Aan het UNAMI-voorzitterschap,
"Onze vrijheid; Ons leven wordt bedreigd! De dapperen zijn degenen die wonderen laten gebeuren en
het onmogelijke uitdagen".
Vóór de wereldwijde COVID-19-crisis vond er in Irak een buitengewone revolutie plaats. Deze begon
in oktober vorig jaar, en ondanks de moorden, de wreedheid en het autoritaire geweld is de revolutie
nog steeds volop bezig. Zelfs nu, tijdens een corona ‘lock down’, zetten wij, Irakese vrouwelijke
demonstranten, onze strijd voor een rechtvaardigere wereld voor vrouwen en alle kwetsbare mensen
voort. Gendergelijkheid en de verwezenlijking van de rechten van vrouwen zijn essentiële onderdelen
van wereldwijde vooruitgang op het gebied van vrede, veiligheid en mensenrechten. Alleen door
historische ongelijkheid aan te pakken en rechten en waardigheid te bevorderen, kunnen we het
vertrouwen in instituties herstellen en wereldwijde solidariteit tot stand brengen.
"Wij zijn de revolutionairen ... de vrouwen van onze tijd, en jullie zijn slaven (van jullie persoonlijke
belangen)." Dit is wat we herhaaldelijk riepen om de legitimiteit van onze revolutie te bewijzen en om
onze rechten, die met zwakke argumenten werden gestolen, op te eisen. In deze revolutie werkten
vrouwen zij aan zij met mannen. Deze vrouwen waren op de pleinen aanwezig, ze verzetten zich
tegen vooroordelen, ze voedden, maakten schoon, namen beslissingen en bestendigden vrede.
Vrouwen zijn nu waakzamer en sterker.
Onze doelen zijn echter nog lang niet bereikt en we staan voor een zware strijd. Onze tegenstanders
ontketenden een gewelddadige, vijandige en uiterst zorgwekkende reactie van diegenen die vastzitten
in traditionele denkbeelden. Ze ontvoerden en arresteerden ons en het ergste was dat ze dat geheim
hielden voor de bevolking. Ze logen over het werkelijke aantal slachtoffers, en ze probeerden de
grootte van onze rol in sociale verandering te bagatalisseren. Sinds oktober zijn meer dan 700 van
ons gedood en meer dan 18.000 mensen gewond geraakt - dit waren onze vrienden, familie en
collega's.
Nu het COVID19-virus de wereld heeft getroffen, is het tijd voor bezinning. De Irakese regering en
internationale organen moeten een stap terug doen en nadenken over hoe zij hebben gereageerd op
de eisen van de demonstranten voor gelijkheid, veiligheid en de vrijheid om te protesteren. Wij vragen
(inter)nationale autoriteiten om onze rechten te respecteren en rekening te houden met onze eisen:
●

We hebben effectieve internationale beschermingssystemen nodig. Er zijn veel intimidaties,
ontvoeringen, moorden en willekeurige aanvallen op intellectuelen en activisten geweest. Een
duidelijk signaal aan de Iraakse regering om de vreedzame dialoog en solidariteit met de
bevolking van Irak te respecteren, kan vele deelnemers aan de voortdurende strijd voor een
veiligere wereld redden.

●

Wij hopen dat u een duidelijk standpunt inneemt om onze vrijheid te verdedigen. Dat is van
essentieel belang voor vrede, rechtvaardigheid, duurzame ontwikkeling en mensenrechten.
Geen enkele democratie zal ooit volledig en coherent zijn zonder een doeltreffende
bescherming van de fundamentele vrijheden.

●

Wij vragen u om te pleiten voor een verhoging van het aantal vrouwen in het
besluitvormingsproces, overeenkomstig UNSCR 1325. Het is een essentiële eis om
stereotypen uit te dagen die de aspiraties en dromen van jonge meisjes en vrouwen
beperken. Daarom moeten we onze inspanningen verdubbelen en het voortouw nemen om de
rechten van vrouwen op participatie en waardigheid te beschermen en te bevorderen.

De wereld zal deze COVID19-crisis overwinnen als we ons bewust zijn van wereldwijde
gezondheidsvoorschriften en ons daaraan houden. Wij, Irakese vrouwelijke demonstranten, leven in
onze tenten, en we blijven hier, ondanks het gebrek aan voorraden. De internationale gemeenschap
zou van deze tijd gebruik moeten maken om te onderhandelen en de Irakese regering onder druk te
zetten om naar onze eisen te luisteren. Daarom vragen wij het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken en minister Blok, om hun huidige solidariteit met het Irakese volk te vergroten,
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door een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van het geweld tegen alle Irakese
demonstranten, en om vooral vrouwen te beschermen tegen haatdragend geweld.
Met vriendelijke groet,
Alaa, Yasmin, Rusl en Zahraa
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