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Middenveldorganisaties spelen een cruciale rol in duurzame ontwikkelingspro-

cessen. Ze geven waardevolle feedback over de impact van het beleid die correcties 

en verbeteringen mogelijk maakt. Door de participatie van mensen in de politieke 

en sociaaleconomische besluitvorming te vergroten, dragen ze bij tot inclusieve en 

duurzame ontwikkeling, democratische transformatie en goed bestuur. Ze bouwen 

mee aan een inclusieve en participatieve samenleving. Mensenrechtenverdedigers, 

anti-corruptieactivisten, kritische journalisten en geëngageerde burgers geven 

een stem aan de stemlozen in de samenleving, sporen slecht bestuur, onrecht en 

machtsmisbruik op en klagen het aan. Ze vervullen een publieke controlefunctie, 

strijden voor het respect van fundamentele rechten voor iedereen en faciliteren 

een dialoog tussen burgers en beleidsmakers.

De ruimte waarin deze middenveldactoren – de ‘civiele maatschappij’ – opereren, 

verkleint echter wereldwijd, een fenomeen dat shrinking space genoemd wordt 

(in dit dossier hebben we het over ‘krimpende ruimte’). De relevantie, legitimi-

teit en geloofwaardigheid van ngo’s, mensenrechtenverdedigers, vakbonden en 

andere sociale bewegingen als maatschappelijke of politieke stem worden door 

tegenstanders en bepaalde overheden steeds meer in vraag gesteld. Ze gebruiken 

veiligheidsargumenten of de strijd tegen vermeende buitenlandse inmenging om 

het recht op vrijheid van meningsuiting, participatie in het publieke leven en de 

vrijheid van vereniging en vergadering in te perken. Veel van deze fenomenen zijn 

niet nieuw: doorheen de geschiedenis hebben sociale bewegingen en groepen 

die zich voor hun rechten mobiliseren, vaak te maken gehad met onbegrip en 

repressie. Wat wel nieuw is, is dat de krimpende ruimte zich vandaag voordoet als 

een wereldwijde trend en dat bedrijven en overheden steeds gesofisticeerdere 

manieren gebruiken om die ruimte in te perken.

De krimpende ruimte van het middenveld neemt verschillende vormen aan: van 

lastercampagnes op sociale media en het terugschroeven van subsidies, beto-

gingen verbieden, de accreditatie van ngo’s op internationale conferenties 

weigeren, tot het vervolgen, folteren of vermoorden van milieu- of mensenrech-

tenactivisten. De laatste jaren worden in verschillende landen nieuwe, restrictieve 
wetgevingen aangenomen die publieke kritiek op overheidsinstellingen crimina-

liseren en het moeilijker maken om aan beleidsbeïnvloeding te doen, financiering 

te krijgen of een organisatie te registreren. Eén van de neveneffecten van deze 

toenemende repressie is de angst en de zelfcensuur die ze creëert bij burgers, wat 

hen belet hun mening te uiten en onrecht en ongelijkheid aan te kaarten. 

Maar ondanks deze moeilijkheden en de enorme persoonlijke risico’s zetten 

middenveldactoren hun werk voort. De moedige gemeenschappen, organisaties, 

bewegingen en individuen laten zich niet kleinkrijgen en zetten wereldwijd een 

tegenoffensief in. Het zijn changemakers, (groepen) mensen die actie ondernemen 

om hun engagement voor de ander en de samenleving om te zetten in concrete 
oplossingen voor maatschappelijke problemen. Hiermee dragen ze bij aan de 

realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development 
Goals of SDG’s) en de bescherming van mensenrechten. 

Dit rapport beschrijft de kracht en het belang van changemakers om de wereld 

rechtvaardiger en welvarender te maken. Het beschrijft ook hoe de druk op het 

middenveld om zich minder onafhankelijk en minder kritisch op te stellen, wereld-

wijd wordt opgevoerd. Tot slot doet dit rapport aanbevelingen voor het Belgische 

beleid om changemakers beter te ondersteunen en zo mee te strijden tegen de 

krimpende ruimte. 

inleiding
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1. Actor van maatschappelijke 
verandering, waarbij uitdruk-
kelijk voor een ‘politieke’ 
benadering gekozen wordt waar 
beleidsbeïnvloeding, lobbying 
en advocacy, vaak gekoppeld 
aan acties op het terrein en de 
mobilisatie van actieve burgers, 
centraal staan. 

2. Efficiënte uitvoerders van 
projecten en co-productie van 
publieke diensten en goederen, 
waarbij ngo’s (in Noord en Zuid) 
onder meer samenwerkingsver-
banden smeden met centrale en 
lokale overheden.

3. Gespecialiseerde kennis- 
instituten verbonden aan sociale 
veranderingsprocessen die spe- 
cifieke kennis of expertise aanle-
veren die (nog) niet aanwezig is 
in het Zuiden.

4. Facilitator van multi- 
actor partnerschappen waarbij 
samenwerkingsverbanden ge-
smeed worden met andere 
middenveldorganisaties en ac-
toren uit de publieke en private 
sector voor de bevordering van 
duurzame ontwikkeling op alle 
niveaus.1

Deze verschillende vormen 
zorgen voor een rijke en poten-
tieel heel krachtige comple-
mentariteit. Constructieve en 
nauwe samenwerking met 
overheidsinstellingen of grote 
bedrijven wordt aangevuld met 
kritische watchdog-functies of 
kennisoverdracht. Omwille van 
het werk dat ze doen, krijgen 
de kritische, advocacy-georiën-
teerde organisaties het snelst 
te maken met sterke tegenwind 
en een krimpende ruimte. 11.11.11 
gelooft echter dat elke ‘soort’ 
van middenveldorganisaties 
een plaats verdient in ontwik-
kelingsprocessen: ze houden 
elkaar in evenwicht en dragen 
allen op hun manier bij aan een 
rechtvaardige en democrati-
sche samenleving. 

Het middenveld speelt een veelheid aan rollen in de 
samenleving. Ook in de ontwikkelingssector heeft het ver-
schillende, vaak nauw met elkaar verbonden opdrachten. 
Zo onderscheidt de Vlaamse ngo-federatie de volgende 
rollen:

de rol van het 

middenveld in 

ontwikkelings- 

processen
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‘Civiele ruimte’ (in het Engels ‘civic space’) is een concept dat gebruikt 
wordt om de bewegingsvrijheid van burgers in de publieke ruimte aan 
te duiden. Het is een maatstaf voor het vrije en democratische karakter 
van een samenleving. Het duidt aan binnen welke maatschappelijke 
context en volgens welke regels mensen zich kunnen verenigen, orga-
nisaties oprichten, activiteiten ontwikkelen, kritiek formuleren op het 
beleid en alternatieven naar voren schuiven. Wanneer de civiele ruimte 
open is, kunnen burgers en middenveldorganisaties zich ongehinderd 
organiseren, participeren en communiceren. Op die manier kunnen 
zij hun rechten opeisen en de politieke en sociale structuren om hen 
heen beïnvloeden.2 De civiele ruimte is dus een essentieel onderdeel 
van de democratie. 

rechten op te eisen en machtsheb-
bers ter verantwoording te roepen, 
hun eigen leven te verbeteren, 
ontwikkelingen in hun samenleving 
te beïnvloeden, en op een vreed-
zame manier met anderen samen te 
werken. Mensen kunnen deelnemen 
aan de civiele maatschappij als, 
bijvoorbeeld, een individuele activist 
of een onafhankelijke journalist of 
in associatie met anderen in lokale 
gemeenschapsorganisaties, ngo's, 
vakbonden, religieuze verenigingen, 
sociale bewegingen, grassroots- en 
adhoc-initiatieven en tal van andere 
groepen.”4

Civiele ruimte bestaat nooit op zichzelf, 
maar wordt gecreëerd en gerecreëerd 
door de interactie tussen middenvel-
dactoren en de rest van de samenleving. 
Drie aspecten zijn cruciaal5: 

Het bestaande institutionele kader: dit 
is de regelgeving en de procedures die 
de organisatie en de activiteiten van 
middenveldactoren mogelijk maken 
en/of beperken. Dat kan bijvoorbeeld 
een eenvoudige administratieve proce-
dure zijn om gratis een vzw op te 
richten (wat bijdraagt aan een open 
civiele ruimte), of een wet die kritiek 
op het staatshoofd verbiedt (wat de 
ruimte voor bijvoorbeeld kritische jour-
nalisten of anti-corruptie-activisten 
eerder verkleint). Het is ook binnen 
dit kader dat organisaties of indivi-
duen overheidsbeslissingen kunnen 

aanvechten en hun rechten verdedigen 
en beschermen. 

Discours en de mogelijkheid om te 
benoemen en te framen: erg belangrijk 
is hoe de activiteiten van middenveld- 
actoren gekaderd worden. Zo zijn 
campagnes die een bepaalde maat-
schappelijke problematiek aankaarten 
te framen als het verdedigen van 
mensenrechten, als een democratische 
of sociale strijd, maar ook als subver-
sieve, destabiliserende activiteiten 
die de nationale veiligheid, de sociale 
cohesie of de nationale identiteit 
bedreigen. 

De capaciteit om ruimtes te behouden 
en nieuwe ruimtes te creëren: om 
de civiele ruimte te behouden, zijn er 
middelen, kennis en vooral engage-
ment nodig zodat organisaties en 
individuen zich kunnen blijven inzetten. 
Middenveldorganisaties kunnen ook 
nieuwe ruimte creëren. Zo kunnen 
online actiegroepen uitmonden in real-
life betogingen en protesten, via slimme 
campagnes kunnen niche-bood-
schappen mainstream worden en 
innovatieve vormen van vreedzaam 
protest (ludieke acties, impliciete 
vormen van publieke communicatie) 
kunnen in erg repressieve omgevingen 
toch nieuwe vormen van civiele ruimte 
genereren. 

  

“Civic space is thus in 
a way a moving target. 
Civil society organi- 
sations are its main 
formal and collective 
manifestation. They 
actively shape civic 
space but are also  
dependent on it.”6

Civiele ruimte wordt ook wel ‘ruimte 
voor het middenveld’ of ‘democratische 
ruimte’ genoemd.3 Deze termen kun je 
echter verkeerd interpreteren. Zo wekt 
de term ‘ruimte voor het middenveld’ 
soms de indruk dat het uitsluitend over 
de beweegruimte van ngo’s zou gaan. 
Civiele ruimte is echter veel meer dan 
dat, en ook cruciaal voor het werk van 
onafhankelijke journalisten, vakbonden, 
politieke partijen, burgerbewegingen, 
kunstenaars, muzikanten, jongeren-
verenigingen, individuele mensen-
rechtenverdedigers en vele anderen. 
‘Democratische ruimte’ kan dan weer 
in bepaalde contexten erg politiek 
geïnterpreteerd worden en argwaan 
opwekken, als zou het verdedigen ervan 
impliceren dat er een westers systeem 
opgelegd wordt. ‘Civiele ruimte’ is dus 
een ruimer en neutraler concept. In 
een rapport van juli 2018 geeft Oxfam 
de volgende definitie:

Civiele ruimte verwijst naar de  
structuren, processen en juridische 
instrumenten, en de afwezigheid van 
beperkingen, die het voor burgers 
mogelijk maken om zich te verenigen, 
zich te organiseren en te handelen in 
kwesties die voor hen van belang zijn 
in de ruimte buiten de familie, de staat 
en de markt. Civiele ruimte is cruciaal 
voor het voortbestaan en de bloei 
van de civiele maatschappij. Civiele 
ruimte stelt mensen, als lid van de 
civiele maatschappij, in staat om hun 
belangen, waarden en identiteit(en) 
te uiten en te onderhandelen, hun 

2.1 Definitie

“
Antoine Buyse, professor of human 
rights and director of the Netherlands 
Institute of Human Rights (SIM).
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Congo

De kracht van  
de vrijheid van  
meningsuiting en 
het recht op infor-
matie in Congo
Radio Maendeleo in Oost-Congo 
werkt nauw samen met lokale 
middenveldorganisaties. Via 
hun programma’s proberen de 
radiomedewerkers het leven van 
de inwoners van de provincie 
Zuid-Kivu te verbeteren. Door 
hun kritische berichtgeving over 
wantoestanden slagen ze er soms 
in om verandering teweeg te 
brengen. Zo berichtten ze in 2015 
over illegale checkpoints van het 
Congolese regeringsleger en de 
tol die voorbijgangers moesten 
betalen om doorgelaten te 
worden. Niet alleen waarschuwde 
Radio Maendeleo voorbijgangers 
voor het gevaar, maar ook werden 
prompt enkele checkpoints 
gesloten toen ze de provinciale 
verantwoordelijken hierover 
ondervroeg. 

2.2 Civiele ruimte  
en mensenrechten
Individuen en organisaties hebben 
civiele ruimte nodig om ongelijkheid 
en onrecht aan te klagen en om hun 
belangen te verdedigen. Volgens de 
Verenigde Naties draagt een open 
civiele ruimte, waarbij middenveldac-
toren ongehinderd en in veiligheid 
kunnen werken, bij tot de realisatie 
van alle mensenrechten en is het een 
onmisbaar element van vreedzame, 
welvarende en democratische samen-
levingen.7 Maar middenveldactoren 
hebben civiele ruimte niet enkel nodig 
om bij te dragen aan de samenleving, 
het is ook een recht. 

De VN-mensenrechtenraad nam sinds 
2013 drie resoluties aan die civiele 
ruimte expliciet linken aan het inter-
nationale mensenrecht, en dus aan 
de verplichting van staten om civiele 
ruimte te beschermen.8 Vier mensen-
rechten vormen de basis van civiele 
ruimte: 

1. vrijheid van meningsuiting, 
2. vrijheid van vereniging, 
3. vrijheid van vergadering en
4. het recht op deelname aan open-

bare aangelegenheden. 

Deze basisrechten zitten vervat in de 
belangrijkste internationale en regionale 
mensenrechtenverdragen. Overheden 
dienen deze rechten te beschermen, te 
verdedigen en te vrijwaren. 

Vrijheid van meningsuiting

De vrijheid van meningsuiting houdt 
in dat elke mens het recht heeft om 
zijn of haar mening te uiten zonder 
ongerechtvaardigde censuur, belem-
meringen of wettelijke sanctie. Vrijheid 
van meningsuiting omvat het recht 
om informatie en ideeën van allerlei 
aard op te zoeken, te ontvangen en te 
delen met anderen. Ook informatie of 
ideeën die door anderen als diep bele-
digend kunnen worden beschouwd, 
vallen onder de vrijheid van menings-
uiting. Maar het is geen absoluut 
recht: uitdrukkingen die aanzetten tot 
haat of geweld vallen er niet onder en 
mogen dus gesanctioneerd worden.9 
Wanneer de vrijheid van menings-
uiting gerespecteerd wordt, kunnen 
middenveldactoren kwesties van maat-
schappelijk belang in het publieke 
debat brengen en kunnen media daar 
vrij over berichten. Op die manier 
hebben burgers én beleidsmakers 
toegang tot informatie die kritisch kan 
worden becommentarieerd en geverifi-
eerd en kunnen ook politieke, religieuze 
en andere minderheden afwijkende 
meningen en standpunten delen.

CASE
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“

“Wanneer de vrijheid 
van meningsuiting 

gerespecteerd wordt, kunnen 
middenveldactoren kwesties 
van maatschappelijk belang 

in het publieke debat brengen 
en kunnen media daar vrij 

over berichten.”
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Vrijheid van vereniging

Vrijheid van vereniging is het recht van 
iedere burger om zich aan te sluiten 
bij een formele of informele groep 
om samen iets te ondernemen en haar 
belangen te verdedigen. Dit omvat het 
recht om een nieuwe vereniging te 
vormen en om toe te treden tot een 
bestaande vereniging. Ook dit recht is 
niet absoluut: het recht op vereniging 
mag ingeperkt worden als bijvoorbeeld 
de veiligheid in het gedrang komt. Zo 
vallen criminele of terroristische orga-
nisaties niet onder de vrijheid van 
vereniging en mogen zij ontbonden 
worden. Verenigingen kunnen midden-
veldorganisaties zijn, ngo’s, clubs, 
religieuze verenigingen, politieke 
partijen, vakbonden, stichtingen en 
online verenigingen, maar ook minder 
duidelijk afgebakende vormen van 
verenigingen zoals grassroots-actie-
groepen en sociale bewegingen. Een 
van de kernelementen van het recht 
op vrijheid van vereniging is het recht 
om materiële en financiële middelen te 
zoeken, te ontvangen en te gebruiken 
om de doelstelling van de vereniging te 
realiseren.10 

Het recht op vrijheid van vereniging is 
belangrijk omdat het mensen toelaat 
om zich, los van de staat, de familie 
of de markt, te organiseren binnen 
de maatschappij. Mensen die zich 
verenigen zijn onontbeerlijk om een 
tegenmacht te kunnen vormen en om 
een constructieve bijdrage te leveren 
aan de uitbouw van de welvaartstaat 
en internationale solidariteit. Zonder 
vrijheid van vereniging kan het midden-
veld niet bestaan. Beperkingen op dit 
recht verzwakken de macht en de onaf-
hankelijkheid van burgers ten aanzien 
van de overheid en van de markt. Het 
is een essentieel onderdeel van een 
democratische samenleving. 

Vakbonden en 
sociale rechten 
In het post-Rode Khmer-tijdperk 
heeft het maatschappelijk 
middenveld in Cambodja een 
belangrijke bijdrage geleverd aan 
de wederopbouw en ontwikke-
ling van het land. Zo speelden 
vakbonden een sleutelrol bij de 
heropbouw van sociale basis-
voorzieningen. Door middel van 
sociale acties én dialoog slaagden 
ze er onder andere in om de mini-
mumlonen in de textielsector 
substantieel te laten verhogen. 
Zo was het minimumloon in 2013 
al drie jaar onveranderd 80 dollar 
(62 euro), wars van prijsstij-
gingen. Een onafhankelijke studie 
toonde toen aan dat het voor een 
minimaal aanvaardbare levens-
standaard tussen 157 en 177 dollar 
moest liggen. Cambodjaanse 
vakbonden schoven daarop geza-
menlijk de eis naar voren van 160 
dollar (125 euro). De overheid 
besliste eind 2013 om het mini-
mumloon te verhogen tot 100 
dollar maar weigerde elk verder 
overleg, waarop de vakbonden 
opriepen tot een staking. Er 
kwam een wereldwijde actiedag, 
met steun van de internationale 
vakbondsfederaties, en de ‘Clean 
Clothes Campaign’ oefende druk 
uit op de internationale kleding-
ketens. Deze gezamenlijke actie 
leidde niet alleen tot het vast-
leggen van het minimumloon op 
128 dollar vanaf januari 2015, maar 
er kwam ook een stevige over-
legstructuur en afspraken over 
een jaarlijkse herziening van het 
minimumloon. Begin 2019 was 
het minimumloon in Cambodia 
182 dollar, beter dan in de meeste 
vergelijkbare landen in de regio. 
Zonder de vrijheid van vereniging 
was het vormen van vakbonden, 
het organiseren van stakingen en 
andere gezamenlijke acties en 
een goede vertegenwoordiging 
in overlegstructuren onmogelijk 
geweest. 

Vrijheid van vreedzame vergadering

Het recht op vrijheid van vreedzame 
vergadering is het recht van iedereen 
om in het openbaar of privé met 
anderen samen te komen en gemeen-
schappelijke belangen of ideeën te 
promoten en te verdedigen. Dit omvat 
het recht om deel te nemen aan vreed-
zame bijeenkomsten, vergaderingen, 
optochten, demonstraties, protesten, 
betogingen, stakingen, sit-ins en andere 

Recht op deelname aan de 
behandeling van openbare 
gelegenheden

Vrijheid van meningsuiting, vereni-
ging en vergadering zijn essentieel 
voor burgers om zich te organiseren, 
te manifesteren en hun stem te laten 
horen. Maar dat wil nog niet zeggen dat 
overheden naar hen luisteren. Het recht 
op deelname aan de behandeling van 
openbare aangelegenheden voorziet 
dat overheden ook rekening moeten 
houden met de wensen van de mensen 
en dat iedereen het recht heeft om deel 
te nemen aan de besluitvorming. 

Traditioneel werd dit recht geïnterpre-
teerd als het recht van iedereen om een 
stem uit te brengen bij verkiezingen en 
het recht om een publieke functie uit te 
oefenen. De voorbije jaren evolueerde 
de interpretatie over de reikwijdte van 
dit recht. Vandaag wordt het gezien als 
het recht om geconsulteerd te worden 
bij elke fase van de publieke besluitvor-
ming, om opinies en kritiek te uiten en 
om voorstellen in te dienen.12 Tijdige 
toegang tot volledige, begrijpbare en 
up-to-date informatie over beleid en 
publieke besluitvorming is essentieel 
om het recht op deelname aan de 
behandeling van openbare aangele-
genheden te vrijwaren.13 

Cambodja

CASE tijdelijke bijeenkomsten met een speci-
fiek doel. Volgens internationaal recht 
hebben overheden niet alleen de plicht 
om vreedzame bijeenkomsten toe te 
laten, maar moeten ze ook maatre-
gelen nemen om deze te faciliteren.11
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De consultatie 
van inheemse 
gemeenschappen 
in Guatemala 
Guatemala kent sinds het einde 
van de burgeroorlog in 1996 een 
sterke groei van de mijnbouwin-
dustrie. Veel mijnbouwconcessies 
situeren zich in gebieden waar 
de overgrote meerderheid 
van de bevolking inheems is. 
Volgens Conventie 169 van de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
en de VN-Verklaring inzake de 
Rechten van Inheemse Volkeren 
moeten overheden inheemse 
gemeenschappen vooraf raad-
plegen wanneer er exploratie 
of exploitatie van hun land of 
natuurlijke rijkdommen wordt 
gepland.14 Hoewel Guatemala 
Conventie 169 geratificeerd heeft, 
bracht het nog geen enkele 
formele raadpleging in de prak-
tijk, terwijl het aantal sociale 
conflicten rond mijnbouw en 
energieprojecten toeneemt. Als 
reactie hierop organiseren veel 
gemeenschappen en gemeenten 
in de Westelijke Hooglanden 
hun eigen raadplegingen.15 Op 
deze manier spraken al meer 
dan twee miljoen Guatemalteken 
zich uit tegen mijnbouwactivi-
teiten, in 90 volksraadplegingen.16 
Over het al dan niet bindende 
karakter van deze raadplegingen 
bestaat in Guatemala veel poli-
tieke en juridische discussie. Er 
is nog steeds geen nationale wet 
die duidelijkheid schept over de 
procedure en reikwijdte van de 
verplichting rond voorafgaande 
raadpleging. Het ministerie van 
Energie en Mijnbouw houdt geen 
rekening met de consultatiepro-
cessen, terwijl het Grondwettelijk 
Hof in bepaalde gevallen wel al 
de rechtsgeldigheid erkende en 
mijnbouwprojecten liet stilleggen 
vanwege de nalatigheid van de 
overheid.

guatemala

CASE

Nobelprijswinnaars Rigoberta Menchu (Guatemala) en Tawakkul Karman 
(Jemen) op bezoek in het dorp Casillas (Santa Rosa) in Guatemala op 
26 oktober 2017. Ze betuigen hun steun aan het verzet tegen het San 
Rafael-mijnbouwproject van het Canadese bedrijf Tahoe Resources.   
Foto: BELGA/ Esteban Biba
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2.3 Civiele ruimte 
en de duurzame 
ontwikkelings-
doelstellingen (SDG’s)
Samenlevingen met een open civiele 
ruimte hebben de neiging om veiliger, 
meer inclusief en vreedzamer te zijn 
bij het oplossen van conflicten en het 
herverdelen van rijkdom. Beperkingen 
op de civiele ruimte daarentegen 
hebben een negatieve impact op 
armoedevermindering, ongelijkheid, 
menselijke veiligheid, discriminatie en 
conflict.17 

Een open civiele ruimte is een belangrijk 
element voor het beheer (‘governance’) 
van ontwikkelingsprocessen. Wanneer 
het maatschappelijk middenveld vrij 
kan werken, speelt het een rol bij (a) 
het in kaart brengen van de behoeften 
aan, de uitsluiting van en de toegang 
tot openbare diensten, waarbij ze poli-
tici ertoe aanzet adequaat te reageren; 
(b) het onder de aandacht brengen 
van problemen op het gebied van 
kwaliteit, efficiëntie en middelen- 
beheer, met inbegrip van corruptie; 
en (c) het verstrekken van informatie 
over de impact en de werking van 
ontwikkelingsbeleid door middel van 
toezicht op de geleverde diensten en 
gebruikersfeedback.18

Autoritaire staten:  
betere ontwikkelingsresultaten?
Het voorbeeld van de zogenaamde ‘developmental states’ wordt vaak 
aangehaald als alternatief ontwikkelingsmodel: autoritaire staten met 
een door de overheid gestuurde, zeer snelle en ingrijpende econo- 
mische groei. China, Rwanda en Ethiopië zijn hier duidelijke voor-
beelden van: zware restricties op de vrijheden van burgers en een 
repressieve overheid, maar een sterke en snelle economische groei. 
Ondanks de verbluffende groeicijfers van deze landen zijn er enkele 
structurele problemen bij dit model. Gemarginaliseerde en/of gedis-
crimineerde bevolkingsgroepen hebben er vaak te lijden onder een 
gebrek aan vertegenwoordiging in het maatschappelijk middenveld. 
De politiek en de economische investeringen houden er vaak geen 
rekening met de land- en grondstoffenrechten van inheemse en 
andere bevolkingsgroepen. Grootschalige ‘elite’-corruptie groeit door 
een gebrek aan onafhankelijke rechtbanken en door beperkingen op 
het werk van anti-corruptie-activisten en onderzoeksjournalisten.19    

De duurzame ontwikkelingsdoelstel-
lingen van de Verenigde Naties zijn 
hét internationale kader om duurzame 
ontwikkeling een realiteit te maken. De 
17 SDG’s en 169 doelen rond domeinen 
als armoedebestrijding, onderwijs, de 
strijd tegen ongelijkheid, duurzame 
productie en consumptie, klimaat en 
vreedzame samenlevingen vormen 
een globaal actieplan om de mens-
heid en de planeet terug op de koers 
richting duurzaamheid te plaatsen. 
Met de aanname van de SDG’s door 
de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties in 2015 hebben de 193 
VN-lidstaten zich ertoe verbonden om 
de doelstellingen te realiseren.
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BEIJING, 17 maart 2017: Chinese president Xi Jinping houdt 
een welkomstceremonie voor Rwanda-president Paul Kagame 
vóór hun besprekingen in Peking, de hoofdstad van China.  
Foto: BELGA/ Liu Weibing

“Het voorbeeld van de 
zogenaamde ‘developmental 

states’ wordt vaak aangehaald als 
alternatief ontwikkelingsmodel. 

Ondanks de verbluffende 
groeicijfers van deze landen zijn 

er enkele structurele problemen.”
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Civiele ruimte is een integraal 
onderdeel van de SDG’s. Het zit 
vervat in SDG 16 dat vreedzame en 
inclusieve samenlevingen nastreeft 
met “doeltreffende, verantwoorde-
lijke en toegankelijke instellingen”. 
Doel 16.7 (Ontvankelijke, inclusieve, 
participatieve en representatieve 
besluitvorming op alle niveaus) 
en 16.10 (Publieke toegang tot 
informatie en beschermen van 
fundamentele vrijheden) in het 
bijzonder verwijzen rechtstreeks 
naar het belang van civiele ruimte 
als onderdeel van duurzame 
ontwikkeling.

Civiele ruimte an sich is niet alleen 
één van de doelstellingen van de 
SDG’s, het is eveneens een nood-
zakelijk onderdeel van de realisatie 
ervan in bijna elk domein.20 Wanneer 
het maatschappelijk middenveld aan 
tafel zit, is de beleidsvorming beter 
geïnformeerd, effectiever en duur-
zamer.21 Zo is de realisatie van SDG 
8 (waardig werk) bijna ondenkbaar 
zonder dat werknemers het recht 
hebben om zich in vakbonden te 
verenigen. Die vakbonden moeten 
ruimte krijgen om de rechten van hun 
leden te verdedigen en bijvoorbeeld 
uitbuiting of gevaarlijke werkom-
standigheden aan te kaarten.22 
SDG 5 (gendergelijkheid) zal niet 
gerealiseerd worden als vrouwen- 
rechtenorganisaties geen ruimte 
krijgen om actie te voeren voor 
gelijke rechten en te protesteren 
tegen seksisme en discriminatie. 
De slogan van de SDG’s is ‘Leave 
No One Behind’. Om ervoor te 
zorgen dat iedereen ook echt mee 
is en ontwikkelingsprocessen inclu-
sief, participatief en duurzaam 
zijn, zal ook iedereen gehoord 
moeten worden. Lobby-activiteiten, 
protesten, consultaties maar ook 
publieke debatten, informatie- en 
sensibiliseringscampagnes dragen 
bij aan de realisatie van de SDG’s. 

Het Escazú-
akkoord
Een goed voorbeeld van hoe 
civiele ruimte gepromoot kan 
worden om de SDG’s te reali-
seren, is het Escazú-akkoord van 
maart 2018, waarbij 24 landen in 
Zuid-Amerika en de Caraïben een 
akkoord afsloten om burgerpar-
ticipatie, toegang tot informatie 
en toegang tot rechtspraak te 
garanderen bij milieuzaken. Het 
Escazú-verdrag is geïnspireerd op 
de Rio-Verklaring over Milieu en 
Ontwikkeling (1992), dat expliciet 
het verband legt tussen burger-
participatie en de verwezenlijking 
van het recht op een gezond en 
duurzaam leefmilieu. In artikel 
9 stelt het Escazú-akkoord dat 
overheden een ‘veilig en gunstig 
klimaat’ moeten garanderen voor 
het werk van mensenrechten-
verdedigers die actief zijn rond 
milieuzaken.23 Het akkoord is het 
eerste verdrag ter wereld dat 
specifieke bindende bepalingen 
bevat voor de bescherming van 
mensenrechtenverdedigers en 
-organisaties die werken rond 
mensenrechten en milieu.24 
Middenveldorganisaties hebben 
jarenlang gelobbyd en actief 
meegewerkt aan het akkoord en 
speelden dus een cruciale rol bij 
de totstandkoming ervan. De 
grote politieke uitdaging is nu de 
ratificatie en effectieve toepas-
sing van het akkoord door de 
nationale regeringen in de regio.25 
De bepalingen van het verdrag 
gaan immers regelrecht in tegen 
de tendens van toenemende 
stigmatisering en criminalise-
ring van milieuactivisten door 
overheden in verschillende Zuid-
Amerikaanse landen.

INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRAS TRUCTURE
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“Mensen hebben goede 
redenen om boos en 
gefrustreerd te zijn op 
dit moment. En het is 
net nu dat er het meest 
behoefte is aan een 
robuuste verdediging van 
het recht op vrijheid van 
vergadering.”

Maina Kiai, Speciaal 
rapporteur van de VN 
voor de vrijheid van 
vreedzame verga-
dering en de vrijheid 
van vereniging, op 
het einde van zijn 
officiële bezoek aan 
de Verenigde Staten 
in juli 2016. 

Foto: JUNG YEON-JE /AFP
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Shrinking 

Civic  
Space 
of de oorlog tegen het  

kritische middenveld



Ondanks het feit dat civiele ruimte een mensenrecht is en noodzake-
lijk voor duurzame ontwikkeling, leeft slechts een minderheid van de 
wereldbevolking op een plek waar deze ruimte écht vrij is. CIVICUS, 
een internationale alliantie van middenveldorganisaties en activisten 
die de civiele ruimte wereldwijd analyseert, schreef in haar jaarrap-
port van 2019 dat slecht 280 miljoen mensen in een vrije samenleving 
leeft – of zo’n 4% van de wereldbevolking.26 

The space for civil society - civic 
space - is now under serious attack 
in 111 of the world’s countries - 
well over half - and only four per 
cent of the world’s population 
live in countries where our funda-
mental civil society freedoms - of 
association, peaceful assembly and 
expression - are respected. There 
are now serious restrictions in 
civic space on every continent.”28

De oorzaken van deze terugval zijn 
meervoudig en complex. Nieuwe 
democratieën met grote veilig-
heids- of economische problemen 
hebben moeite met het moeizame en 
gespannen politieke debat dat in de 
ogen van velen niet snel genoeg oplos-
singen aanreikt. De globalisering en de 

toenemende migratie worden misbruikt 
door populisten die nationalistische en 
xenofobe gevoelens aanwakkeren en, 
ook in Europese landen en de Verenigde 
Staten, openlijk de rechten van de mens 
in twijfel trekken.29 Landen waarin het 
economische systeem erop gericht is 
om machtige elites te bevoordelen en 
die te maken krijgen met protest, kiezen 
er vaak voor om dat protest in de kiem 
te smoren en democratische vrijheden 
in te perken. Grote machtsconcentra-
ties bij bedrijven en een gebrek aan 
bindende regels voor bedrijven en 
mensenrechten verzwakken de positie 
van burgers om wantoestanden aan te 
klagen. En nieuwe internationale groot-
machten zoals China, Rusland en India 
leggen veel minder de nadruk op het 
promoten van democratie en mensen-
rechten in hun buitenlandse beleid dan 
bijvoorbeeld de Europese Unie.30 

Het inperken van civiele ruimte (ook wel 
‘shrinking space’ of krimpende ruimte 
genoemd) is één van de kernelementen 
van de terugval van de democratie. 
Hoewel elk geval van krimpende ruimte 
context-specifiek is, zijn er enkele alge-
mene trends waarneembaar die een 
verklaring kunnen bieden.31 

1. De veranderende natuur van 
ontwikkelingsfinanciering en de 
rol van de staat. Wanneer landen 
minder afhankelijk worden van 
buitenlandse financiering kunnen 
ze gemakkelijker weerstaan aan de 
druk van (sommige) donoren om 
een vrij middenveld toe te staan. 
Nationale en internationale midden-
veldorganisaties die buitenlandse 
financiering ontvangen en kritiek 
uiten op het overheidsbeleid, worden 
dan vaker verweten te werken 
voor de rekening van ‘buitenlandse 
mogendheden’ en de ‘politieke 
oppositie’. Verschillende regeringen 
gebruiken nieuwe regelgeving om 
de ruimte van het maatschappelijk 
middenveld te beperken en om hun 
economische en politieke ontwik-
kelingsagenda uit te dagen of aan 
te vechten. Er ontstaan patronen 
waarbij buurstaten vergelijkbare 
wetgeving en tactieken toepassen 
en van elkaar leren hoe ze de ruimte 
van het maatschappelijk middenveld 
kunnen beheersen. 

Shrinking 

Civic  
Space 

De civiele ruimte is niet enkel beperkt, 
het staat ook onder zware druk. Steeds 
meer restricties op het werk van onder 
meer ngo’s, journalisten en vakbonden 
maken het moeilijker én gevaarlijker 
om vrij te kunnen werken en te strijden 
tegen onrecht. Deze evolutie loopt 
samen met een wereldwijde achter-
uitgang van de democratie. Waar 
het einde van de Koude Oorlog een 
periode inluidde van een globale groei 
van democratie, met het ontstaan van 
honderdduizenden middenveldorga- 
nisaties, en een sterke focus van 
donors op ngo’s en mensenrechten, 
is er volgens sommigen vanaf 2005 
een achteruitgang merkbaar, ook in 
‘gevestigde democratieën’ zoals de 
Verenigde Staten of Europese landen.27

Bron: “Civicus State of Civil Society 
Report 2019 - the year in review”

“
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2. De veranderende natuur van 
onveiligheid. De opkomst van 
extremistische groeperingen, gemi-
litariseerde reacties op opstanden, 
conflicten in fragiele staten en grens-
overschrijdende criminaliteit hebben 
geleid tot een dominante positie 
van de veiligheidsagenda. Sommige 
extremistische en criminele groe-
peringen hebben organisaties 
opgericht die als dekmantel dienen 
om hun gewelddadige activiteiten 
te financieren. Verschillende rege-
ringen gebruiken de strijd tegen 
dergelijke misbruiken om draco- 
nische beperkingen voor àlle 
groepen uit het maatschappe-
lijk middenveld te rechtvaardigen. 
De dominantie van de veiligheids-
agenda leidt ertoe dat landen steun 
verlenen aan autoritaire regimes en 
zwakke democratische regeringen 
die de invloed van het maatschap-
pelijk middenveld willen beperken.

3. De veranderende natuur van 
middenveldorganisaties Naarmate 
de op rechten gebaseerde aanpak 
(de zogenaamde Human Rights-
based approach) in de jaren 
‘90-2000 aan belang won, verschoof 
de focus van een deel van het 
middenveld van dienstverlening naar 
beleidsbeïnvloeding. Met de toege-
nomen financiering van organisaties 
die focussen op meer beleidsbeïn-
vloeding, nam ook het wantrouwen 
van overheden toe ten aanzien van 
die tegenmacht.

4. Uitdagingen met zelfregulering. 
Veel middenveldorganisaties die 
in de jaren negentig en 2000 zijn 
opgericht (tijdens de jaren van 
‘hoogconjunctuur’ voor het formeel 
georganiseerde middenveld) 
hebben zwakke bestuurs- en verant-
woordingsstructuren. Hierdoor 
trekken sommige regeringen hun 
legitimiteit in twijfel. In veel gevallen 
hebben zowel internationale als nati-
onale middenveldorganisaties niet 
kunnen of willen voldoen aan de 
basisvereisten op het gebied van 
rapportering en financieel beheer. 
Veel internationale ngo’s worden 
- terecht of onterecht - gezien als 

meer bezorgd met hun eigen over-
leven dan met de noden van mensen 
in het Zuiden. Maar hoewel regelge-
ving voor het middenveld legitiem 
is, is veel bureaucratisch toezicht te 
belastend geworden en eerder een 
instrument om kritische of alterna-
tieve stemmen te dwarsbomen of 
in te perken in plaats van de verant-
woordingsplicht te versterken. Veel 
maatschappelijke organisaties zijn 
niet in staat het hoofd te bieden aan 
complexe, veranderende procedures 
en hebben moeite om onbeperkte 
financiering te verkrijgen die nodig 
is voor effectieve, verantwoordelijke 
organisaties.

De inkrimping van de civiele ruimte 
gebeurt op verschillende manieren. We 
beschrijven drie manieren die vaak in 
combinatie met elkaar worden gebruikt 
(verder in dit dossier gaan we op elk 
van de drie dieper in):

1. Via restrictieve wetgeving wordt 
het moeilijker voor middenveld- 
organisaties om zich te registreren 
of om fondsen te verwerven, wordt 
de controle van de overheid op 
de activiteiten van organisaties 
opgevoerd en worden zware admi-
nistratieve sancties mogelijk, zoals 
de ontbinding van de organisatie. 
Via overheids-coöptatie worden 
individuen, ngo’s, vakbonden en 
bewegingen ‘geneutraliseerd’ en 
omgevormd tot propaganda-in-
strumenten voor de overheid. 
Onafhankelijke activisten en organi-
saties daarentegen wordt de toegang 
tot de publieke ruimte en/of beleids-
processen ontzegd. Vaak staan deze 
maatregelen in scherp contrast met 
regels voor bedrijven.32 

2. Middenveldorganisaties worden 
verbaal aangevallen en gestigma-
tiseerd als een bedreiging voor de 
veiligheid, de identiteit, cultuur of 
de economisch groei van een land. 
Vaak worden ze gebrandmerkt 
als handpoppen van buitenlandse 
mogendheden, politieke oppositie 
en zelfs als criminelen of terro-
risten. Deze criminalisering van 

middenveldorganisaties wordt vaak 
gecombineerd met gerechtelijke 
vervolgingen. 

3. Maar ook het fysieke geweld neemt 
toe: mensenrechtenverdedigers, 
milieuactivisten, kritische onder-
zoeksjournalisten, vakbondsleiders 
en andere kritische stemmen worden 
bedreigd, geslagen, gefolterd of 
zelfs vermoord omwille van het werk 
dat ze doen. 

Eén van de neveneffecten van dit 
krimpende ruimte-fenomeen is het 
ontradende effect dat het heeft op 
mensen om zich te organiseren en 
om zich uit te spreken tegen onrecht. 
Deelnemen aan een betoging, het 
ondertekenen van een petitie, lid 
worden of blijven van een organisatie, 
vakbondsvertegenwoordiger zijn, 
financiële of andere steun verlenen: 
het wordt allemaal moeilijker en soms 
ook gevaarlijker. Hierdoor haken veel 
mensen af en neemt de zelfcensuur 
toe. In sommige gevallen is net dat de 
bedoeling van de restrictieve wetten 
en de verbale en fysieke aanvallen: de 
mogelijkheden van burgers verkleinen 
om een politieke rol te spelen en de 
samenleving mee vorm te geven via 
‘civic action’.

3.1 Restrictieve 
wetgeving 
Als het over regelgeving van het 
middenveld gaat, is het internationale 
mensenrecht duidelijk: binnenlandse 
wettelijke en administratieve bepa-
lingen moeten een onafhankelijk, 
divers en pluralistisch middenveld 
mee mogelijk maken, beschermen en 
promoten.33 Jammer genoeg wordt 
wetgeving meer en meer gebruikt om 
het tegenovergestelde te bewerkstel-
ligen. Meer dan 50 landen hebben de 
voorbije jaren wetgeving aangenomen 
die het moeilijker maken voor midden-
veldorganisaties om zich te registreren, 
activiteiten uit te voeren of financiering 
te krijgen.34 
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“Meer dan 50 landen 
hebben de voorbije jaren 

wetgeving aangenomen die 
het moeilijker maken voor 

middenveldorganisaties 
om zich te registreren, 

activiteiten uit te voeren of 
financiering te krijgen.”

Vrouwen protesteren voor de Senaat in Phnom 
Penh op 24 juli 2015. Cambodja heeft er een 
contro versiële ngo-wet aangenomen waarvan 
critici vrezen dat ze gebruikt zal worden 
om kritiek op de overheid te bemoeilijken. 
Foto: REUTERS / Samrang Pring
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Registratie
Veel middenveldactoren organiseren 
activiteiten zonder hiervoor een 
formele, door de overheid erkende 
structuur te hebben. Het zijn de 
facto-verenigingen. Verschillende 
burgerinitiatieven of andere sociale 
bewegingen organiseren verga-
deringen, betogingen of andere 
samenkomsten, schrijven opinies of 
praten met beleidsmakers zonder 
geregistreerd of op een andere manier 
erkend te zijn. Een wettelijke erkenning 
heeft echter verschillende voordelen. 
Het laat de vereniging toe om een bank-
rekening te openen, personeel aan te 
nemen, een bureau te huren, persoon-
lijke aansprakelijkheid te vermijden, 
enz. Ook om financiering te verkrijgen 
is een wettelijke erkenning belangrijk: 
voor de meeste internationale donoren 
is het een noodzakelijke voorwaarde. 
Om een de jure-vereniging te worden, 
dient de organisatie geregistreerd 
te worden. Het is deze stap die door 
nieuwe, restrictieve wetgeving in veel 
landen moeilijker wordt gemaakt. 

Veel landen verplichten de registratie 
van middenveldorganisaties en leggen 
hoge boetes of zelfs gevangenisstraffen 
op wanneer niet-geregistreerde orga-
nisaties activiteiten of bijeenkomsten 
organiseren.35 Vaak is de registratie 
méér dan een puur administratieve 
aangelegenheid en wordt het voor 
middenveldorganisaties moeilijk of 
zelfs onmogelijk gemaakt. Vaag gefor-
muleerde en schadelijke bepalingen 
maken het makkelijker om de registratie 
van kritische en beleidswerk-gerichte 
organisaties te weren, zoals: ‘het 
verbod op politieke activiteiten’36, ‘de 
activiteiten van de organisatie moeten 
conform zijn met de prioriteiten van de 
regering’37 of ‘de organisatie mag enkel 
activiteiten uitoefenen die de nationale 
belangen niet schaden’. Hoge kosten, 
ingewikkelde procedures en de slechte 
bereikbaarheid van de voor de regis-
tratie bevoegde overheidsdiensten 
(vaak zijn die enkel in de hoofdstad te 
vinden) vormen extra barrières, zeker 
voor kleinere, community-based orga-
nisaties met weinig middelen en weinig 
kennis van de juridische en administra-
tieve procedures. 

CASE

rwanda

Het contrast tussen de registratie van 
bedrijven en ngo’s in Rwanda
De zware en soms politiek gekleurde registratieprocedures voor ngo’s, 
vakbonden en andere middenveldorganisaties staan in veel landen in 
sterk contrast met de registratie van bedrijven. Rwanda is daar een duide-
lijk voorbeeld van. De registratie van een nationale of internationale ngo is 
aartsmoeilijk en kan vele maanden duren. Zo dient de ngo te zorgen voor: 
een volmacht voor de vertegenwoordiging van de ngo, een brief naar de 
CEO van de ‘Rwandan Governance Board’, een actieplan en een gedetail-
leerd budget voor het fiscale jaar (van juli tot juni) dat gelinkt is aan de 
nationale ontwikkelingsvisie ‘Vision 2020’, het armoedebestrijdingsplan 
‘EDPRS II’, en het ontwikkelingsplan (‘DDP’) voor het district waarin de 
activiteiten zullen plaatsvinden, de bij een notaris neergelegde statuten 
van de ngo, een door donoren ondertekend bewijs van financiering, een 
geldig memorandum van overeenstemming met een ministerie en een 
overzicht van de organisatiestructuur van de ngo in Rwanda.38 

De registratie van een binnen- of buitenlands bedrijf daarentegen is 
bijzonder eenvoudig. De registratie is gratis en duurt er maximaal 6 uur. 
Men dient enkel een identiteitskaart, de naam van het te registreren bedrijf 
en het doel aan te geven. Het is mede hierdoor dat Rwanda op nummer 29 
staat (uit 190 landen) in de ‘doing business’-index van de Wereldbank.39 De 
speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de vrijheid van vereni-
ging en vergadering schreef in zijn rapport over Rwanda: “De speciale 
rapporteur is van mening dat een soortgelijke aanpak op het gebied van 
registratieverplichtingen ook voor het maatschappelijk middenveld moet 
gelden. Dit zou aanzienlijke economische, sociale en politieke voordelen 
opleveren, die innovatie en creativiteit mogelijk maken. Belangrijker nog, 
het zou duurzame vrede en democratie versterken. (…) De enorme tijd 
en energie die nodig is voor de registratie van een ngo in Rwanda zou 
beter gebruikt worden voor activiteiten die de gemeenschap ten goede 
komen”.40 
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“Veel middenveldactoren 
organiseren activiteiten 

zonder hiervoor een formele, 
door de overheid erkende 

structuur te hebben.”

De ‘gillets jaunes’ in Parijs, februari 2019. De burgerbeweging is niet 
geregistreerd bij de overheid, maar voert overal in het land acties uit.  
FOTO: BELGA/ Laurent Paillier
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Financiering
Naast de invoering van complexe 
registratieprocedures proberen wetge-
vers ook de financiering van midden-
veldorganisaties te controleren of 
te bemoeilijken. Zo zijn nationale 
financieringsbronnen zoals subsidies 
of overheidscontracten vaak enkel 
toegankelijk voor de door de over-
heid bepaalde prioriteiten, voorna-
melijk voor dienstenverlening en voor 
organisaties die het overheidsbeleid 
ondersteunen. Organisaties die het 
beleid opvolgen, kritiek formuleren 
en aan beleidsbeïnvloeding doen, 
krijgen vaak geen toegang tot finan-
ciële ondersteuning van de nationale 
overheid.44 Overheidsfinanciering kan 
ook gebruikt worden als drukkings-
middel om middenveldorganisaties 
in een bepaalde richting te duwen en 
te instrumentaliseren (zie voorbeeld 
Rusland).  

Nationale financiering is voor veel 
middenveldorganisaties in lage- en 
middeninkomenslanden niet beschik-
baar, waardoor ze erg afhankelijk 
zijn van buitenlandse financiering 
via ontwikkelingssamenwerking of 
giften van diaspora in het Noorden. 
Anti-corruptie-, mensenrechten- 
of pro-democratieorganisaties die 
burgers sensibiliseren, kritiek uiten en 
nationale campagnes opzetten, kunnen 
een grote politieke impact hebben. 
Ze zijn dan ook een doorn in het oog 
van veel autoritaire regimes. Onder het 
mom van ‘de bescherming van de nati-
onale soevereiniteit’ en het beperken 
van ‘buitenlandse inmenging’ proberen 
meer en meer landen de buitenlandse 
financiering van middenveldorganisa-
ties aan banden te leggen. Buitenlandse 
financiering wordt dan ook vaak gezien 
als een nieuwe vorm van imperialisme 
of neo-kolonialisme. Het ironische is 
dat veel landen die dergelijke argu-
menten gebruiken zélf buitenlandse 
financiering ontvangen, bijvoorbeeld 
in de vorm van ontwikkelingssamen-
werking, waarbij de bedragen vaak vele 
malen groter zijn dan wat middenveld- 
organisaties ontvangen. 

Uit de bestaande internationale mensen-
rechteninstrumenten kunnen we drie 
algemene principes identificeren45:

1. De mogelijkheid om middelen 
te zoeken, te ontvangen en te 
gebruiken is inherent aan het 
recht op vrijheid van vereniging 
en essentieel voor het bestaan en 
de doeltreffende werking van elke 
vereniging. Dit geldt voor de jure- 
én de facto-verenigingen.

2. Staten moeten verenigingen 
toestaan buitenlandse financie-
ring te zoeken, te ontvangen en te 
gebruiken als onderdeel van hun 
verplichting krachtens de interna-
tionale mensenrechtenwetgeving 
om alle beschikbare middelen 
te mobiliseren binnen de eigen 
samenleving en vanuit de interna-
tionale gemeenschap.

3. Het maatschappelijk middenveld 
en bedrijven moeten onderworpen 
zijn aan een gelijksoortig geheel 
van regels en voorschriften. 

Algemene of vaag verwoorde restric-
ties op buitenlandse financiering voor 
middenveldorganisaties zijn in strijd 
met internationaal recht. Dat wil niet 
zeggen dat een overheid nooit regels 
kan opstellen in verband met buiten-
landse financiering. In de strijd tegen 
het witwassen van geld, georgani-
seerde misdaad, terrorisme en het 
voorkomen van buitenlandse inmen-
ging in verkiezingen of referenda kan 
zij buitenlandse financiering uiteraard 
controleren, reguleren en indien nodig 
sanctioneren. Maar beperkingen op het 
recht om financiering te ontvangen en 
te gebruiken moeten altijd in overeen-
stemming zijn met de mensenrechten 
en proportioneel en noodzakelijk zijn 
met betrekking tot een specifiek en 
duidelijk omschreven, legitiem doel.46 
En net daar knelt vaak het schoentje: 
veel wetten die buitenlandse financie-
ring van middenveldorganisaties aan 
banden leggen, weerstaan de toets van 
proportionaliteit en overeenkomstig 
internationaal mensenrecht niet. 

CASE

tanzania

De registratie van  
LGBTIQ+ 
-organisaties: 
homofobie  
in Tanzania 
Een studie van Outright Interna-
tional, een mensenrechtenorgani-
satie die de rechten van homo’s, 
lesbiennes, bi’s en transgender en 
intersekse personen (LGBTIQ+) 
wereldwijd opvolgt, toont aan 
dat het in 85 landen (op 194) 
verboden is voor LGBTIQ+-or-
ganisaties om zich wettelijk te 
registreren. Het bekendmaken 
van de intentie om specifiek rond 
LGBTIQ+-gerelateerde rechten te 
werken, vormt een belemmering 
voor registratie van organisaties.41 
Vaak is er ook een terugval merk-
baar: een toename van de intole-
rantie ten aanzien van LGBTIQ+ 
resulteert vaak in de de-regis-
tratie van LGBTIQ+-organisaties. 
Tanzania is hier een duidelijk 
voorbeeld van. Sinds 2015 neemt 
de homofobie er stelselmatig toe. 
Verschillende ministers spraken 
zich uit tegen de ‘promotie van 
homoseksualiteit’ en beloofden 
actie te ondernemen tegen orga-
nisaties die zich inzetten voor 
de LGBTIQ+-gemeenschap. Dit 
waren geen loze beloften: HIV/
a ids-prevent ieprogramma’s 
voor homoseksuele mannen zijn 
er stopgezet en verschillende 
LGBTIQ+-organisaties verloren 
hun registratie en moesten de 
deuren sluiten.42 Andere organisa-
ties besloten om hun activiteiten 
rond LGBTIQ+ stop te zetten om 
de rest van hun werking niet in 
gevaar te brengen of om een deel 
van de activiteiten clandestien uit 
te voeren. De maatregel zorgde 
er ook voor dat andere Tanzani-
aanse middenveldorganisaties 
veel terughoudender geworden 
zijn om het (publiekelijk) op te 
nemen voor hun collega’s van 
LGBTIQ+-organisaties uit angst 
zelf het slachtoffer te worden van 
de repressie.43 
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“Het bekendmaken van 
de intentie om specifiek 

rond LGBTIQ+ gerelateerde 
rechten te werken, vormt 

een belemmering voor 
registratie van organisaties.”

26 november 2018: Zuid-Afrikaanse leden van de LGBTQI+  –organisatie protesteren aan de Tanzaniaanse ‘High Commission’ 
in Pretoria. Ze protesteren tegen mensenrechtenschendingen door de Tanzaniaanse regering en roepen ook op tot de 
vrijlating van twee homoseksuele Zuid-Afrikanen die in Tanzania gearresteerd werden. FOTO: AFP / Phill Magakoe
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ethiopië

De ‘Charities and Societies 
Proclamation’ van Ethiopië 
(2009)
In 2009 nam het Ethiopische parlement een wet 
aan die ngo’s onderverdeelde in 3 categorieën:
• Ethiopian Charities or Societies, 
• Ethiopian Resident Charities or Societies, 
• Foreign Charities.

De wet bepaalde dat enkel ‘Ethiopian Charities 
or Societies’ mochten werken rond thema’s als 
mensenrechten maar dat ze niet meer dan 10% 
van hun financiering uit het buitenland mochten 
ontvangen. Voor de meeste organisaties was dit 
een onmogelijke opdracht. Internationale ngo’s en 
de als ‘Ethiopian Resident Charities or Societies’ 
geregistreerde organisaties riskeerden zware 
boetes en gevangenisstraffen als zij toch rond 
mensenrechten of democratie zouden werken. De 
International Centre for Not-For-Profit Law, een 
organisatie die ngo-wetgeving wereldwijd opvolgt 
en analyseert, schreef hierover het volgende:

“The restriction on NGOs that receive more 
than 10% of funding from foreign sources from 
participating in essentially all human rights and 
advocacy activities may effectively silence civil 
society in Ethiopia by starving NGOs of resources, 
and thus essentially extinguishing their right to 
expression.”47

Als gevolg van de financieringsbeperkingen in 
de nieuwe wet hebben ten minste 17 Ethiopische 
organisaties, waaronder enkele van de belang-
rijkste mensenrechtenorganisaties, hun mandaat 
gewijzigd om niet langer te werken rond mensen-
rechten. De organisaties die zich toch bleven 
inzetten voor de mensenrechten, hebben hun 
activiteiten aanzienlijk ingeperkt.48 Eén van de 
grootste mensenrechtenorganisatie van het land, 
de ‘Ethiopian Human Rights Council’, moest 80% 
van haar personeelsleden ontslaan en 9 provincie-
kantoren sluiten.49

Ondanks de krimpende ruimte in Ethiopië vonden 
er sinds 2014 steeds grotere burgerprotesten 
plaats, voornamelijk vanuit de gediscrimineerde 
Oromo-gemeenschap. De vreedzame eis voor 
meer vrijheid en politieke participatie hebben 
geleid tot de benoeming van een hervormingsge-
zinde eerste minister.50 In januari 2019 werd een 
nieuwe ngo-wet aangenomen, die onder meer 
de voorwaarde inzake de 10% buitenlandse finan-
ciering ongedaan maakte.51 Ondanks de grote 
beperkingen van de nieuwe wet en de lange weg 
die de Ethiopische democratie nog te gaan heeft, 
is het een goed voorbeeld van hoe changema-
kers via civic action de strijd tegen de krimpende 
ruimte kunnen winnen.   

6 augustus 2016: In de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba 
betoogden duizenden mensen. Ze riepen de regering op om 
te stoppen met het doden van demonstranten, de gearres-
teerden vrij te laten, politieke hervormingen door te voeren 
en de rechtvaardigheid en de rechtsstaat te respecteren.   
Foto: REUTERS/Tiksa Negeri
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rusland

De financiering van 
ngo’s in Rusland: 
Shrinking of 
shifting space?
In 2012 nam Rusland een wet 
aan die middenveldorganisaties 
die buitenlandse financiering 
ontvingen en ‘politieke activi-
teiten’ ondernamen, verplichtte 
om zich te registreren als 
‘Buitenlandse Agent’ (in het 
Russisch synoniem voor buiten-
landse spion of verrader). Met 
politieke activiteiten werd elke 
vorm van beleidsbeïnvloeding 
bedoeld. De wet bepaalde ook 
dat de betrokken organisaties 
zich in elke publieke communi-
catie, publicatie of presentatie 
duidelijk moesten identificeren als 
‘Buitenlandse Agent’. De controle 
van de door het buitenland gefi-
nancierde kritische ngo’s werd 
opgevoerd en velen moesten 
de deuren sluiten omdat ze de 
wet niet of niet goed genoeg 
naleefden.52

Tegelijkertijd startte de overheid 
verschillende goed gefinancierde 
programma's om het ‘echte’ 
Russische middenveld te 
promoten. De overheidssubsidies 
zijn er echter enkel voor organi-
saties die ‘sociaal georiënteerd’ 
zijn en zich bezighouden met het 
verspreiden van vaderlandsliefde, 
gezondheidszorg, financiële 
steun aan arme gezinnen, enz. 
Kritische organisaties die werken 
rond mensenrechten, corruptie en 
democratie vallen er niet onder. 
Het resultaat was een drastische 
verandering van het middenveld: 
kritische organisaties hebben het 
steeds moeilijker om te overleven, 
terwijl nationalistische pro-rege-
ringsorganisaties de Russische 
civiele ruimte domineren.53 

Alexander Cherkasov (L), hoofd van de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial, 
woont op 24 mei 2013 een rechtszitting bij in Moskou. Memorial, de oudste mensen-
rechtengroep van Rusland, ging naar de rechtbank om te proberen te voorkomen dat 
ze gedwongen werden om zich te registreren als “buitenlandse agent” volgens een 
wet die volgens critici door president Vladimir Poetin bedoeld is om kritische stemmen 
het zwijgen op te leggen. FOTO: REUTERS/Sergei Karpukhin

“In 2012 nam Rusland een wet 
aan die middenveldorganisaties 
die buitenlandse financiering 
ontvingen en ‘politieke activiteiten’ 
ondernamen, verplichtte om zich te 
registreren als ‘Buitenlandse Agent’ 
(in het Russisch synoniem voor 
buitenlandse spion of verrader).”
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Activiteiten
Naast beperkingen op de registratie 
en de financiering van middenveldor-
ganisaties gaan veel wetten nog een 
stap verder en verbieden ze speci-
fieke activiteiten. Hierdoor wordt in 
verschillende gevallen civic action zélf 
gecriminaliseerd. Zo is het verbieden 
van ‘politieke activiteiten’ veelvoorko-
mend, waarbij het vaak niet duidelijk 
is wat precies de definitie is van een 
politieke activiteit. Organisaties die 
aan dienstverlening doen worden 
over het algemeen als nuttig of goed 
beschouwd, terwijl zij die aan beleids-
beïnvloeding doen als slecht of zelfs 
gevaarlijk. Mede hierdoor wordt er bij 
het verbod op politieke activiteiten 
vaak geen onderscheid gemaakt tussen 
directe politieke activiteiten (zoals het 
werk van politieke partijen) en andere 
initiatieven die als doel hebben het 
beleid te veranderen.54 Een algemeen 
verbod op activiteiten die een politiek 
doel hebben, is in strijd met de inter-
nationale mensenrechten. De speciale 
rapporteur van de Verenigde Naties 
voor de vrijheid van vreedzame verga-
dering en de vrijheid van vereniging zei 
hierover het volgende bij de toelich-
ting van zijn jaarlijkse rapport aan de 
VN-Mensenrechtenraad:

CASE

bolivia

Wet nr. 351 in 
Bolivia
Sinds 2011 groeit het protest 
in Bolivia tegen de regering en 
haar grootschalige projecten in 
sectoren zoals energie, gas en 
infrastructuur. Conflicten over 
land, lonen, publieke dienstverle-
ning en het beheer van natuurlijke 
rijkdommen hebben tot een sterke 
repressie van het Boliviaanse 
middenveld geleid. Er worden 
onder meer lastercampagnes 
gevoerd tegen kritische organi-
saties en protestacties worden 
vaak beantwoord met geweld. 
Sympathisanten van het regime 
hebben het leiderschap overge-
nomen van belangrijke sociale 
organisaties, zoals bijvoorbeeld 
de confederatie van inheemse 
volkeren CIDOB. Verschillende 
wetten werden uitgevaardigd die 
de civiele ruimte sterk inperken: 
de mijnwet en de wet op de 
promotie van investeringen clas-
sificeren een aantal vormen van 
legitiem protest als een strafbaar 
feit. De wet nr. 351 voor ngo’s 
verplicht middenveldorganisaties 
om hun doelstellingen en acti-
viteiten in overeenstemming te 
brengen met het overheidsbe-
leid. Al deze maatregelen hebben 
geleid tot een sterke zelfcensuur: 
de meeste organisaties hebben 
besloten hun doelstellingen te 
wijzigen of meer ‘low profile’ te 
werken om niet in de problemen 
te komen met de regering. Het 
maatschappelijk middenveld 
heeft daarmee aan kracht en 
onafhankelijkheid ingeboet.59

In sommige landen is kritiek op de 
overheid strafbaar, wat beleidsbeïn-
vloeding en protest erg moeilijk en 
gevaarlijk maakt. Zo nam Israël in juli 
2018 een wet aan die organisaties die 
de vervolging van Israëlische soldaten 
in het buitenland verdedigen, verbiedt 
om te spreken op scholen.56 In Rwanda 
is het sinds de nieuwe strafwet van juni 
2018 strafbaar om de president te bele-
digen en om cartoons te publiceren 
die beledigend zijn voor politici en 
ambtenaren.57 

Naast beperkingen op beleidsbeïnvloe-
ding in het algemeen en/of kritiek op de 
overheid in het bijzonder, maken beper-
kingen op de vrijheid van vergadering 
het in veel landen onmogelijk voor 
middenveldorganisaties om bijeenkom-
sten of betogingen te organiseren. Zo 
is het in de Democratische Republiek 
Congo sinds 2016 verboden om te 
betogen in de hoofdstad Kinshasa en 
verschillende andere grote steden. Toen 
middenveldorganisaties in december 
2017 en januari 2018 opriepen om toch 
vreedzaam te protesteren, werden de 
betogers met zwaar geweld uit elkaar 
gedreven.58 

“
Het recht op vrijheid van vreedzame vergadering 
en vereniging omvat ondubbelzinnig het recht 
van vergadering en vereniging voor politieke 
doeleinden.  
 
In feite is een van hun kerndoelen het behoud 
van het vermogen van mensen om op vreedzame 
wijze uiting te geven aan hun grieven bij 
politieke leiders.  
 
Dit kan een bedreiging vormen voor de 
machtspositie van een regering, maar dit mag 
niet worden verward met een bedreiging voor de 
staat zelf. De eerste is democratie aan het werk; 
de tweede is hoe autocratieën werken.”55
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bolivia
“De wet nr. 351 

voor ngo’s verplicht 
middenveldorganisaties 

om hun doelstellingen 
en activiteiten in 

overeenstemming 
te brengen met het 

overheidsbeleid.”

27 juni 2012. Politieagenten blokkeren de toegang tot het Murillo plein 
voor de Boliviaanse inheemse bevolking van het Amazonegebied. 
Ze kwamen naar  La Paz om hun grondgebied te verdedigen tegen 
de geplande aanleg van de snelweg door het midden van het park.  
FOTO: REUTERS / Enrique Castro-Mendivil
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CASE

filipijnen

egypte

De criminalisering  
van Filipijnse  
mensenrechten- 
activisten
In de Filipijnen gebruikt President 
Duterte harde taal ten aanzien 
van mensenrechten en mensen-
rechtenverdedigers. Zo dreigde 
hij ermee mensenrechtenacti-
visten te onthoofden en aarzelt 
hij niet om sociale bewegingen in 
diskrediet te brengen door hen te 
linken aan terroristen, drugkartels 
en communistische rebellengroe-
pen.60 Hoewel medewerkers van 
Duterte al snel beweerden dat 
deze verklaringen slechts een grap 
waren, heeft het gewelddadige 
discours zich vertaald in echte 
gevolgen voor mensenrechten-
verdedigers die te maken krijgen 
met geweld en bedreigingen van 
zowel overheids- als niet-over-
heidsactoren. Zo ontving Cristina 
Palabay, de secretaris-generaal 
van de Filipijnse mensenrech-
tenkoepel KARAPATAN, op 22 
april 2019 doodsbedreigingen, 
enkele uren nadat haar collega 
Bernardino Patigas werd doodge-
schoten.61 Ook inheemse volkeren 
delen in de klappen: acties tegen 
verwoestende mijnbouwprojecten 
worden beantwoord met intimi-
datie, geweld en moord. Toch 
blijven de Filipijnse changemakers 
zich inzetten voor mensenrechten 
en sociale rechtvaardigheid. Tegen 
de dreigementen in trachten 
ze zelf gerechtelijke bewijsma-
teriaal te verzamelen en gaan 
ze door met hun protestacties 
en het aankaarten van de pran-
gende sociale ongelijkheid in het 
land. Er komt ook internationale 
steun: dankzij een oproep van 
Amnesty International ontvingen 
de Filipijnse autoriteiten al 1600 
protestmails om Cristina Palabay 
te beschermen.62

Lastercampagne 
tegen Egyptische  
mensenrechten- 
verdedigers
Tijdens een tv-uitzending in mei 2017 
toonde een invloedrijk Egyptisch 
parlementslid de foto’s en namen van 
een groep prominente Egyptische 
mensenrechtenverdedigers die 
deelnamen aan een conferentie 
over mensenrechten in Rome. Hij 
noemde hen verraders en riep de 
Egyptische veiligheidsdiensten op 
om hen te ontvoeren, hen in ‘doods-
kisten’ te steken en terug te brengen 
naar Egypte. In Rome werden 
de mensenrechtenverdedigers 
bedreigd, gevolgd en gefotogra-
feerd door onbekende Egyptische 
mannen die zich voordeden als 
journalisten. De foto’s circuleerden 
in verschillende Egyptische media, 
en het gerucht deed de ronde over 
een samenzwering tegen Egypte 
en dat de activisten in Rome een 
staatsgreep aan het voorbereiden 
waren. De lastercampagne en de 
vele bedreigingen leidden ertoe 
dat verschillende van de door het 
parlementslid vernoemde mensen-
rechtenverdedigers niet meer 
terugkeerden naar Egypte uit vrees 
voor hun veiligheid.63

3.2 Stigmatisering
Naast het invoeren van restrictieve 
wetgeving die de vrijheid van midden-
veldorganisaties beknot, krijgen 
individuen en organisaties die opkomen 
voor de rechten van anderen en kritisch 
staan tegenover machthebbers ook 
vaak te maken met lastercampagnes. 
Door bepaalde middenveldorganisa-
ties en individuele activisten zwart 
te maken, brokkelt de publieke steun 
af. Dit zorgt er dan weer voor dat het 
eenvoudiger wordt voor overheden om 
de verzuchtingen vanuit het midden-
veld naast zich neer te leggen en de 
toegang tot informatie en beleids-
processen te verkleinen. Bovendien 
creëren ‘succesvolle’ lastercampagnes 
ook een draagvlak om de financiering 
van bepaalde middenveldorganisaties 
te beperken of stop te zetten, restric-
tieve(re) wetgeving aan te nemen of 
kritische stemmen te arresteren of het 
land uit te zetten. Lastercampagnes 
kunnen ook een klimaat van haat 
creëren en indirect aanzetten tot 
geweld. 

Als de legitimiteit van het middenveld 
onderuit wordt gehaald, neemt ook 
hun effectiviteit af. Donoren moeten 
plots hun steun rechtvaardigen bij 
vijandige media. Politici en individuen 
of organisaties die zich linken met 
een organisatie die onder vuur ligt, 
maken plots deel uit van de polemiek. 
Hierdoor verhogen de sociale, politieke 
of financiële risico’s voor burgers, poli-
tici, bedrijven, artiesten die zich linken 
met middenveldorganisaties en raken 
die laatste meer en meer geïsoleerd. 
Zo hebben de publieke campagnes 
tegen ngo’s die migranten redden op 
de Middellandse Zee onder meer geleid 
tot een sterke afname van de private 
donaties aan deze organisaties.64
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hongarije

Stigmatisering van 
het middenveld: het 
Hongaarse voorbeeld
Een extreem voorbeeld van hoe stigma-
tisering van middenveldorganisaties leidt 
tot zware beperkingen op civiele ruimte 
is Hongarije. In april 2014 publiceerde de 
eerste minister Victor Orban een lijst van 13 
‘ongewenste’ en ‘problematische’ ngo’s. De 
lijst bevatte de grootste en meest gekende 
mensenrechten-, anti-corruptie-, vrouwen-
rechten- en LGBTIQ+-organisaties van het 
land. Na de publicatie van de lijst startte 
een maandenlange lastercampagne waarbij 
de organisaties bijna wekelijks publiekelijk 
beschuldigd werden van allerlei misdaden 
door politici en hoge ambtenaren. 

De overheid organiseerde ook sterk geme-
diatiseerde inspecties, niet enkel van de 13 
ngo’s maar ook van organisaties en indi-
viduen die de ngo’s financierden. Op het 
hoogtepunt van de migratiecrisis in 2015 
werden organisaties en individuen die 
migranten met medische, juridische en ander 
steun probeerden te helpen, gebrandmerkt 
als ‘buitenlandse agenten’ die het nationaal 
belang van Hongarije verloochenen. Hierdoor 
werd steun aan de mensen in nood plots een 
daad van landsverraad. 

In 2017 en 2018 werd de lastercampagne 
uitgebreid naar buitenlandse donoren. De 
campagne focuste op de Joods-Amerikaanse 
filantroop en miljardair George Soros met 
Hongaarse roots die via zijn Open Society 
Foundation veel mensenrechtenorganisaties 
en andere kritische middenveldorganisaties 
ondersteunt. Het verspreiden van fake news 
en absurde samenzweringstheorieën, vaak 
met een sterk antisemitisch kantje, speelde 
een belangrijke rol, onder meer over diens 
zogezegde plannen om Europa te islami-
seren door het te overspoelen met miljoenen 
moslims. Het oprollen van het ‘netwerk’ van 
Soros werd dan ook voorgesteld als een 
kwestie van nationale veiligheid en essentieel 
voor het behoud van de Hongaarse cultuur en 
identiteit.65 De jarenlange lastercampagnes 
tegen kritische middenveldorganisaties en 
hun donoren misten hun effect niet: vandaag 
heeft Hongarije de meest restrictieve 
ngo-wetgeving van Europa en is de civiele 
ruimte in het land vele malen kleiner dan tien 
jaar geleden.66

“Het oprollen van het 
‘netwerk’ van Soros werd 

voorgesteld als een kwestie 
van nationale veiligheid en 
essentieel voor het behoud 

van de Hongaarse cultuur 
en identiteit.”

De Joods-Amerikaanse filantroop en miljardair George Soros met 
Hongaarse roots ondersteunt via zijn Open Society Foundation 
veel mensenrechtenorganisaties en andere kritische middenveld- 
organisaties. FOTO: Stephan Roehl / FLICKR
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3.3 Geweld
Restrictieve wetgeving en lastercam-
pagnes hebben beide een enorme 
impact op de civiele ruimte. Ze maken 
het moeilijker voor changemakers om 
hun werk te doen, machthebbers ter 
verantwoording te roepen en op te 
komen voor de rechten van anderen. Ze 
ontnemen middenveldorganisaties de 
bewegingsvrijheid, de juridische grond-
slag en de financiële middelen om 
hun activiteiten te beginnen of verder 
te zetten, delegitimeren hun werk en 
zetten delen van de bevolking tegen 
hen op. 

Soms gaan overheden of andere 
actoren echter nóg een stap verder, 
en gebruiken ze geweld om critici het 
zwijgen op te leggen. De voorbeelden 
zijn eindeloos: journalisten krijgen 
dreigmails,70 vakbondsleiders worden 
met de dood bedreigd,71 de kinderen 
van mensenrechtenverdedigers worden 
door onbekenden geïntimideerd,72 
internet-‘trolls’ zetten pestcampagnes 
op sociale media en verspreiden valse 
en beledigende informatie, enz. Maar 
ook daar stopt het niet: de intimidaties 
en bedreigingen slaan soms ook over in 
fysiek geweld. 

Fysiek geweld
Volgens mensenrechtenorganisatie 
Amnesty International zijn er sinds 1998 
naar schatting 3500 mensenrechten-
verdedigers vermoord omwille van het 
vreedzame werk dat ze verrichtten. 
In de meeste gevallen werd niemand 
veroordeeld, laat staan in verden-
king gesteld voor de moord.73 Deze 
moorden zijn slechts het topje van de 
ijsberg: voor elke vermoorde mensen-
rechtenverdediger zijn er tientallen 
anderen die te maken krijgen met 
andere, niet-dodelijke vormen van 
geweld zoals ontvoeringen, foltering, 
inbraken, vandalisme, enz. 

Er zijn verschillende, sterk met elkaar 
verbonden redenen waarom change-
makers aangevallen worden:

1. Omwille van wat ze doen 

Veel middenveldorganisaties werken 
rond thema’s die erg gevoelig liggen. 
Ze klagen ongelijkheid, mensenrech-
tenschendingen, corruptie, oneerlijke 
verkiezingen en andere vormen van 
machtsmisbruik aan waardoor 
sommige machthebbers in het nauw 
gedreven worden. Activisten die 
bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe 
mijn tegenhouden door naar de recht-
bank te stappen om de rechten van 
de lokale bevolking te doen gelden, 
maken machtige vijanden. Gevoelige 
beroepen en onderwerpen zijn bijvoor-
beeld journalisten en vrijheid van 
meningsuiting, milieuactivisten en 
landrechten, vakbondsleiders en de 
rechten van arbeiders, mensenrechten-
advocaten en andere beroepen uit het 
rechtssysteem.74

2. Omwille van wie ze zijn

Bepaalde groepen en individuen 
lopen een hoger risico om slachtoffer 
te worden van geweld, niet omwille 
van wat ze doen, maar omwille van 
wie ze zijn. De risico’s die inherent 
zijn aan hun werk als changemaker 
worden nog versterkt door hun leef-
tijd, gender, religie, handicap, etniciteit, 
taal, seksuele oriëntatie, huidskleur, 
sociale kaste of klasse, enz.75 Zo lopen 
LGBTIQ+-activisten bijna overal ter 
wereld een verhoogd risico, niet alleen 
omdat ze sociale structuren, traditionele 
praktijken of bepaalde interpretaties 
van religieuze voorschriften uitdagen, 
maar ook omdat ze gezien worden als 
een bedreiging omwille van wie ze zijn. 

3. Omwille van de context waarin ze 
werken

Naast de risico’s die ze lopen omwille 
van werk dat ze doen en wie ze zijn, 
lopen changemakers ook een verhoogd 
risico in bepaalde contexten. In landen 
waar er gewapende conflicten zijn of 
die net uit een conflict komen, is het 
risico op geweld uiteraard veel hoger. 
Tijdens verkiezingsperiodes of bij peri-
odes van grote sociale conflicten lopen 
middenveldactoren ook een verhoogd 
risico, zeker in landen met een zwakke 
democratie.76

De link tussen 
mensensmokkel, 
drugsmaffia en 
ngo’s die mensen 
redden uit de 
Middellandse Zee

Een ander voorbeeld van de 
stigmatisering van middenveld- 
organisaties zijn de aanvallen 
op ngo’s die migranten in de 
Middellandse Zee van de verdrin-
kingsdood proberen te redden. 
Sinds december 2016 worden 
ze regelmatig aangevallen door 
invloedrijke Europese politici 
die hen beschuldigen samen te 
werken met mensensmokkelaars 
of worden ze zelf van mensen- 
smokkel beschuldigd. Zo 
noemde de Italiaanse minister 
van binnenlandse zaken Matteo 
Salvini de ngo’s die reddingsac-
ties uitvoeren ‘taxidiensten voor 
migranten’67 en zei de procureur 
van de Siciliaanse havenstad 
Catania het volgende aan de 
Italiaanse media: “Naar mijn 
mening zouden sommige ngo's 
gefinancierd kunnen worden 
door handelaars en ik weet dat er 
onderlinge contacten zijn. Deze 
handel levert momenteel evenveel 
geld op als de drugshandel”. Later 
moest de procureur toegeven dat 
ze geen enkel bewijs had voor 
deze bewering, maar het kwaad 
was al geschied. De publieke 
steun en private donaties voor de 
activiteiten van de ngo’s namen af 
en Italië voerde zware restricties 
in op de reddingsacties.68 Volgens 
de geviseerde organisaties leidde 
de politieke tegenwerking van de 
ngo’s die reddingsacties uitvoeren 
tot een sterke stijging van het 
aantal doden op de Middellandse 
Zee.69
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“Sinds 1998 zijn 
naar schatting 3500 

mensenrechtenverdedigers 
vermoord omwille van het 

vreedzame werk dat ze 
verrichtten. In de meeste 

gevallen werd niemand 
veroordeeld, laat staan in 

verdenking gesteld.”

Een activiste neemt deel aan een demonstratie 
tegen de moord op journalisten in Mexico, buiten 
het gebouw van Attention to Crimes against 
Freedom of Expression (FEADLE) in Mexico City, 
Mexico, 15 juni 2017. FOTO: REUTERS/Edgard Garrido
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Michelle Campos, de dochter van milieuactivist 
Dionel Campos protesteert tegen de moord op 
haar vader door de Filipijnse paramilitaire groep 
Magahat FOTO: GLOBAL WITNESS

CASE

Moord op 
milieuactivisten
2017 was het dodelijkste jaar ooit 
voor milieuactivisten. Maar liefst 
201 milieuactivisten werden dat 
jaar vermoord, waarvan bijna 60% 
in Zuid-Amerika. Parkwachters 
van het Virungapark in Congo, 
inheemse volkeren in Brazilië of 
activisten die het opnemen tegen 
de agro-industrie in de Filipijnen: 
steeds vaker moeten ze hun strijd 
voor biodiversiteit, duurzaam-
heid en rechtvaardigheid met 
hun leven bekopen. Conflicten 
over landgebruik en het falen 
van regeringen en bedrijven 
om verantwoordelijk, ethisch 
en conform de wet te handelen, 
zijn de drijvende kracht achter 
de golf van misdaden tegen 
activisten. Volgens mensenrech-
tenorganisaties is onder meer 
het gebrek aan internationale, 
bindende regels voor bedrijven 
om mensenrechten te respec-
teren één van de redenen waarom 
deze misdaden nog te vaak onbe-
straft blijven. Dergelijke regels, en 
de verplichting om ‘vrije, tijdige 
en geïnformeerde toestemming’ 
(free, prior and informed consent) 
te krijgen van gemeenschappen 
voor het gebruik van hun land en 
natuurlijke rijkdommen, zijn dan 
ook essentieel om het geweld een 
halt toe te roepen.77

“2017 was het 
dodelijkste 

jaar ooit voor 
milieuactivisten. 

Maar liefst 201 
milieuactivisten 
werden dat jaar 

vermoord.”

Een van de effecten van fysiek geweld 
op kritische stemmen is de ‘voorbeeld-
functie’. Het is een erg effectieve manier 
om op een korte tijd de civiele ruimte 
enorm te verkleinen, zeker wanneer de 
daders niet gestraft worden. Zo leidt de 
moord op een kritische journalist vaak 
tot zelfcensuur van andere journalisten. 
Betogers gaan twee keer nadenken 
voor ze terug op straat komen nadat 
de politie met scherp heeft geschoten 
op vreedzame manifestanten. En inter-
nationale ngo’s twijfelen sneller om 
publiek kritiek te geven op ondemo-
cratische verkiezingen nadat één van 
hun lokale partners doodsbedreigingen 
ontvangen heeft. 
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CASE

Geweld op 
vakbondsleiders in 
Colombia
In 2017 werden 19 Colombiaanse 
vakbondsleiders vermoord, het 
hoogste aantal ter wereld.78 
Vakbonden strijden er voor de 
rechten van werknemers waarvan 
de meerderheid geen toegang 
heeft tot sociale bescherming. 
Ze hebben geen recht op een 
pensioen, geen werkloosheidsuit-
kering, geen vervangingsinkomen 
bij ziekte. Omwille van hun werk 
krijgen vakbondsleiders te maken 
met bedreigingen, geweld, 
vervolging en zelfs moord. Grote 
bedrijven zetten soms gewapende 
milities in om vakbondsacties 
uit elkaar te slaan. De koepel 
van Colombiaanse vakbonden 
zit echter niet stil. Ze klaagt de 
problemen onder meer aan bij de 
Internationale Arbeidsorganisatie 
en het Inter-Amerikaans Hof voor 
de Mensenrechten. 

Belgische vakbonden en ngo's 
vragen sinds 2005 aandacht voor 
de repressie van sociale organisa-
ties in Colombia via de ‘Stop the 
Killings’-campagne, dat ook stil-
staat bij de situatie in de Filipijnen, 
Guatemala en Honduras.79

Leden van de vakbonden komen bijeen tijdens de zogenaamde ‘The great taking of 
Bogota’ in Colombia, 16 mei 2017. De mars werd door de Colombiaanse Federatie 
van Onderwijswerknemers en vakbonden opgeroepen om druk uit te oefenen op 
de regering om de arbeidsovereenkomsten van 2015 na te leven. FOTO: EFE/Mauricio 

Duenas Castaneda

COLOMBIA
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Cybergeweld
Een relatief nieuwe maar steeds 
belangrijkere vorm van het krimpende 
ruimte-fenomeen is digitaal geweld. 
De digitale ruimte is vandaag een 
essentieel onderdeel van de civiele 
ruimte. Een groot deel van het werk van 
middenveldorganisaties speelt zich af 
in cyberspace: via sociale media delen 
ze informatie, zetten ze sensibilise-
ringscampagnes op en mobiliseren ze 
mensen om petities te ondertekenen of 
andere acties te ondernemen. De digi-
tale ruimtes bieden een platform voor 
activisten om beperkingen op de civiele 
ruimte te omzeilen en om zich kritisch 
uit te spreken ten aanzien van over-
heden, bedrijven of andere actoren. De 
laatste jaren zijn sociale media enorm 
belangrijk gebleken bij het organi-
seren en coördineren van publieke 
protesten en beleidsbeïnvloedingscam-
pagnes.80 Zo speelden ze bijvoorbeeld 
een cruciale rol bij de studentenpro-
testen in Iran in 2009 (de zogeheten 
Groene Revolutie)81 en de protesten 
van de ‘Arabische Lente’ in Egypte en 
Tunesië, die ook wel ‘Facebook-’ of 
‘Twitterrevoluties’ genoemd worden.82 

De laatste jaren nemen de restricties 
op de digitale ruimte in snel tempo 
toe. Wereldwijd investeren overheden 
massaal in manieren om het internet 
te controleren. In 2018 alleen hebben 
18 landen hun toezicht op internet-
gebruikers verscherpt, vaak zonder 
onafhankelijk toezicht.83 Westerse 
telecommunicatiebedrijven verkopen 
software aan landen die de nieuwe 
‘surveillance’-technologie gebruiken 
om politieke opposanten, kritische 
journalisten en mensenrechtenverde-
digers te bespioneren. Zo werd na de 
mislukte Groene Revolutie in Iran de 
Europese telecommunicatiereus Nokia 
Siemens Networks (NSN) met de 
vinger gewezen voor het verkopen van 
spionagesoftware aan de Iraanse auto-
riteiten.84 Naast ‘surveillance’ wordt 
ook internetcensuur opgevoerd. De 
toenemende beperkingen op internet-
vrijheid (ook wel ‘digitaal autoritarisme’ 
genoemd) heeft een negatieve impact 
op de civiele ruimte en dus op de 

democratie. 2018 was het achtste 
opeenvolgende jaar dat de internetvrij-
heden erop achteruitgingen: dat jaar 
alleen namen 17 overheden wetten aan 
of stelden wetten voor die beperkingen 
opleggen aan online media in naam 
van de strijd tegen fake news en online 
manipulatie. China is de wereldwijde 
koploper wat internetcensuur betreft 
en voert haar technologie en beleid 
hieromtrent ook uit naar andere landen. 
Zo volgden in 2018 vertegenwoordi-
gers van 36 landen gespecialiseerde 
vormingen en seminaries over ‘nieuwe 
media en informatiemanagement’ in 
China.85 

CASE

saoedi-arabië

Censuur in Saoedi-Arabië
Saoedi-Arabië heeft de voorbije jaren sterk 
geïnvesteerd in internetcontrole. Vandaag 
verloopt het volledige internetverkeer er 
via een centrale router die gecontroleerd 
wordt door het Saoedische ministerie van 
Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het 
blokkeren van websites en internetberichten 
die ‘publieke onrust’ kunnen aanwakkeren. De 
sterke controle en de zware sancties hebben 
geleid tot een sterke zelfcensuur bij Saoedische 
internetgebruikers.86 

De grootste pieken van internetcensuur 
vinden plaats op politiek gevoelige 
momenten. Wanneer overheden zich 
in het nauw gedreven voelen, richten 
ze zich meer en meer op het beperken 
van de digitale ruimte. Vooral tijdens 

verkiezingsperiodes of grote sociale 
protesten wordt de digitale ruimte soms 
volledig afgesloten. Zo blokkeerde de 
Turkse regering na de arrestatie van 
een aantal prominente Koerdische 
politici in november 2016 voor enkele 
dagen de toegang tot WhatsApp, 
Twitter en Facebook, en voerde het 
restricties in op verschillende andere 
online media- en communicatiedien-
sten om de verspreiding van het nieuws 
en eventuele protesten te beperken.87 
De meest draconische maatregel is de 
zogeheten ‘internet shutdown’ waarbij 
het volledige internetverkeer gedu-
rende uren, dagen of weken wordt 
afgesloten. De voorbije jaren documen-
teerde de ‘digital rights’-organisatie 
Access Now een enorme stijging in het 
aantal shutdowns, met maar liefst 188 
gevallen in 2018, meer dan een verdub-
beling in vergelijking met 2016.88
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De civiele ruimte is cruciaal voor duurzame ontwikkeling, voor demo-
cratie en het is een mensenrecht. Het staat echter wereldwijd onder 
druk. Ondanks de toenemende urgentie van het probleem van de 
krimpende ruimte heeft de Belgische regering vandaag geen cohe-
rent beleid ten aanzien van de bescherming en de verdediging van de 
civiele ruimte. Zo wordt de krimpende ruimte of de bescherming van 
de civiele ruimte niet vernoemd in de beleidsnota’s, strategienota’s 
en op ‘diplomatie.be’, de officiële website van Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Toch is de verde-
diging van mensenrechten een prioriteit van de Belgische diplomatie 
en heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking de ambitie om al 
haar interventies te kaderen in een mensenrechtenbenadering.89 

Waar de partner-overheden 
niet ten volle als verant- 
woordelijke partner  
optreden, wordt gezocht 
naar alternatieven om 
ondersteuning te bieden 
aan de civiele maatschap-
pij en rechtstreekse  
dienstverlening voor de 
bevolking te voorzien”.91 

Toch lijkt dit Belgische beleid van ‘crisis-
heroriëntatie’ moeilijk uitvoerbaar, juist 
omdat deze middenveldorganisaties 
te maken krijgen met een krimpende 
ruimte. Extra steun voor middenveld- 
organisaties in een moeilijke politieke 
context vraagt in de meeste gevallen 
discretie, maar ook en vooral nauw 
overleg met de betrokken organisa-
ties zelf. Wanneer deze heroriëntatie 
als wapen gebruikt wordt in een diplo-
matiek conflict (zoals bijvoorbeeld in 
Burundi en Congo recent het geval 
was, zie voorbeeld), kan je immers een 
sterke tegenreactie verwachten, niet 
in het minst ten aanzien van midden-
veldactoren zelf, die gebrandmerkt 
kunnen worden als handpoppen van 
buitenlandse mogendheden. 

het
belgische
beleid 

Zo financiert ons land via haar ontwik-
kelingssamenwerking Belgische ngo’s 
die samen met hun partners uit het 
Zuiden strijden tegen de krimpende 
ruimte. Verschillende Belgische ambas-
sades onderhouden contacten met 
vertegenwoordigers van het midden-
veld. Onze ministers spreken zich soms 
uit wanneer mensenrechtenverdedi-
gers vervolgd worden of te maken 
krijgen met geweld en/of ondernemen 
diplomatieke demarches om restricties 
op de publieke ruimte aan te kaarten.90 
Toch lijkt het erop dat deze maatre-
gelen vooral ad hoc genomen worden: 
er zijn geen richtlijnen noch is er een 
specifieke beleidsstrategie. 

Ondanks het ontbreken van een expliciet 
civiele-ruimtebeleid heeft de Belgische 
regering in haar discours en beleids-
documenten de voorbije jaren sterk 
de nadruk gelegd op steun voor het 
middenveld als alternatief voor steun 
aan de overheid. Belgische beleids- 
makers lieten de voorbije jaren meer-
maals verstaan dat in de partnerlanden 
van de Belgische ontwikkelings- 
samenwerking middenveldorganisa-
ties een alternatief voor overheidssteun 
kunnen zijn. De Algemene Beleidsnota 
Ontwikkelingssamenwerking van 2016 
schreef daarover het volgende: 

De Belgische 
ontwikkelings-
samenwerking in 
Centraal-Afrika
Geconfronteerd met grote poli-
tieke crisissen in Burundi en Congo 
zette de Belgische regering haar 
visie – minder overheidssteun voor 
overheden die mensenrechten of 
democratische principes schenden 
– om in de praktijk. In Burundi 
schortte ze de directe steun aan de 
Burundese overheid op en werd er 
een call for proposals gelanceerd 
voor middenveldorganisaties die 
werken rond mensenrechten en 
democratisering.92 Ook in Congo 
was er, zeker in de publieke 
communicatie, een heroriëntatie 
naar het middenveld. Ook daar 
werd een deel van de directe steun 
aan de overheid opgeschort én een 
call for proposals uitgeschreven 
voor kritische middenveldorga-
nisaties.93 Maar de beslissingen 
werden deels geneutraliseerd 
door tegenmaatregelen. Zo werd 
in Burundi een strenge ngo-wet 
aangenomen die de controle van 
de overheid op de activiteiten en 
de buitenlandse financiering van 
ngo’s versterkte en het internati-
onale ngo’s expliciet verbood om 
“aanspraak te maken op financiële 
middelen die al aan de Burundese 
overheid toegewezen werden door 
bilaterale ontwikkelingsagent-
schappen”.94 In Congo dreigde de 
minister van Buitenlandse Zaken 
alle ngo’s die Belgisch geld zouden 
aanvaarden het land uit te zetten95 
en introduceerden enkele parle-
mentsleden een wetsvoorstel voor 
een nieuwe, repressieve ngo-wet.96 

“
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Een beleid dat zich specifiek richt op 
het verdedigen van de civiele ruimte 
dringt zich dan ook op. 11.11.11 pleit 
dan ook voor de ontwikkeling van 
een Belgische ‘civiele ruimte’-stra-
tegie die de bestaande prioriteiten en 
beleidsdaden kadert en aanvult, en 
die een leidraad kan zijn voor zowel 
de Belgische diplomatie als ontwikke-
lingssamenwerking, naar analogie met 
enkele andere Europese landen, waar-
onder Zweden97 en Nederland98.

Stap 1: Visie en strategie

Een eerste stap is de uitwerking en de 
articulatie van een visie over de proble-
matiek van de krimpende ruimte. Dit 
omvat onder meer een expliciete erken-
ning van de nood aan een vrije ruimte 
voor het maatschappelijk middenveld 
in functie van duurzame ontwikke-
ling, democratiseringsprocessen en de 
bescherming van mensenrechten, en 
het belang van de strijd tegen het 
krimpende-ruimtefenomeen voor het 
Belgische buitenlandbeleid. Dit engage-
ment moet benadrukt worden op het 
hoogste niveau, in toespraken en andere 
communicatie van de eerste minister 
en andere hoge politici en ambtenaren. 
De visie en daaruit volgende strategie 
moet ook ingeschreven worden in het 
regeerrakkoord, in de jaarlijkse beleids-
nota’s van Buitenlandse Zaken en 
Ontwikkelingssamenwerking, én in een 
specifieke strategienota rond civiele 
ruimte en democratisering. Academici 
en middenveldorganisaties worden 
best nauw betrokken bij de opmaak 
van de strategienota. Erg belangrijk 
is ook dat de visie/strategie gekend 
is bij de relevante administraties. 
Informatiecampagnes en vormingen 
kunnen hierbij erg nuttig zijn. 

Stap 2: Analyse, beleidscoördinatie en 
-coherentie

Om een doeltreffend beleid te voeren 
dat de complexe problematiek maxi-
maal kan aanpakken, is het van groot 
belang dat er een goede informa-
tie-uitwisseling en coördinatie is 
tussen de verschillende departementen 
en ministeries die een (potentiële) 

impact hebben op de ruimte voor 
het middenveld in derde landen. Het 
opvolgen van bedreigingen en oppor-
tuniteiten in verband met de civiele 
ruimte in bepaalde landen of regio’s 
moet in de eerste plaats door de 
bestaande regionale werkgroepen 
(zoals rond Centraal-Afrika, de Sahel-
regio …) gebeuren. Deze werkgroepen, 
die vertegenwoordigers van de 
ministeries van Buitenlandse Zaken, 
Ontwikkelingssamenwerking, Defensie 
en andere samenbrengen, dienen dus 
de opdracht te krijgen om een bijzon-
dere aandacht aan de civiele ruimte 
te schenken. Zo kunnen systematische 
analyses van het krimpende-ruimte-
fenomeen in de partnerlanden van de 
Belgische ontwikkelingssamenwerking 
en best practices (van het Belgische 
beleid maar ook buitenlandse voor-
beelden) een nuttige bijdrage leveren 
voor het plannen van specifieke beleids-
acties of bijsturingen van bestaande 
initiatieven.

Ten tweede moet er ook op een hoger 
niveau gewerkt worden om wereld-
wijde trends rond de krimpende 
ruimte op te volgen, transversale input 
van verschillende diensten te garan-
deren, de strategienota te schrijven, 
op te volgen en indien nodig aan te 
passen. 11.11.11 pleit daarom voor de 
oprichting van een interdepartemen-
tale werkgroep op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken in Brussel, bovenop 
de bestaande regionale werkgroepen, 
die de coördinatie en de coherentie 
van het Belgische beleid opvolgt en 
aanstuurt. Een coherent beleid is erg 
belangrijk: een inconsistente reactie 
op gelijksoortige ontwikkelingen in 
verschillende landen kan de geloof-
waardigheid van het gevoerde beleid 
ernstig ondermijnen.99 De werkgroep 
moet eveneens een strategische evalu-
atie maken van beleidsmaatregelen die 
genomen werden bij concrete gevallen 
van krimpende ruimte. Hieruit kan men 
dan aanbevelingen en lessons learned 
formuleren voor toekomstige situa-
ties.100 Deze werkgroep kan fungeren 
als een federaal expertisecentrum, 
dat ook ENABEL, middenveldorgani-
saties en de academische sector hierbij 

betrekt. Erg belangrijk is ook dat er een 
proces wordt opgezet dat oplossingen 
zoekt wanneer de inspanningen ter 
bescherming van het maatschappe-
lijk middenveld op andere prioriteiten 
stuiten, zoals het verdedigen van 
bepaalde economische belangen of 
het behouden van vriendschappelijke 
diplomatieke relaties.101

Stap 3: Ondersteuning en 
samenwerking met het middenveld 

 Er zijn verschillenden manieren om de 
civiele ruimte effectief te verdedigen. 
De meest directe manier is ervoor 
zorgen dat de changemakers die de 
civiele ruimte creëren voldoende 
middelen hebben om dat te doen. Deze 
changemakers zijn niet enkel formele 
middenveldorganisaties die officieel 
geregistreerd zijn, een bureau, perso-
neel en een bankrekening hebben, maar 
ook sociale bewegingen, individuele 
activisten en grassroots-verenigingen. 
Het informele en snel veranderende 
karakter van deze laatste vorm van 
middenveldactoren maakt dat het voor 
veel donoren een grote uitdaging is 
om hen direct te ondersteunen. Een 
directe financiering kan bovendien risi-
co’s inhouden voor hun legitimiteit en 
interne cohesie. Het is daarom aange-
wezen om de indirecte financiering van 
dergelijke bewegingen te versterken via 
formele middenveldorganisaties (lokaal 
of internationaal) die nauw samen-
werken met sociale bewegingen en hen 
capaciteitsversterking en materiële hulp 
verlenen.102 Beschermingsinitiatieven 
ondersteunen voor mensenrechtenver-
dedigers en andere kritische stemmen 
kan ook een erg belangrijke bijdrage 
leveren aan de bescherming van de 
civiele ruimte.
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“Een eerste stap is de 
uitwerking en de articulatie 

van een visie over de 
problematiek van de 
krimpende ruimte.”

Juni 2017. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo tijdens een 
bezoek aan het vluchtelingenkamp Bidi Bidi Bidi in de buurt van Yumbe, Oeganda.  
FOTO: BELGA / BENOIT DOPPAGNE 



Naast de (financiële) ondersteu-
ning van middenveldorganisaties en 
beschermingsinitiatieven voor mensen-
rechtenverdedigers en hun gezinnen 
kan de Belgische regering ook 
bijdragen aan het wettelijke kader voor 
de bescherming van de civiele ruimte. 
Zo kan ons land tijdens haar diploma-
tieke contacten actief het belang van 
de civiele ruimte en een vrij en onaf-
hankelijk middenveld benadrukken, en 
druk zetten op overheden om inter-
nationale mensenrechtenverdragen 
te respecteren die betrekking hebben 
op de vrijheid van vereniging, vrijheid 
van vergadering, vrijheid van menings-
uiting, enz. Wanneer journalisten, 
milieuactivisten, mensenrechtenver-
dedigers en anderen bedreigd of 
gearresteerd worden, of slachtoffer 
worden van geweld, kan ons land ook 
diplomatieke demarches ondernemen 
en bijvoorbeeld pleiten voor hun vrijla-
ting. 104

Tot slot is ook de dialoog en de 
samenwerking met middenveldor-
ganisaties erg belangrijk voor een 
doeltreffend beleid ten aanzien van 
krimpende ruimte. Nauwe contacten 
met middenveldorganisaties en indivi-
duele activisten, zowel in Brussel als via 
de Belgische ambassades, kunnen de 
analyse van de complexe evoluties van 
de civiele ruimte versterken, maar ook 
de Belgische diplomatie en ontwikke-
lingssamenwerking van de nodige input 
én feedback voorzien die een doeltref-
fend beleid mogelijk maken. 

CASE

CASE

Bescherming van 
mensenrechten-
verdedigers in  
het Zuiden:  
de Andes-landen
Met steun van de Europese Unie 
voert de Belgische ngo Broederlijk 
Delen in de Andes-landen een 
project uit dat verdedigers van 
milieu- en mensenrechten een 
betere bescherming wil geven 
tegen de risico’s die zij lopen. 
Lokale gemeenschapsleiders of 
milieuactivisten die opkomen voor 
het recht van de rurale bevolking 
op land of op een gezond leef-
milieu, worden in deze landen 
steeds vaker het slachtoffer van 
lastercampagnes, onrechtma-
tige juridische procedures, fysiek 
geweld en zelfs moordaanslagen 
(vooral in Colombia). Bedrijven 
die grondstoffen ontginnen, gewa-
pende groepen of de overheid 
zelf proberen hen zo monddood 
te maken. In samenwerking met 
lokale mensenrechtenorganisaties 
zet het project in op vorming en 
versterking van netwerken, lokale 
noodfondsen, lobbywerk, juridi-
sche bijstand en ondersteuning. 
Bijzondere aandacht gaat naar 
de collectieve bescherming van 
gemeenschappen eerder dan naar 
individuele activisten. Dankzij de 
uitwisseling van ervaringen binnen 
het project krijgen de verschillende 
partners en gemeenschappen uit 
de vier landen de kans om van 
elkaar te leren en gezamenlijke 
acties te ondernemen.

andes

NEDERLAND

Bescherming van 
mensenrechten- 
verdedigers in het  
Noorden: de Neder- 
landse Shelter Cities
Shelter City is een initiatief van de 
Nederlandse organisatie Justice 
and Peace. Het heeft als doel 
om mensenrechtenverdedigers 
die vanwege hun werk worden 
bedreigd een tijdelijk onderkomen 
in Nederland te geven. Tijdens hun 
verblijf van maximaal drie maanden 
in één van de 11 Nederlandse Shelter 
Cities zetten ze hun werk in veilig-
heid voort en komen ze op adem. 
De Shelter Cities bieden hen de kans 
om opleidingen te volgen die hun 
vaardigheden vergroten (bijvoor-
beeld op vlak van communicatie, 
onderzoek, veiligheid, lobbywerk 
…) en hun netwerk uitbreiden met 
Europese journalisten, acade-
mici, ngo’s en beleidsmakers.103 
Het initiatief beschermt niet enkel 
kritische stemmen in nood, maar 
zorgt ook voor een versterking en 
professionalisering van essentiële 
changemakers in hun strijd tegen 
de krimpende ruimte.
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“Naast de (financiële) 
ondersteuning van 

middenveldorganisaties en 
beschermingsinitiatieven voor 

mensenrechtenverdedigers en hun 
gezinnen kan de Belgische regering 

ook bijdragen aan het wettelijke 
kader voor de bescherming van de 

civiele ruimte.”



conclusie &

aanbevelingen



 
Changemakers zijn overal. Als individu, 
groep of sociale beweging proberen 
ze maatschappelijke problemen aan 
te kaarten, stellen ze alternatieven 
voor en maken ze werk van oplos-
singen. Middenveldorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers zijn nood-
zakelijk voor duurzame ontwikkeling 
waarbij iedereen mee is. Zo laten ze 
in Zuid-Amerika de stem horen van 
slachtoffers van grote mijnprojecten 
en vragen ze inspraak en aanpassingen 
aan het beleid. Ze werken constructief 
samen met overheden en bedrijven 
om mensenrechtenschendingen beter 
op te sporen en mens en milieu meer 
te respecteren. Ze komen in Afrika op 
straat om eerlijke verkiezingen te eisen. 
In Azië vechten ze voor eerlijke werk-
omstandigheden voor textielarbeiders. 
Ze zijn er in alle vormen en maten en 
hanteren een grote verscheidenheid 
aan strategieën en werkwijzen, soms 
via dialoog en samenwerking, soms 
via protesten en scherpe kritiek, en 
vaak in een combinatie van beide. 
Soms alleen, soms met honderddui-
zenden boeken Changemakers dan ook 
grote successen die samenlevingen 
eerlijker en rechtvaardiger maken dan 
voorheen.  

Changemakers hebben echter ruimte 
nodig om te ontstaan, te groeien en 
succesvol te zijn. Deze ruimte verkleint 
in verschillende landen. Via restrictieve 
wetten wordt het moeilijker om ngo’s 
of vakbonden te registreren, om finan-
ciering te ontvangen of om activiteiten 
te organiseren. Kritische stemmen 
worden gestigmatiseerd en gecrimi-
naliseerd en ook het fysieke en digitale 
geweld neemt toe.

Het is aan de changemakers zelf om 
hier iets aan te doen. De civiele ruimte 
wordt gewonnen en herwonnen door 
sociale acties, moedige individuen en 
groepen die blijven opkomen voor de 
rechten van anderen. Ons land kan hen 
daarin ondersteunen door het belang 
van een vrije civiele ruimte actief te 
verdedigen in haar buitenlands beleid, 
waaronder ook het ontwikkelingsbe-
leid. Want enkel als er een actief en 
divers middenveld is, kunnen mensen-
rechten, democratie en duurzame, 
inclusieve ontwikkeling verder uitge-
bouwd worden. 

 
 
    beveelt aan:
1. Maak van de strijd tegen de krimpende ruimte een prioriteit in het Belgische 

ontwikkelingsbeleid.

2. Verdedig deze boodschap op alle niveaus: van het Europees Parlement,  
de Federale regering, de Kamer van Volksvertegenwoordigers tot samenwer-
kingsakkoorden met andere landen.

3. Geef Changemakers een stem in het debat. Bescherm hen maximaal zodat ze 
zich gesteund voelen in hun acties voor meer mensenrechten, democratie en 
een duurzame toekomst. 

4. Vraag van overheidsinstellingen om 
regelmatig verslag uit te brengen 
aan het parlement over de wijze 
waarop hun acties bijdragen tot de 
versterking van het maatschappelijk 
middenveld, zowel intern als extern 
(bijvoorbeeld in rapporten zoals 
het jaarverslag van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking).

5. Voer een coherent beleid met 
betrekking tot de bescherming van 
de civiele ruimte, mensenrechten 
en democratie. Ook wat de positie 
van ons land bij onderhandelingen 
rond handelsverdragen of een inter-
nationaal verdrag over bedrijven en 
mensenrechten betreft. 

6.  Organiseer een brede informa-
tiecampagne bij het diplomatieke 
personeel, de verschillende actoren 
van de Belgische ontwikkelingssa-
menwerking (waaronder ENABEL en 
BIO), bijvoorbeeld tijdens de diplo-
matieke dagen, de stageperiode 
van nieuwe diplomaten en perio-
diek georganiseerde vormingen en 
evaluaties.

7. Integreer de lancering van initi-
atieven ter ondersteuning van 
het maatschappelijk middenveld 
in de jaarlijkse beoordeling van 
diplomaten, zodat uitstekende 
inspanningen van individuele diplo-
maten kunnen worden weerspiegeld 
en beloond in loopbaanevaluaties.

 

1. Visie, Strategie en 
Sensibilisering

Voor de federale regering:

1. Maak van de civiele ruimte een stra-
tegische prioriteit van de Belgische 
diplomatie en het ontwikkelingsbe-
leid: neem daarvoor een strategienota 
‘Civiele Ruimte en Democratisering’ 
aan. 

2. Schakel de eerste minister, andere 
hooggeplaatste politici en hoge 
ambtenaren in om publiek het belang 
te verdedigen van de bescherming van 
de civiele ruimte en om het Belgische 
beleid hieromtrent uit te leggen. 

3. Richt een interdepartementale 
werkgroep op die de Belgische civie-
le-ruimtestrategie opvolgt en indien 
nodig bijstuurt, in nauwe samenwer-
king met de bestaande regionale 
werkgroepen, met vertegenwoordi-
gers van verschillende diensten, zowel 
vanuit 
• DG Multilaterale Zaken (vanuit de 

directie Mensenrechten), 
• DG Ontwikkelingssamenwerking en 

Humanitaire Hulp 
 - vanuit directie Beleidscohe-
rentie voor ontwikkeling, in 
het bijzonder de dienst D2.5 
Maatschappijopbouw
 - de directie Civiele Maatschappij
 - de directie Humanitaire hulp en 
Transitie, in het bijzonder dienst 
D5.2 Transitie naar ontwikkeling 
en goed bestuur,

• Aangevuld met medewerkers uit 
DG Bilaterale Zaken naargelang de 
geografische focus en actualiteit en 
vertegenwoordigers uit de acade-
mische sector en het middenveld. 

conclusie
aanbevelingen
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Voor de Kamer van 
volksvertegenwoordigers:

1. Neem een resolutie aan die de 
belangrijke en legitieme rol van 
middenveldactoren in het verde-
digen van mensenrechten, milieu, 
democratie en de rechtstaat erkent, 
het belang van de civiele ruimte 
onderschrijft en de federale rege-
ring oproept om de strijd tegen de 
krimpende ruimte als één van haar 
prioriteiten te maken.

2. Blijf de problematiek opvolgen via 
regelmatige hoorzittingen en andere 
vormen van dialoog met beleid-
smakers, middenveldactoren en 
academici. 

 
Voor de Belgische ambassades:

1. Onderhoud nauwe contacten met 
middenveldorganisaties en ontwikkel 
een gestructureerde en systemati-
sche dialoog, ook in België. Schenk 
daarbij bijzondere aandacht aan 
zowel sociale bewegingen, mensen-
rechtenverdedigers,  jongeren-, 
LGBTIQ+-  en vrouwenbewegingen 
als aan  niet-stedelijke en niet-tradi-
tionele middenveldactoren.

2. Voorzie een regelmatige deelname 
van ambassadeurs aan evene-
menten van lokale en internationale 
middenveldorganisaties.

3. Onderneem consequent krachtige 
diplomatieke demarches, bilateraal of 
in Europees/internationaal verband, 
indien middenveldorganisa-
ties het slachtoffer worden van 
repressie, in nauw overleg met deze 
middenveldactoren.

4. Verdedig het belang van een auto-
noom en vrij middenveld bij de 
nationale gesprekspartners uit de 
publieke en de private sector.

5. Neem deel aan internationale initi-
atieven ter ondersteuning van de 
civiele ruimte via de Verenigde 
Naties, de Europese Unie en andere 
multilaterale organen.

6. Nodig middenveldorganisaties uit 
voor nationale feestelijkheden of 
ambassade-evenementen.

2. Een Europees beleid

Voor de federale regering:

1. Pleit voor de aanname van Europese 
richtsnoeren met betrekking tot de 
verdediging van de civiele ruimte 
(in het kader van de zogenaamde 
EU Human Rights Guidelines)105. 
Verdedig de betere verspreiding 
van het bestaande richtsnoer met 
betrekking tot de bescherming van 
mensenrechtenverdedigers, en doe 
hetzelfde bij het eigen diplomatieke 
personeel (zie aanbeveling 6.1.3).106

2. Pleit voor de oprichting van een 
thematische ‘shrinking space task 
force’ bij de mensenrechtencon-
figuratie van de Europese Raad 
(COHOM) die zowel vertegenwoor-
digers van Europese lidstaten als 
Europese instellingen samenbrengt.

3. Ondersteun krachtige raadsconclu-
sies die van de verdediging van de 
civiele ruimte een prioriteit maken in 
het Europese buitenlandbeleid. 

Voor de Belgische 
Europarlementsleden:

1. Initieer en ondersteun noodre-
soluties over acute gevallen van 
krimpende ruimte wereldwijd.

2. Onderhoud nauwe contacten 
met middenveldorganisaties en 
mensenrechtenverdedigers die 
te maken krijgen met krimpende 
ruimte, en nodig hen uit in commis-
sies en relevante conferenties in het 
Europese Parlement.

3. Innovatieve 
financiering 
1. Verhoog  de autonomie en het 

aanpassingsvermogen van midden-
veldactoren door  ook  in moeilijke 
contexten  flexibele, voorspelbare, 
duurzame en langetermijnonder-
steuning  ter beschikking te stellen, 
onder meer via

• Ondersteuning van vormingen 
en andere vormen van capa-
citeitsversterking voor 
maatschappelijke organisaties;

• Ondersteunen en faciliteren van 
initiatieven die bruggen bouwen 
tussen middenveldorganisaties 
die eerder op dienstverlening 
en ‘klassieke’ ontwikkelings-
samenwerking gericht zijn en 
organisaties die zich bezig-
houden met beleidsbeïnvloeding; 

• Sponsoring van 
uitwisselingsreizen of bezoe-
kersprogramma's om de 
betrokkenheid van middenveldor-
ganisaties bij bredere netwerken 
van activisten en beleidsmakers 
te vergemakkelijken;

• Financiering van innovatieve 
initiatieven, juridisch onderzoek 
en analyse met betrekking tot de 
civiele ruimte;

• Ondersteuning van coalities van 
het maatschappelijk middenveld.

2. Initieer, ondersteun en/of verruim 
beschermingsinitiatieven voor 
mensenrechtenverdedigers op 
een innovatieve, inclusieve en 
context-specifieke manier, en betrek 
mensenrechtenverdedigers bij de 
planning, de uitvoering en de evalu-
atie ervan.

3. Integreer in elk nieuw bilateraal 
samenwerkingsakkoord met een 
partnerland van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking een 
specifiek luik met betrekking tot het 
maatschappelijk middenveld, dat het 
belang van de civiele ruimte en de 
betrokkenheid van middenveldac-
toren bij ontwikkelingsprocessen 
beklemtoont.
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4. Geef een gedetailleerde verant-
woording van elke nieuw bilateraal 
samenwerkingsakkoord met 
landen waar de civiele ruimte erg 
gesloten is, en hoe het nieuwe 
samenwerkingsakkoord zal 
bijdragen aan de versterking van 
de civiele ruimte. 

5. Draag bij aan een meer open 
civiele ruimte via bilaterale ontwik-
kelingsprogramma’s, onder meer 
door in te zetten op de versterking 
van de rechtsstaat, de rechtsbe-
deling, de sociale en economische 
ontwikkeling, de toegang tot infor-
matie, de bevordering van het 
recht op vrijheid van meningsui-
ting (zowel online als offline) en 
het recht op vreedzame verga-
dering en vereniging, en door de 
reële en effectieve betrokkenheid 
van middenveldorganisaties aan 
bilaterale ontwikkelingsprojecten 
via hun participatie en consultatie 
bij de voorbereiding, de uitvoering 
en de evaluatie van projecten.

“Onderhoud nauwe contacten 
met middenveldorganisaties 

en mensenrechtenverdedigers 
die te maken krijgen met 

krimpende ruimte, en nodig 
hen uit in commissies en 

relevante conferenties in het 
Europese Parlement.”
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