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Diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid

Het diversiteits-,  gelijkheids- en inclusiebeleid van Defenders in Dordrecht (DiD) dient
haar drievoudige doelstelling op een alomvattende en coherente manier na te streven.
Die doelstelling is:

1. de mensenrechtenbeweging wereldwijd duurzamer en veerkrachtiger te maken;
2. het  aanmoedigen  van  reflectie  over  vrijheden  en  mensenrechten  en  wat  hun

bescherming ons in Nederland en Europa waard is; en
3. het inspireren en wederzijds ondersteunen van gelijkgestemde initiatieven.

Dit beleid heeft drie onderling verbonden en essentiële doelstellingen. DiD streeft ernaar
rekening te houden met deze doelstellingen, rekening houdend met de beperkingen van
DiD's capaciteit en middelen. 

1. Het  waarborgen  van  toegang  tot  DiD-programma's  voor  alle
Mensenrechtenverdedigers  (HRD's)  en  het  model  staan  voor  inclusieve
programmering in vergelijkbare initiatieven. 

2. Het  stimuleren  van  steun  voor  gendergelijkheid  en  reflectie  op  de  rol  van
machtsdynamiek  en  ongelijkheid  op  vrijheden  en  mensenrechten  binnen
Nederland en Europa. 

3. Het  periodiek  opnieuw  onderzoeken  van  en  reflecteren  op  DiD's  eigen
machtsdynamiek, inclusieve praktijk, en identiteiten en normen. 

Gelijke toegang tot DiD support en inclusief programmeren

De DiD zet zich in voor het identificeren en aanpakken van belemmeringen voor toegang
tot haar programma's,  met name voor vrouwen en mensen uit  gemarginaliseerde en
onderdrukte groepen.

Om deze belemmeringen weg te nemen, streeft de DiD ernaar waar mogelijk: 
• financiering te vinden voor echtgenoten/afhankelijke personen in geval (meestal

vrouwelijke) HRD's anders geen toegang zouden hebben tot onze support.
• creatieve manieren te vinden voor verificatie met betrekking tot HRD's die geen

internationale connecties hebben.
• zorgen  voor  toegang  voor  niet-Engelssprekenden,  door  gebruikmaking  van

vertaaldiensten in de voorbereidende stadia,  en een open uitwisseling over de
voor-  en  nadelen  van  het  omgaan  met  taalbarrières  in  verband  met  "rust,
bezinning & opladen" in Dordrecht. 

• haar netwerk uit te breiden met contacten met individuen en groepen die zich op
alle niveaus inzetten voor de verdediging van de mensenrechten, ook die zonder
internationale connecties. 
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Gendergelijkheid en gender machtsdynamiek

Gendergelijkheid houdt duidelijk verband met conflict en met gendergerelateerd geweld,
en is vaak een relevant element in omstandigheden waarin de mensenrechtenactivisten
actief zijn. Staten waar meer geweld tegen vrouwen wordt gepleegd, houden zich minder
goed aan internationale normen, gedragen zich minder vreedzaam in het internationale
bestel en hebben slechtere betrekkingen met buurlanden.1 Hoe groter de genderkloof in
een staat, hoe waarschijnlijker dat zij betrokken is in conflict binnen en tussen staten, en
dat zij daarbij als eerste geweld inzet.2

DiD verkent vaak met gasten mogelijkheden om een educatief of voorlichtingselement in
hun verblijf in Nederland op te nemen. Dit kan in de vorm van het organiseren van een
evenement  -  bijvoorbeeld  een  tentoonstelling  of  documentaire/filmvertoning  -  over
mensenrechten en op rechtvaardigheid gebaseerde kwesties in het land van herkomst
van  de  HRD.  De  DiD  hanteert  een  genderbewuste  en,  waar  mogelijk,  een
genderresponsieve benadering bij het ondersteunen van deze activiteiten. 

Aanvullende strategieën om deze belemmeringen aan te pakken, zijn onder meer
• waar  relevant  geeft  DiD  prioriteit  aan  het  ondersteunen  van  HRD's  die  het

aanpakken  van  genderongelijkheid  en  gendermachtsdynamiek  in  hun  werk
integreren.

• DiD  ondersteunt  gasten  bij  het  reflecteren  op  gender-  (en  andere)
machtsdynamieken, hun eigen positie en de impact (zowel positief als negatief)
die hun werk heeft op alle soorten ongelijkheid tijdens hun verblijf in Dordrecht. 

• Waar relevant, tijdens de interactie met de Dordtse gemeenschap, ondersteunt
DiD  reflectie  op  en  onderzoek  naar  de  rol  van  genderongelijkheid  en
gendermachtsdynamiek in conflicten. 

Reflectie en onderzoek DiD 

DiD erkent dat inclusie thuis begint en in stand moet worden gehouden door periodieke
reflectie.  DiD  streeft  naar  een  inclusieve  werkwijze  en  het  bevorderen  van  de
doelstellingen van gendergelijkheid. 

Dit  wordt  verwezenlijkt  door  een inspanning  om te  zorgen  voor  gendergelijkheid  en
diversiteit binnen het bestuur en vrijwilligers, beleid rond seksuele intimidatie en interne
klachten, alsmede in haar analyse en programmering. Daarnaast evalueert het bestuur
de praktijk binnen DiD en dit beleid ten minste eenmaal per jaar. 

Sleutel begrippen3

Genderinclusief
een  kwalitatief  begrip  dat  verwijst  naar  de  combinatie  van  "woorden"
(gendergevoelig) en "daden" (genderresponsief). Samen bevorderen die zowel de
inclusie  van  vrouwen  als  de  integratie  van  genderperspectieven  in
besluitvormingsprocessen en transformatieve resultaten.

Gendergevoelig 
Bewustzijn van gendermachtsdynamiek en gender(on)gelijkheid, alsmede van de
verschillen  tussen  mannen,  vrouwen,  meisjes  en  jongens,  seksuele  en
genderminderheden bij het ontwikkelen van beleid, analyses, het ontwerpen van

1 Valerie M Hudson, et al, Sex & world peace (Columbia University Press: New York, 2012).

2 Valerie M Hudson, et al, Sex & world peace (Columbia University Press: New York, 2012).

3 As outlined in Buchanan, Cate. (2021). Gender-inclusive peacemaking: strategies for mediation practitioners.
Mediation Practice Series. Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue.
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processen,  het  opstellen  van  wetten,  of  het  toewijzen  van  middelen  en  het
evalueren van de gevolgen van besluiten en acties.

Genderresponsief
het operationele en praktische vermogen om genderongelijkheden, -uitsluitingen
en  -verschillen  aan  te  pakken  door  middel  van  haalbare,  gecontroleerde  en
geëvalueerde  acties  of  uitvoeringsmaatregelen.  Enkele  genderresponsieve
technieken  zijn  gendermarkers  en  -budgettering,  genderquota,  evaluaties  om
blokkades, kansen en de noodzaak van systeemveranderingen aan het licht te
brengen.

De machtsdynamiek van mannen en vrouwen
de ongelijke sociale, politieke en economische machtsdynamiek tussen vrouwen,
mannen  en  niet-binaire  personen  in  de  samenleving.  Deze  machtsdynamiek
dringt  door  in  formele  en  informele  structuren  en  instellingen  die  zowel  de
openbare als de particuliere sfeer beheersen.

Intersectionaliteit
omvat gender naast een groep andere machtsvariabelen - bijvoorbeeld etniciteit,
leeftijd, sociale klasse, (on)bekwaamheid, seksuele geaardheid, inheemsheid. Het
erkent het cumulatieve en versterkende effect dat deze verschillende systemen
van  macht  en  onderdrukking  hebben.  Gendergelijkheid  is  een  noodzakelijke
component van gelijkheid onder andere onderdrukkingsstelsels en tegelijkertijd
moeten andere machtsvariabelen in aanmerking worden genomen bij de aanpak
van genderkwesties. 

Gendernormen
sociale  constructies  van  mannelijkheid  en  vrouwelijkheid.
'Masculiniteit/mannelijkheid'  verwijst  naar  de  kwaliteiten,  gedragingen  en
attitudes  die  samenhangen  met  of  passend  worden  geacht  voor  'mannen';
'vrouwelijkheid'  wordt  gebruikt  voor  die  welke  samenhangen  met  of  passend
worden geacht voor 'vrouwen'.
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