
 
 
 
 
 
Mevrouw Edith Schippers  
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte Informateur, geachte mevrouw Schippers,  
 
Allereerst willen we u feliciteren met uw aanstelling als informateur na de verkiezingen van  
15 maart jl.  
 
Wij zien belangrijke overeenkomsten tussen de partijen op het beleidsterrein van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), zoals de steun voor toegang tot anticonceptie wereldwijd, 
de versterking van de positie van vrouwen, meisjes en LHBTI, en de bestrijding van hiv/aids. De 
toenemende bevolkingsgroei in Afrika was een terugkerend thema in verkiezingsdebatten en werd direct 
verbonden aan welvaart en migratie. De link tussen bevolkingsgroei, een sterkere positie voor vrouwen, 
meisjes, jongeren en LHBTI, hun keuzevrijheid en toegang tot anticonceptie is evident.  
Wij pleiten daarom voor het versterken van de inzet op SRGR als prioriteit binnen het 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.  
 
In 72 landen is homoseksualiteit nog altijd strafbaar. Wereldwijd hebben 225 miljoen vrouwen behoefte 
aan moderne anticonceptie maar hier geen toegang toe; 4 op de 10 zwangerschappen zijn ongewenst of 
ongepland. Zolang universele toegang tot anticonceptie en informatie er niet is heeft dit een negatief 
effect op scholing, economische ontwikkeling en neemt het aantal onveilige abortussen toe. De 
bevolking in Sub-Sahara Afrika groeit van 1,3 miljard naar 4 miljard aan het einde van deze eeuw. Dit 
heeft impact op economische groei, stabiliteit en migratie, terwijl keuzevrijheid en toegang tot SRGR 
kunnen bijdragen aan een oplossing hiervoor. We kunnen het einde van aids meemaken in 2030. Maar 
een belangrijke voorwaarde is dat er nú wordt geïnvesteerd.  
 
Onder Rutte I en II is SRGR één van de prioriteiten binnen het Nederlands ontwikkelingsbeleid geweest. 
Wij kunnen met trots zeggen dat de uitvoering van dit beleid effectief is gebleken en dat Nederland hier 
een sterk track record heeft opgebouwd. Het consequent inzetten op SRGR leidt tot goede resultaten: 
1) wereldwijd is de moedersterfte de afgelopen 25 jaar bijna gehalveerd; 
2) het aantal mensen dat sterft aan de gevolgen van hiv/aids is sinds 2004 met 40% afgenomen;  
3) dankzij Nederlandse ondersteuning hebben alleen al in 2015 tientallen miljoenen jongeren informatie 

gekregen over seksualiteit en gebruik gemaakt van seksuele gezondheidsdiensten.  
 
Nederland staat internationaal bekend om haar leiderschap op het gebied van SRGR en is als één van de 
weinige donoren bereid om gericht te investeren in onderwerpen die voor andere landen gevoelig liggen. 
Ons land kan als geen ander een verschil maken met uitgebreide seksuele voorlichting en anticonceptie 
voor jongeren en ongetrouwde vrouwen, veilige abortus, het stoppen van meisjesbesnijdenis, het 
tegengaan van kindhuwelijken, het opkomen voor de mensenrechten van LHBTI, het bestrijden van 
hiv/aids en het verdedigen van seksuele en reproductieve rechten voor iedereen. De urgentie op deze 
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onderwerpen blijft onverminderd groot. Zeker nu de Verenigde Staten zich grotendeels terugtrekken als 
investeerder in gezinsplanning en er wereldwijd steeds meer conservatieve krachten actief zijn op dit 
gebied, is het zaak dat Nederland haar positie als gidsland op dit thema blijft waarmaken. Dat hiervoor 
draagvlak is in de Nederlandse samenleving is onlangs nog gebleken uit de grote publieke steun voor 
het She Decides initiatief.  
 
Het is cruciaal dat Nederland het voortouw blijft nemen. Daarom vragen wij u om de inzet op SRGR te 
versterken en als prioriteit binnen het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid te behouden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Louise van Deth      Patricia Vermeulen 
directeur Aidsfonds     directeur Amref Flying Doctors 
 
 
 
 
 
 
Zoë Nussy      Koen van Dijk 
directeur CHOICE     directeur COC 
 
 
 
 
 
 
Eveline Aendekerk     Edwin Huizing 
directeur dance4life     directeur Hivos 
 
 
 
 
 
 
Monique van ’t Hek     Jacqueline Lampe 
directeur Plan Nederland     directeur RNW Media 
 
 
 
 
 
 
Ton Coenen      Ariëtte Brouwer 
directeur Rutgers     directeur Simavi 
 
 


