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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:
I
In artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging
van mensenrechten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.500 (x € 1.000).
II
In artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging
van mensenrechten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.500 (x € 1.000).
Toelichting
Dit amendement beoogt een bedrag van € 1,5 miljoen vrij te maken
binnen het Mensenrechtenfonds voor financiering van de
non-gouvernementele organisatie Karama, een groot vrouwennetwerk dat
zich inzet voor vrouwenrechten in de MENA-regio. Met gevaar voor eigen
leven voeren leden van Karama verzet tegen onder meer ISIS door te
vechten voor gelijke rechten voor man en vrouw. Met name de activiteiten
in prioritaire landen als Libië, Syrië en Egypte sluiten aan bij de noodzaak
om in de landen aan de directe Europese buitengrens de rechtsstaat te
versterken en de voedingsbodem voor islamitisch extremisme weg te
nemen. De financiële middelen van Karama en de mogelijkheden tot
fondsenwerving zijn, te midden van aanslagen tegen Karama-leden,
invallen in kantoren en beperkt internet, echter gering. Kernfinanciering
van 1,5 miljoen per jaar is nodig om het netwerk naar behoren te kunnen
laten functioneren.
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Financiering van dit vrouwennetwerk past binnen de doelstellingen van
het Mensenrechtenfonds, dat wordt ingezet ter ondersteuning van de
prioriteiten uit de mensenrechtenbrief «Respect en recht voor ieder
mens». Een van die prioriteiten betreft gelijke rechten voor vrouwen. De
dekking zal dan ook worden gevonden binnen het Mensenrechtenfonds.
Knops
Sjoerdsma
Van Bommel
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