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13 januari 2023nota Kamerbrief Stand van zaken rondom het verbod op

werken door vrouwen voor ngo s in Afghanistan
Binnengekomen op

Aanleiding

Wens om de Kamer voor eind van het reces te informeren over het besiuit van de

Taiiban om vrouwen te verbieden te werken voor huiporganisaties

Geadviseerd besiuit

Uw akkoord met en ondertekening van de bijgevoegde brief inciusief

aanpassingen zoais verzocht op 13 januari ji

Kernpunten

• In de nieuwe versie van de brief wordt aiiereerst de Nederiandse

veroordeiing van het besiuit van de Taiiban dat Afghaanse vrouweiijke
werknemers van internationaie en nationaie ngo s hun werk niet ianger

mogen uitvoeren geuit Daarna wordt de reactie voor wat betreft

Nederiandse inzet op het gebied van basisnoden en maatschappeiijk
middenveid steun geschetst Tot siot wordt stiigestaan bij de mogeiijke
humanitaire gevoigen van het noodgedwongen pauzeren van een groot

gedeeite van de huip nu vrouwen die niet meer mogen ieveren

• Tegeiijkertijd is op dit moment ook nog veei onduideiijk over de precieze

reikwijdte en impact van het besiuit De VN brengt de operationeie

gevoigen van het verbod nog in kaart en dipiomatieke actie om het verbod

terug te draaien vindt piaats Het is dus nog niet mogeiijk of wenseiijk om

definitieve handeiingsopties te schetsen

• In de brief is daarom een toezegging opgenomen om de Kamer opnieuw
te informeren wanneer er meer duideiijkheid is over de gevoigen van het

verbod Wei wordt cf uw besiuit van 31 december ji wei ai medegedeeid
dat het Kabinet voor de voigende stromen van inzet de voigende iijnen
hanteert

o Humanitaire huip ondersteunen van het noodgedwongen besiuit

van veei humanitaire partners om humanitaire huip te pauzeren^

^ Humanitaire Inter Agencey Standing Committee deelde op 28 december jl dat humanitaire

organisaties levensreddende huip voort proberen te zetten voor zover dat mogeiijk is In de

praktijk is het grootste deel van de activiteiten deels gepauzeerd als direct gevolg van het

verbod van de Taliban
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en in internationaal verband gezamenlijk tot een standpunt komen

in hoeverre hulp al dan niet kan worden doorgezet met

eerbiediging van het humanitair imperatief en de humanitaire

principes
o Inzet basisnoden Ve 70oc s inzetten op pauzering van de steun

die niet in lijn is met de daarvoor gestelde voorwaarden

Inmiddels heeft de Wereldbank laten weten de levensreddende

inzet in de gezondheidssector waar wel aan de voorwaarden lijkt
te worden voldaan in lijn met humanitaire hulpinzet vooralsnog
voort te zetten

o Inzet maatschappelijk middenveld mensenrechten in gesprek met

partners activiteiten die in de meeste gevallen direct dienen om

de positie van vrouwen juist te ondersteunen pauzeren wanneer

deze niet meer aan voorwaarden kunnen voldoen

De brief zal mede namens de Minister voor Buitenlandse Zaken worden

uitgestuurd
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