Aan:
Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
cc: minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Den Haag, 26 september 2017

Geachte Commissieleden,

Wij, natuur- en mensenrechtenorganisaties van Nederland, maken ons grote zorgen over het toenemende
geweld tegen natuurbeschermers. Net als de ruim 30.000 burgers die hun handtekening zetten onder de
petitie Bescherm de natuurbeschermer.
Die zorgen zijn er niet voor niets. In juli jl. werd bekend dat afgelopen jaar wéér meer mensen zijn
vermoord omdat zij opkomen voor de natuur dan in de jaren ervoor. Maar liefst 200 moorden in 24 landen
werden in 2016 geregistreerd, het hoogste aantal tot nu toe. Een bedroevend en tegelijk razendmakend
record.
Het internationaal bindende VN-verdrag voor bedrijven en mensenrechten (UN Binding Treaty on Business
& Human Rights) dat nu in de maak is, vormt een belangrijk middel om een halt toe te roepen aan deze
verschrikkelijke misstanden. Van 23-27 oktober 2017 vindt de derde sessie van de intergouvernementele
werkgroep plaats die dit verdrag voorbereidt. Dan zal de inhoud van het verdrag vorm krijgen.
Dit verdrag biedt een historische kans op rechtvaardigheid voor mensen over de hele wereld die
het onderspit delven tegenover grote internationale bedrijven, als zij hun leefomgeving proberen te
beschermen tegen grootschalige landbouw, mijnbouw of andere bedreigingen. Zij kunnen dan eindelijk
deze bedrijven ter verantwoording roepen.
Tweede Kamer, zorg voor een bindend mensenrechtenverdrag voor bedrijven.
Nederland heeft mensenrechten hoog in het vaandel en draagt dat ook uit in het buitenlands beleid. Dit
verdrag biedt een kans voor Nederland om haar ideaal van universeel respect voor mensenrechten in de
politieke praktijk te brengen.
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Tweede Kamer, grijp die kans. Wij verzoeken u:
1. Draag de regering op om een voortrekkersrol te spelen bij het tot stand brengen van een
bindend mensenrechtenverdrag voor bedrijven.
2. Dring aan op dat het verdrag garandeert dat slachtoffers toegang krijgen tot eerlijke
rechtspraak. Niet alleen in hun eigen land maar ook in de landen waar de betrokken bedrijven gevestigd
zijn, zoals in Nederland.
3. Eis dat dit verdrag overheden verplicht de mensenrechten van natuurbeschermers te
beschermen, ook op plekken buiten Nederland waar Nederlandse bedrijven actief zijn.
Vraag niet alleen de Nederlandse regering om stelling te nemen vóór de komst van een bindend
verdrag, maar breid uw oproep uit naar overheden wereldwijd. Dat kan door als individueel Kamerlid uw
handtekening te zetten onder de call op www.bindingtreaty.org, in navolging van parlementariërs van over
de hele wereld. Dit kan tot en met 20 oktober.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Wijdekop, Senior Expert Environmental Justice
bij IUCN NL (020 626 1732, femke.wijdekop@iucn.nl).

Hoogachtend,

Femke Wijdekop			Rolf Schipper			Billy Kyte
IUCN NL				Milieudefensie			Global Witness

Deze brief is mede namens Action Aid, Friends of the Earth Europe, Friends of the Earth International, Floron, Franciscaans
Milieuproject Stoutenburg, Greenpeace, Jongeren Milieu Actief (JMA), Justice and Peace, KNNV, LandschappenNL, Nederlandse
Vereniging voor Dierentuinen, NatuurCollege, Natuurmonumenten, NCIV, Partos, Peace Brigades International-Nederland, RAVON,
Rights for Nature NL, SOMO, Stichting Dommelbimd, Stichting Stop Ecocide, Vogelbescherming, WNF.
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