Foto enkel ter illustratie

NEPAL: WARE GERECHTIGHEID MOET VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZIJN

STEL JE EEN VROUW VOOR, laten we haar Thulesa
noemen. Thulesa woont in Nepal. Toen haar echtgenoot
stierf, besliste ze om te gaan werken om tegemoet te
komen aan de noden van haar twee kinderen. Op een dag
ontmoette ze een andere man met wie ze hertrouwd is. Op
vraag van haar nieuwe man, heeft Thulesa ontslag
genomen om zich te wijden aan het huishouden. Maar op
een dag ontdekt ze dat haar man eigenlijk al getrouwd is.
Een gewelddadige ruzie volgt. Thulesa wordt geslagen door
haar man en uit het huis verstoten met haar twee
kinderen. Ze dient klacht in bij de politie. De moeite niet,
want haar man heeft vrienden bij de politie. Hij gaat
gewoon verder met het slaan en bedreigen van Thulesa.
Op aanraden van een vriendin beslist Thulesa om de hulp in te roepen van een advocaat. Dit is een
heel dappere beslissing, want in de dorpen zijn veel mensen bang zich te wenden tot een advocaat
door de mening van anderen en wraakacties. Thulesa wendt zich tot een ‘juridische kliniek’,
gesteund door Advocaten Zonder Grenzen. In Nepal zoals in vele andere landen, zijn de meest
kwetsbare mensen wiens rechten dikwijls worden geschonden slachtoffers van huiselijk geweld,
discriminatie of onteigening. Dankzij deze ‘klinieken’ kunnen deze mensen gratis van juridische
hulp genieten, aangeboden door lokale advocaten.
Een advocaat opgeleid door Advocaten Zonder Grenzen informeert Thulesa over haar rechten en
raadt haar aan om een alimentatie te eisen. Om voor de rechtbank te verschijnen, moet Thulesa 4
euro betalen, een hoog bedrag voor haar budget. Maar de advocaat legt uit dat AdZG de juridische
kosten voor haar rekening neemt. Thulesa aanvaardt om klacht neer te leggen in de rechtbank.
Sinds die dag heeft haar man gestopt met haar te bedreigen. Vandaag wacht ze op het vonnis om
eindelijk haar rechten te laten gelden en om een huisvesting te krijgen voor haar en haar twee
kinderen.
Voor Thulesa, zoals voor vele andere vrouwen zijn de hindernissen om gerechtigheid te krijgen
talrijk: gebrek aan informatie over haar rechten, gebrek aan bevoegde advocaten en magistraten,
gebrek aan financiële middelen, moeilijke bereikbaarheid. De toegang tot het gerecht moet vrij
zijn. Om rechten te laten gelden. Opdat het respect voor rechten sterker is dan de wet van de
sterksten.
Doe een gift van 50 euro opdat de meest
kwetsbaren uit de Nepalese samenleving (lagere
kasten, vrouwen en kinderen) toegang krijgen tot
advies van een advocaat wanneer ze
gediscrimineerd worden.
Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 EUR per jaar.
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