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Vluchtelingen en migranten worden in toenemende mate aan hun lot overgelaten. Dit is te
wijten aan een schrijnend gebrek aan daadkracht en politiek opportunisme bij nationale en
internationale overheden. Dit zegt Amnesty International naar aanleiding van de lancering van
haar jaarrapport dat de wereldwijde staat van de mensenrechten analyseert.
Volgens Amnesty International worden de rechten van miljoenen mensen die op de vlucht
zijn voor geweld, vervolging of armoede systematisch met voeten getreden. Regeringen over
heel de wereld hechten meer belang aan het beschermen van hun nationale grenzen dan aan
mensenlevens.
In 2012 moesten opnieuw vele mensen op de vlucht slaan voor oorlog en andere
mensenrechtencrisissen. Van Noord-Korea tot Mali, Soedan, Afghanistan en de
Democratische Republiek Congo lieten mensen alles achter op zoek naar veiligheid in eigen
land of daarbuiten.
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“Het is niet omdat iemand een grens oversteekt dat hij of zij geen rechten meer heeft.”

Hermetisch afgesloten grenzen
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Een bestaan in de marge

Vluchtelingen bevinden zich vaak – letterlijk en figuurlijk – in hetzelfde schuitje als
migranten die op zoek zijn naar een beter leven voor zichzelf en hun gezin. Velen onder hen
vinden niet de veiligheid of het betere leven waar ze naar op zoek waren. Ze worden dikwijls
in de marge van de samenleving gedwongen en zijn het mikpunt van populistische,
nationalistische retoriek die leidt tot xenofobie en geweld.
De rechten van ’s werelds 214 miljoen migranten worden noch door hun thuisland, noch door
hun gastland gerespecteerd. Miljoenen migranten worden onderworpen aan dwangarbeid
omdat overheden hen behandelen als criminelen en bedrijven meer geïnteresseerd zijn in
winst dan in arbeidsrechten.
“Vluchtelingen en veel migranten behoren tot één van de meest kwetsbare
bevolkingsgroepen, maar dikwijls worden ze verbannen naar een kansloos leven in de
schaduw van de maatschappij”, besluit Karen Moeskops. “Een rechtvaardige toekomst voor
deze mensen is pas mogelijk als regeringen de mensenrechten van elk individu respecteren,
ongeacht binnen welke grenzen ze zich bevinden. Er is nood aan internationale solidariteit en
moed om deze globale vluchtelingen- en migrantencrisis aan te pakken.”

Andere evoluties op vlak van mensenrechten in 2012















Het recht op vrije meningsuiting werd in minstens 101 landen beknot. Foltering en
mishandeling vonden plaats in minstens 112 landen.
Vrouwen blijven in veel landen tweederangsburgers omdat gendergerelateerde
misbruiken en discriminatie niet aangepakt worden. In Mali, Tsjaad, Soedan en de
DRC werden vrouwen verkracht door soldaten en gewapende groepen. In Afghanistan
en Pakistan werden vrouwen door de Taliban vermoord. In Chili, El Salvador,
Nicaragua en de Dominicaanse Republiek werd abortus geweigerd bij vrouwen die
zwanger werden na verkrachting of bij wie de zwangerschap levensbedreigend was.
In Afrika bleken regionale en internationale mensenrechtenmechanismen niet
opgewassen tegen de vele conflicten en diepe armoede die het continent teisteren. In
verschillende Afrikaanse landen was er discriminatie en geweld omwille van
(vermeende) seksuele identiteit.
De gerechtelijke vervolging van mensenrechtenschendingen uit het verleden in
Argentinië, Brazilië en Uruguay zijn een belangrijke stap voorwaarts. Aanvallen op
journalisten en mensenrechtenverdedigers blijven echter een chronisch probleem.
In Azië lag de vrije mening onder vuur zowel op straat als online. We zagen repressie
in Cambodja, India, Sri Lanka en de Malediven. Gewapende conflicten ruïneerden het
leven van tienduizenden mensen in Afghanistan, Myanmar, Pakistan en Thailand.
Myanmar liet honderden politieke gevangenen vrij, maar honderden anderen zitten
nog steeds achter slot en grendel.
De Europese Unie kreeg dan wel de Nobelprijs voor de Vrede, ze slaagde er niet in
om de grondrechten van de 6 miljoen Roma op haar grondgebied te laten respecteren
Er werd nog steeds geen rekenschap afgelegd voor misdrijven gepleegd in Europa in
het kader van het Amerikaanse ‘renditions’ programma. De verkiezingen in Georgië
waren een zeldzaam voorbeeld van een democratische machtsoverdracht in de
voormalige Sovjet-Unie waar autoritaire regimes hun machtsgreep versterken.
Het Midden-Oosten en Noord-Afrika waar autocratische leiders van de macht
verdreven werden, kenden meer mediavrijheid en kansen voor het maatschappelijk
middenveld. De regio kende echter ook achteruitgang op vlak van vrije meningsuiting.
Mensenrechtenactivisten en opposanten worden nog steeds onderdrukt, opgesloten en
gefolterd. In november flakkerde het conflict in Israël en Gaza terug op.
Globaal gezien neemt het gebruik van de doodstraf af. Gambia voerde echter wel na
een periode van dertig jaar opnieuw executies uit in 2012 en in Japan werd voor het
eerst in 15 jaar een vrouw ter dood gebracht.

