tebereiken. Dit werd een belan-

grijk element om de dynamiek van de organisaties te begrijpen maar 

ook de wijze waarop zij hun  eisen van gerechtigheid voorlegdenaan de 

Colombiaanse overheid. 

In Colombia schat men het aantal vluchtelingen door het interne 

gewapend conflict op meer dan drie miljoen over de laatste 25 jaar. Uit 

vele studies en verordeningen van het Constitutionele Hof in Colombia 

is naar voren gekomen dat vrouwen het meest getroffen zijn door deze 

gedwongen migratie.Vrouwelijke vluchtelingen blijken  kwetsbaarder te 

zijn dan mannen, vooral als zij gezinshoofd zijn geworden en er alleen 

voorstaan. Niettemin is de kwetsbaarheid niet het enige kenmerk van 

vluchtelingen vrouwen; ze staan ook bekend om hun organisatieta-

lent en om de kwaliteit van hun leiderschap. Hoewel slechts weinig 

vluchtelingen-organisaties uitsluitend uit vrouwenbestaan, treffen we 

veel vrouwen aan in de leiding van gemengde (m/v) organisaties.  Vaak 

hebben zij steun gezocht bij civiele organisaties op het gebied van 

mensenrechten en gender–gelijkheid. Dit weerspiegelt zich in meer of 

mindere mate in de wijze waarop deze thema’s zijn opgenomen in de 

doelstellingen van hun eigen beweging.

Dit promotieonderzoek heeft zich verdieptin de wijze waarop het 

organisatieproces, het vormingswerk en het politieke debat een dynami-

serende invloed hebben gehad op de empowerment en het verwerven van 
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autonomie door vrouwelijke vluchtelingen.  Met name is gekeken naar 

de mate waarin deze processen een stimulerende invloed hebben gehad 

op het beleven van gerechtigheid in de concrete ervaringswereld van het 

dagelijks leven, en niet alleen in de abstracte wereld van grondrechtelijke 

uitspraken of openbaar beleid. De acties van vluchtelingenorganisaties 

hebben veel tot stand gebracht op het gebied van uitspraken van het 

hoge gerechtshof, het constitutionele hof en het openbaar ministerie. 

Deze hebben op hun beurt de uitvoerende macht ertoe gedwongen om 

concrete maatregelen te nemen om de vluchtelingen hun basisrechten 

te garanderen.  Op het gebied van rechtsspraak en wetgeving heeft dit 

ongetwijfeld vooruitgang betekend, maar tegelijkertijd heeft het niet de 

onvrede bij de vrouwelijke vluchtelingen weggenomen over het gebrek  

aan overheidsinitiatieven  om hun rechten in het concrete dagelijkse 

leven te beschermen. Deze perceptie van onrecht wordt bevestigd in de 

rapporten van  mensenrechten-organisaties, met name in dievan de Na-

tionale Waarnemings Commissie voor Vluchtelingen Beleid (Comisión de 

Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento). Daarin wordt de 

situatie van vrouwelijke vluchtelingen beschreven als kwetsbaar en pre-

cair.De officiële respons wordt als onvoldoende gezien. Depercepties van 

de vrouwen zelf en de conclusies van de commissiesmaken duidelijk dat 

het belangrijk is om aandacht te schenken aan de culturele en structurele 

wortels van genderongelijkheid in de Colombiaanse maatschappij als ge-

heel. Dit kande kloof tussen formeel recht en rechtservaring in de praktijk 

verklaren. Deze studiesteltdan ook voor om het rechtsbegrip niet alleen 

strikt binnen de juridische praktijk te beschouwen(waarop het politiek 

handelen van de vluchtelingen-organisaties zich tot nu toe heeft gecon-

centreerd) maar ook te kijken naar de uitwerking op het micro-niveau van 

het dagelijks leven. Op deze wijze wordt de abstracte definitie van recht in 

de wetgeving vervangen door die vanrechtvaardigheid als levenservaring. 

Het rechtvaardigheidsbegrip als levenservaring heeft geleid naar 

de teksten van Amartya Sen en Martha Nussbaum. Uit hun werk komt 

het idee van de capabilities dat als uitgangspunt is genomen voor het 
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theoretisch begrippenkader van het proefschrift. In deze benadering 

wordt rechtvaardigheid niet alleen gezien vanuit de instituties die haar 

moeten garanderen, maar vooral vanuit de leefruimtes en vrijheden 

van de personen zelf. Vanuit dit perspectief kan het voorstel van Rawls,  

om “rechtvaardigheid” als “gelijkheid” te beschouwen,  alleen realiteit 

worden als er rekening wordt gehouden met de verschillen in ont-

plooiings mogelijkheden (capabilities) tussen individuen.Nussbaum 

werkt dit idee verder uit aan de hand van een focus op gender verschi-

llen. Zij toont aan dat in praktisch alle maatschappijen vrouwen gedis-

crimineerd en in hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen beperkt 

worden.  Dat heeft weer tot gevolg dat vrouwen geen waardig leven 

kunnen leiden en in het geval van vrouwelijke vluchtelingen, dathun 

recht op een nieuw leven niet wordt gegarandeerd. Sen en Nussbaum 

pleiten met hun capabilities benadering voor een maatschappij die de 

basis voor rechtvaardigheid legt en gelijke mogelijkheden voor mense-

lijke ontplooiing garandeert. Het tegenovergestelde, uitsluiting, wordt 

door  hen gedefinieerd als een gebrek aan vrijheid om waardig en naar 

eigen inzicht deel te nemen aan het politieke,economischeen huise-

lijkeleven. Vanuit dit perspectief valt er verband te leggen met de be-

grippen autonomie en empowerment, als vormen van zeggenschapen 

controle over het eigen leven.

Deze benadering heeft  geleidtoteen analyse van de mate waarin de 

vluchtelingenorganisaties hun gender perspectief hebben vertaald naar 

het versterken van autonomie (op het emotionele, fysieke, economische, 

politieke en sociaal-culturele vlak) onder hun vrouwen, zowel indivi-

dueel als collectief .  Tevens heeft dit geleid tot een tweeledige vraag, 

enerzijds naar de participatie van vrouwen in de beïnvloeding van be-

leidsbeslissingen en anderzijds naar hun potentieel om hun dagelijkse 

leefruimte in de domestiekesfeer te vergroten. Begrippen als autono-

mie en empowerment zijn overigens geen absolute grootheden, maar 

vertegenwoordigen een wijd spectrum van mogelijkhedenin de diverse 

levensgebieden van de vrouwelijke vluchtelingen. 
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Het onderzoek richtte zich op de bestudering van drie organisaties: 

de Liga de Mujeres Desplazadas (LMD) in Cartagena; de Asociación de 

Personas Desplazadas para la Paz y la Convivencia (ADESCOP) in Bogotá 

en Jueves de Paz, een organisatie die deel uit maakt van de Fundación 

Paz y Bien in Cali. Hoewel niet elk van deze organisaties uitsluitend voor 

en door vrouwen is opgericht, hebben ze gemeen dat ze het genderpers-

pectief formeel in het begrippenkader van hun werk en doelstellingen 

hebben opgenomen. De bevindingen van het onderzoek kunnen worden 

samengevat in zeven punten. 

1.Het gender perspectief blijkt een differentiërende rol te spelen tus-

sen de organisaties.  Waar dit perspectief dominant is, geeft het richting 

aan de politieke agenda en de acties van de organisaties en aan de eisen 

die zij aan de regering stellen. Dit in tegenstelling tot de organisaties 

die gender alleen als een secundair element beschouwen. Dit verschil 

is heel duidelijk wanneer het gaat om de definitie van het onrecht dat 

hen is aangedaan door de gedwongen migratie en de wijze waarop dat 

hersteld zou moeten worden. Het genderperspectief bepaalt dus direct 

hoe zij zich als collectiviteit presenteren. 

2. Het gezinsleven en de familierelaties vormen het terrein waar de 

empowerment van vrouwen op de meeste weerstand stuit, vooral door 

de ongelijke arbeidsdeling tussen de sexen en de daaruit voortkomende 

extra werklast voor vrouwen, die haar autonomie beperkt.  Vaak worden 

deze sexistische patronen ook door de vrouwen weer overgedragen op 

de nieuwe generaties die zo de ongelijkheid binnen de gezinsrelaties 

voortzetten. Dit blijkt een gemeenschappelijk element te zijn bij alle 

drie de organisaties. 

3. Een ander gedeeld element is de moeizaamheid waarmee econo-

mische zelfstandigheid van vrouwen bereikt wordt – een centraal punt 

voor het versterken van autonomie op andere gebieden van het leven. 

Een voorbeeld van enige  vooruitgang op dit gebied is het LMD Project 

van zelfbouw van woningen in Cartagena, uitgegroeid tot een wijk die  

“Vrouwenstad”  (Ciudad de las Mujeres) heet. Dit experiment verdient 
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meer aandacht als leerzaam voorbeeld voor andere organisaties, aan-

gezien het de empowerment van vrouwelijke vluchtelingen concreet 

gerealiseerd heeft, m.n. in de vorm van eigen volwaardige woningen. 

Een negatief aspect van dit experiment is dat, ondanks de fondsen van 

internationale samenwerking en de subsidies van de regering, de eco-

nomische situatie van de vrouwen precair blijft en de huizen een zware 

financiële last vormen. 

4.De persoonlijke ontwikkeling (emotioneel en fysiek) van de 

ontheemde vrouwen blijkt het terrein waarop in termen van empower-

mentde meeste vooruitgang is geboekt.Dit heeft te makenmet de wijze 

waarop de organisaties tot stand zijn gekomen, nl. op basis van eigen 

initiatievenvan vrouwen bij hun aankomst in de stad na hun vlucht 

uit rurale conflict gebieden. Oorspronkelijk bestond die solidariteit uit  

het delen van  voedsel, onderdak, verzorging van kinderen of ouderen 

en emotionele steun om traumas te kunnen verwerken. In de loop der 

tijd werd dit soort onderlinge hulp in de organisatie ook uitgebreid tot 

raadgeving bij bureaucratische procedures voor het verkrijgen van over-

levingspakketten ofcompensatiemaatregelen.  Deze praktijk van onder-

linge hulp heeft de interne cohesie van de organisaties versterkt en ook 

de rol van vrouwen daarin. 

5.Vanuit deze ervaring van onderlinge hulp is ook een ander soort, 

collectieve,  empowerment gegroeid, die vrouwen in staat heeft gesteld 

om deel te nemen aan de onderhandelingen met overheidsinstanties 

en zelfs een juridisch-politieke resultaat te bereiken dat nationale be-

kendheid heeft gekregen. De voorgaande behandeling van de drie em-

powerment niveau´s heeft duidelijk gemaakt dat inspanningen op het 

collectief-politieke niveau alleen niet voldoende zijn. Zolang er geen 

werkelijke veranderingen optreden binnen de gezinsrelaties en domes-

tieke arbeidsdeling, lijkt ook voor vluchtelingenvrouwen een praktijk van 

rechtvaardigheid in het dagelijks leven een moeilijk te bereiken zaak. 

6. Eén van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek betreft de 

rol van het gender perspectief in het kader van de collectieve actie van 
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de organisatie. De reeds genoemde verschillen tussen de organisaties 

in dit opzicht zijn terug te voeren op de wijze waarop hun collectieve 

identiteit is gedefinieerd.  Waar deze identiteit vooral is gebaseerd op 

de status van vrouwelijke vluchtelingen  (mujeres desplazadas),  wordt 

het ondervonden onrecht uitgelegd in termen van het voortbestaan van 

patriarchale elementenin de maatschappijdie de vrouwen historisch in 

hun ontplooiingsmogelijkheden hebben beperkt, waardoor ze makke-

lijker slachtoffer worden vangewapend conflict. De agenda van deze 

organisatie richt zich dan ook op het transformeren van structurele con-

dities van ongelijkheid met het oog opeen rechtvaardiger samenleving 

Dit gaat verder dan het compenseren van  leed veroorzaakt door geweld 

en gedwongen migratie. De andere organisaties presenteren zich simpe-

lweg als die van “vluchtelingen” (desplazados) en hun acties richten zich 

alleen op het herstellen van burgerrechten die door het geweld geschon-

den zijn. Het gender perspectief wordt als complementair gezien en is 

slechts een secundair element op hun actie-agenda. Zij suggereren een 

homogeen beeld van de noden en belangen van mannen en vrouwen en 

zien de historische discriminatie van vrouwen van vóór  het gewapend 

conflict over het hoofd.  De vrouwen die een leidersrol vervullen in deze 

organisaties plegen hun gender identiteit ondergeschikt te maken aan 

die van vluchteling –een beeldvorming die mannelijke variant op de 

voorgrond stelt. 

7. Het onderzoek heeft tenslotte aangetoond dat op twee punten de 

analyse verder moet reiken  dan de impact van conflict. Uit de tijdens 

het onderzoek uitgevoerde enquête blijkt, ten eerste, dat de kwetsba-

arheid van vrouwen niet exclusief  te wijten is aan hun ervaring met 

geweld en vluchteling zijn, maar voortkomt uit de historisch ongelijke 

ontplooiingskansen die hen extra kwetsbaar maken voor de gevolgen 

van geweld en ontheemding. Ten tweede blijkt dat de definitievan 

vrouwen-als-gezinshoofd - een speciale categorie die met name in de 

uitspraken van het Constitutionele Hof in Colombia en in beleidsma-

atregelenvoor humanitaire hulp voorrang geniet- kan worden verrijkt. 
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In de enquête kwam als resultaat naar voren dat 86% van de vluchte-

lingenvrouwen zich als hoofd van de huishouding profileert, alhoewel 

55% de aanwezigheid van een echtgenoot aangeeft en 46% zegt zich aan 

het huishouden te wijden. Deze resultaten geven aan dat er meer in-

terpretaties mogelijk zijn dan die van de overheid die de rol van gezins-

hoofd als een risicofactor voor vrouwen beschouwt. Deze misschien wat 

paradoxale conclusiewordt in deze studie niet verder  uitgediept maar 

kaneen relevant onderzoeksthema zijn voor toekomstige onderzoekers 

in conflict en postconflict gebieden.

Deze studie heeft duidelijk gemaakt dat vluchtelingen organisaties 

weliswaar onmisbaar zijn voor het zoeken naar gerechtigheid, maar dat 

hun dynamiek en resultaten afhangen van de wijze waarop het gender 

perspectief is opgenomen in hun doelstellingen. Hoewel de organisaties 

veel hebben bereikt  op het gebied van rechtsspraak en politieke maa-

tregelen, is het dagelijks leven van vluchtelingenvrouwen nietverbeterd.

Een actievere deelname van vrouwen aan het politieke leven, zou het 

aanpakken van op gender gebaseerd onrecht ten goede komen. Maar 

daarvoor moeten vrouwen zich eerst effectief kunnen verzetten tegen 

diepgewortelde patronen van discriminatie. Om dat te bereiken zal het 

nodig zijn om de empowerment processen te versterken binnen de or-

ganisaties, zodat vluchtelingenvrouwen in alle levenssferen meer auto-

nomie verkrijgen.




