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NOBELPRIJS VAN DE VREDE

PORTRET: WIE IS DOKTER MUKWEGE?

GENEEST OOK SOCIAAL ONRECHT

PORTRAIT

Dr. Denis Mukwege,

DE MAN DIE VROUWEN HEELT

Stichter van het Panzihospitaal en mensenrechtenactivist Dr. Mukwege
ontving recent de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn decennialange inzet
voor de strijd tegen seksueel geweld. Sinds een paar jaar ondersteunt Dokters van de Wereld zijn project in Congo. Een portret.
Al 20 jaar in de strijd tegen seksueel geweld
In 1999 sticht Dr. Mukwege het Panzihospitaal en wordt hij voor het eerst
geconfronteerd met de verschrikkingen van het seksueel geweld dat in Congo wordt
ingezet als oorlogswapen: ontelbare vrouwen komen bij hem langs, genitaal en
seksueel verminkt door gewapende milities. Dr. Mukwege -diep geraakt door het
leed van de vrouwen die hij behandelt- besluit zich te specialiseren in het herstel
van deze overlevers van verkrachting. Sindsdien is het Panzihospitaal een rustplaats
voor fysiek, psychologisch en sociaal herstel van vrouwen en meisjes die seksueel
verminkt werden.
Risico voor eigen leven
De missie van Dr. Mukwege wordt niet door iedereen gewaardeerd. Buiten Congo
wordt Dr. Mukwege wereldwijd gelauwerd en kreeg hij al verschillende prijzen,
bijvoorbeeld van de Verenigde Naties en het Europees Parlement. Een groot
verschil met zijn thuisland, waar hij al een aantal keer aan de dood ontsnapte:
“Elke week krijg ik een tweetal doodsbedreigingen. Maar die dreigementen hebben het
tegenovergestelde effect: in plaats van me te ontmoedigen, motiveren ze me om nog verder
te gaan in mijn strijd.”
Ook de Congolese autoriteiten zijn niet de grootste fan van Dr. Mukwege
die er niet voor terugdeinst om de problemen in zijn land op tafel te leggen. “Ons
hospitaal werd al een paar keer onderworpen aan buitensporige belastingen. Belastingen
die andere hospitalen niet moeten betalen. Het is maar één van de voorbeelden van hoe de
overheid ons werk wil belemmeren.” Om zijn werk te ondersteunen besloot Dokters van
de Wereld daarom partner te worden van het Panzi-project.
De toekomst
Intussen wordt verkrachting niet meer alleen als oorlogswapen gebruikt maar zijn er
ook steeds meer burgers die zich vergrijpen aan seksueel geweld, vooral voormalige
kindsoldaten. De slachtoffers worden bovendien steeds jonger: “Het aantal volwassen
slachtoffers is stabiel of zelfs aan het dalen, maar het aantal jonge meisjes en kinderen zit in
stijgende lijn. Soms gaat het over kinderen die jonger zijn dan tien jaar.”
Toch ziet Dr. Mukwege de toekomst positief in. “De Congolese vrouwen zijn zich aan
het mobiliseren en bundelen hun krachten.Vandaag hebben ze de kracht en moed gevonden
om te protesteren, om klacht in te dienen, om hun daders voor de rechtbank te dagen. De
stem van de Congolese vrouw wordt elke dag luider.”

In zijn Nobelprijsspeech laat dr. Mukwege er geen twijfel over bestaan:
deze prijs wordt gedeeld met alle overlevers van seksueel geweld overal
ter wereld.
/DoktersVanDeWereldBelgie
/Dokters van de Wereld België
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« Mijn boodschap aan alle overlevers van seksueel geweld: deze prijs toont
aan dat de wereld naar jullie luistert en weigert onverschillig te blijven bij wat
jullie werd aangedaan.»
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IN DEZE EDITIE

U heeft het misschien al gelezen: Dokter Mukwege heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen.
Een terechte prijs voor een man die zich al 20 jaar
onvermoeibaar inzet voor overlevers van seksueel
geweld. Sinds 2015 werkt Dokters van de Wereld
samen met de charismatische Mukwege en hebben
we de eer zijn project rond seksueel geweld in Bukavu medisch te coördineren. Deze Nobelprijs is dan
ook een beetje van jou: als donateur ondersteunt u
via Dokters van de Wereld Mukweges’ strijd tegen
seksueel geweld in Oost-Congo. Bedankt hiervoor.
Dit is ook de editie die het politiegeweld tegen
transmigranten in ons land onder de loep neemt.
Maandenlang trokken onderzoekteams naar de
hub om getuigenissen en cijfers te verzamelen. Het
rapport onthult een realiteit die tot hiertoe
verborgen bleef: een aanzienlijk deel van de
transmigranten in ons land wordt geconfronteerd met buitensporig fysiek en psychologisch
geweld. U leest er alles over in ons focusdossier.
Het tweede sleutelmoment in deze editie draait
rond de Doc’Riders, die op 22 september zijn vuurdoop kende. 159 deelnemers en 51 teams reden 24
uur en 200 kilometer lang de benen van hun lijf om
fondsen te werven voor Dokters van de Wereld. Wie
er bij was kan het beamen: het was een weekend
vol moed, doorzettingsvermogen, solidariteit en
trots. Samen slaagden de teams erin bijna 130.000
euro in te zamelen: een ongelofelijke prestatie voor
hen en de sponsors! Na deze eerste geslaagde editie
spreken we nu al af voor de tweede editie, op 21 en
22 september 2019!
Solidaire groeten,
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Dit is een speciale editie van het donateursmagazine. Een editie waarin we 2 belangrijke momenten
met je delen. Momenten die jij als donateur mee
mogelijk hebt gemaakt.
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Beste lezer,
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Doc’Riders

HERBELEEF ONZE EERSTE EDITIE !

— Pierre Verbeeren
ALGEMEEN DIRECTEUR
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Repressief beleid zet geen
zoden aan de dijk
Exact een jaar geleden bedachten we een eenvoudige oplossing voor de paar honderd migranten in
het Maximiliaanpark: creëer een onthaal- en oriëntatiecentrum, haal hen uit de clandestiniteit en
maak hen wijs uit hun rechten, plichten en wettelijke mogelijkheden in ons land. Met andere woorden: zorg ervoor dat je de situatie onder controle
houdt en boek vooruitgang. Met dat voorstel trokken we naar de regering, die het voorstel resoluut
afwees. Intussen zijn we een jaar verder en staat
vast dat het repressief beleid geen zoden aan de
dijk heeft gezet: “Dit repressief beleid gaat ten koste
van iedereen: van de migranten, de bewoners in Brussel, de vrachtwagenchauffeurs op parkings, de pendelaars van het Noordstation en de politie-eenheden die
elke dag water naar zee brengen. Intussen wordt geen
enkele maatregel genomen die deze situatie structureel
aanpakt.”
Dokters van de Wereld en het Burgerplatform
blijven de regering vragen om samen te zitten en
te werken aan een eenvoudige oplossing voor wat
in wezen een klein probleem is: het gaat immers
maar om 600 mensen.

#StopPatentAbuse
Tijdens een nooit geziene mobilisatie protesteerde Dokters van de
Wereld in september samen met 31 andere organisaties tegen patenten die ervoor zorgen dat pharma-bedrijven onverantwoord hoge prijzen kunnen vragen voor sommige geneesmiddelen.

 Lees de integrale versie van de open brief
op www.doktersvandewereld.be
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De actie vond plaats op het moment waarop het Europees Octrooibureau het verzet tegen een geneesmiddelenpatent onderzocht. Dat
verzet werd door ons ingediend en richt zich tegen Gilead, een Amerikaans bedrijf dat tot 45.000 euro vraagt voor Sofosbuvir, een geneesmiddel dat Hepatitis C behandelt, maar voor de meeste mensen en
overheden onbetaalbaar en dus ontoegankelijk is.
Jammergenoeg heeft het Europees Octrooibureau Gilead in het gelijk
gesteld. Hierdoor kan Gilead dit geneesmiddel aan duizelingwekkende prijzen blijven verkopen, en dat terwijl de productiekost een fractie
bedraagt van de vraagprijs.

« Het opsluiten van kinderen: is dat progressief? @CharlesMichel ?
#EenKindSluitJeNietOp »
Op onze Twitteraccount @MdMbelgique vroegen we premier Charles Michel kleur te bekennen: in een vergadering
met leiders van andere Europese landen had premier Michel verklaard een ‘progressief front’ te sluiten rond het
migratiethema. Op hetzelfde moment werd een familie met kinderen achter slot en grendel gestoken in het gesloten
centrum in Steenokkerzeel.
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« Het spijt ons, maar het water is op… »
Stel je voor: je zit bij je arts, klaar voor een operatie, tot hij of zij je vraagt een jerrycan met schoon water te gaan halen in
het naburige dorp. Je zou raar opkijken: en terecht. Nochtans zijn dit soort situaties dagelijkse kost op sommige plaatsen in
Congo.
Dokters van de Wereld lanceert voor de 2e keer i.s.m. Artsen zonder Vakantie en Memisa een campagne die het tekort aan
degelijke zorg op sommige plekken in Afrika in de kijker zet. Water, elektriciteit, medicatie: wat voor ons een totale evidentie
is, is op sommige plaatsen een luxesituatie.
 Ontdek de campagne op www.gezondheidszorgvooriedereen.be
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WAT?

Gedurende de maanden mei tot en
met juli 2018 werd in de humanitaire
hub bij 440 mensen gepeild naar ervaringen met geweld door de Belgische politie. Van de 440 bevraagde
personen, verklaarde 25% geconfronteerd te zijn geweest met geweld door
de Belgische politie. 53% of 59 personen gingen akkoord om langdurig
geïnterviewd. Na correcties eindigden we met een steekproef van 51 valide getuigenissen.

WAAROM?

Al sinds de start van de medische consultaties voor vluchtelingen en migranten onderweg in ons land, worden onze vrijwilligers geconfronteerd
met verhalen van politiegeweld. Dit
rapport wil de omvang van deze problematiek op een gestructureerde en
methodische manier in kaart brengen.

VOOR WIE?

In eerste plaats: voor de transitmigranten zelf. Met dit rapport willen we hen
een stem geven omdat niemand van
hen een klacht durft indienen. Daarnaast willen we dat dit rapport leidt tot
structurele veranderingen op het terrein. Het rapport bevat niet enkel vaststellingen, maar ook aanbevelingen
en concrete oplossingen. Daarom is
dit rapport ook bestemd voor politici,
het Comité P (het controleorgaan van
de Politie), de federale en lokale politie zelf.

POLITIEGEWELD
TEGEN
VLUCHTELINGEN
EN MIGRANTEN
ONDERWEG
Uit onderzoek van Dokters van de Wereld blijkt dat 1 op 4
transmigranten in ons land geconfronteerd wordt met politiegeweld. Uit het rapport blijkt dat dit geweld divers, illegaal
en buitensporig is van aard: van vuistslagen, trappen en wapenstokslagen, arbitraire en gedwongen naaktfouilleringen,
afpersing, vernederingen tot en met chantage om vingerafdrukken te verkrijgen en niet-wettelijke inbeslagname van
persoonlijke bezittingen. Een verslag.

De hond beet me twee keer, eerst ter
hoogte van mijn ribben. Toen ik hem
van me af kon duwen, beet hij een
tweede keer, hoger op mijn rug. Ik kon
de hond niet wegduwen en de agent
moest tussenkomen om hem van me
af te halen. Ik verloor bloed en had
erg veel pijn. Ik lag op mijn buik. De
agenten draaiden me met hun voeten
om. Ze trokken mijn T-shirt uit en
toen ze de wonde zagen, begonnen ze
te lachen, aaiden ze de honden en zeiden ze: “brave hond”.
Aan het woord is een minderjarige jongen van 15 uit Eritrea die tijdens een
controle op het terrein te maken kreeg
met fysiek geweld door de politie. Hij is
niet de enige minderjarige: van alle mensen die Dokters van de Wereld bevroeg
over politiegeweld, was een derde jonger

dan 18 op het moment van de bevraging.
“Zorgwekkend en onaanvaardbaar” vertelt
Nel Vandevannet, Directeur Belgische
projecten: “Momenteel dolen duizenden
onbegeleide minderjarige vluchtelingen en
migranten rond in Europa. Het gaat over
een erg kwetsbare groep, een makkelijk doelwit voor mensenhandelaars en clandestiene
netwerken. De wet voorziet dat een politieagent die vermoedt dat een persoon minderjarig is, meteen contact moet opnemen met de
DienstVoogdij in ons land. Uit ons onderzoek
blijkt dat deze beschermende maatregelen
niet werden genomen, en wel integendeel: de
minderjarigen in ons rapport werden op dezelfde – soms extreem gewelddadige- manier
behandeld als volwassenen.”

Arbitraire en gewelddadige
naaktfouilleringen

Hoewel 58% van het geweld plaatsvond
op het terrein - in het park, op parkings,
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“Dit zijn dingen die je
associeert met landen als
Libië, niet België”

— Nel Vandevannet

DIRECTEUR BELGISCHE PROJECTEN

tijdens controles op de trein- vonden de
meeste geweldincidenten plaats op het
commissariaat, net voor de opsluiting in
een cel. 66% van de gearresteerde respondenten verklaart op dat moment geconfronteerd te zijn geweest met geweld,
vooral tijdens de naaktfouilleringen
en de afname van de vingerafdrukken: “Politieagenten mogen enkel naaktfouilleringen uitvoeren om te controleren of
iemand verboden middelen op het lichaam
draagt en alleen als daar ernstige aanwijzingen en sterke vermoedens voor zijn.” Vertelt

Vandevannet “Desondanks werd 6 op de
10 van de gearresteerde personen gedwongen
tot een naaktfouillering.” Die naaktfouilleringen gingen in 72% van de gevallen
gepaard met vernederend gedrag, waarbij de naakte personen werden geslagen,
uitgelachen of tegen de muur werden
geduwd terwijl een andere agent hun ondergoed uittrok: “Toen we in het commissariaat aankwamen, moesten we een ruimte
binnengaan, waar we werden afgeranseld. …
Ik kreeg een harde slag tegen mijn oor, het
doet nog altijd pijn. Toen ik hun vroeg waarom ze me als een beest behandelden, sloegen
ze me nog meer. Daarna moesten we ons volledig uitkleden en achter elkaar gaan staan,
zodat ze ons konden fouilleren. Toen ik niet
wilde, trokken 4 politieagenten hardhandig
mijn kleren uit. Ik was daar met vrienden.
Wij respecteren elkaar. Het was vreselijk om
elkaar zo te zien. Het was erg vernederend.
Er waren ook vrouwelijke politieagenten. Zij

deden niets, maar lachten ons uit.”, vertelt
een Libische jongen van 29.

Mensonwaardige oplsluiting

“Onze Belgische wet stelt dat iedereen die
omwille van welke reden ook in een cel belandt, recht heeft op water, sanitair en een
maaltijd.” Vertelt Vandevannet. Toch
blijkt uit het rapport dat 41% van de
gearresteerde personen 15 uur of langer niets te eten of te drinken kreeg.
Daarnaast verklaarden 4 personen dat
ze geen gebruik mochten maken van het
toilet. Eén persoon verklaarde dat hij 48
uur lang zijn behoeften moest doen in
een emmer. “Dit zijn situaties die je eerder associeert met landen als Libië”, vertelt
Vandevannet. Ook op het moment van
de vrijlating blijkt er sprake te zijn van
problematisch gedrag: in 40% van de gevallen werd de GSM niet teruggeven en
ook de inbeslagname van medicatie en
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“Eén hiv-patiënte kreeg na haar arrestatie
haar medicatie niet terug en moest met
spoed worden opgenomen”

— Louisa Ben Abdelhafidh

COORDINATRICE MÉDICALE DU HUB HUMANITAIRE

medisch materiaal blijkt terugkerend probleem te zijn: “Tussen
februari en juni 2018 kwam een vijftiental patiënten de arts raadplegen in de Humanitaire Hub nadat hun geneesmiddelen in beslag
waren genomen, van antibiotica tot behandelingen voor chronische
aandoeningen zoals epilepsie of hiv. Een hiv-patiënte kreeg na haar
arrestatie haar tas niet terug en had bijgevolg geen medicijnen meer.
Bij aankomst in de Humanitaire Hub moest ze met spoed in het
ziekenhuis worden opgenomen.” Vertelt Louisa Ben Abdelhafidh,
medisch coördinator.
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Wat nu?

Dit rapport onthult een realiteit die tot hiertoe verborgen bleef:
een aanzienlijk deel van de transmigranten in ons land wordt
geconfronteerd met buitensporig fysiek en psychologisch geweld en 1 op 3 van deze slachtoffers is bovendien minderjarig.
“Nu is het aan de autoriteiten, onze beleidsmakers, de verschillende
commissariaten maar ook aan wij, de ngo’s én de gewone burger om
zich te beraadslagen: hoe ver kan land gaan met een beleid dat eenzijdig gericht is op repressie en ontrading? Hoe is het kunnen komen
tot deze uitwassen? En vooral hoe kunnen we er de komende weken
en maanden voor zorgen dat deze realiteit fictie wordt? De tijd is
gekomen voor een fundamenteel moreel debat over hoe we omgaan
met migratie.”

POLITIEGEWELD TEGEN MIGRANTEN
DE CIJFERS
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GEWELDINCIDENTEN BIJ 51 PERSONEN

40

FYSIEKE
GEWELDINCIDENTEN
BIJ 33 PERSONEN

61

PSYCHOLOGISCHE
GEWELDINCIDENTEN
BIJ 39 PERSONEN

1/3 VAN DE GEWELDINCIDENTEN BETROF MINDERJARIGEN

DE GEWELDSINCIDENTEN

VOLGENS FASE

58%	
OP HET TERREIN
66%	
OP HET COMMISSARIAAT,
voor de opsluiting in cel
37% TIJDENS DE OPSLUITING
31% TIJDENS DE VRIJLATING

VORMEN VAN GEWELD
64%	onderging een gedwongen
NAAKTFOUILLERING
		➜ Bij 1 op 3 ging dit gepaard met fysiek
geweld en vernederingen
31%	KREEG SLAGEN op het terrein op moment
dat ze al geïmmobiliseerd waren
41%	werd tijdens opsluiting in cel
geconfronteerd met VOEDSELDEPRIVATIE

MOBILISATIE

SPECIALE

We did it ! Op 22 en 23 september stonden 159 fietsers klaar aan de startlijn van de eerste
editie van Doc’Riders in Marche-en-Famenne. 24 uur en 200 kilometer lang reden we de
benen van hun lijf om de projecten van Dokters van de Wereld te steunen. De rustpunten
met massages, douches, eten en supporters maakten de uitdaging wat makkelijker. In
totaal zamelden de deelnemers bijna 130.000 euro in voor Dokters van de Wereld!
Herbeleef het weekend op onze sociale media!
/DocRidersMdM
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Aan de 159 wielrenners en 51 teams die de DocRiders challenge aandurfden ! En ook
een grote dankjewel aan hun sponsors !
Aan de 72 vrijwillgers die de organisatie van de Doc’Riders mee in goeie banen hebben
geleid!
Aan de 97 supporters die de deelnemers in regen en wind bleven aanmoedigen!
 an onze meter, Alexandra Tondeur, en onze peter, Dirk van Tichelt, voor hun steun
A
aan de Doc’Riders!
Aan onze partners: de stad Marche-en-Famenne, De Regio Wallonië, La Libre Belgique
en radio Nostalgie !

Merci...
a ux 159 cyclistes réparti•e•s en 51 équipes qui ont relevé le
défi (ainsi qu’à leurs sponsors) !
à nos 80 bénévoles qui ont rendu ce week-end possible !
a ux 100 supporters qui ont accompagné nos coureurs•euses
à travers le froid et la pluie !
à notre marraine, Alexandra Tondeur, et notre parrain, Dirk
Van Tichelt, pour leurs conseils avisés !
à nos partenaires : la Ville de Marche-en-Famenne, le Pays de
Famenne, la Région Wallonne, la Libre Belgique et Nostalgie !
© Kristof Vadino

Bedankt…
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HELP ONS MET DE AANKOOP VAN
EEN NIEUWE MEDIBUS

SCHRIJF JE IN OP DE WARMATHON OF REGISTREER JE ACTIE VOOR
DOKTERS VAN DE WERELD OP DE WARMSTE WEEK!

