
Programma voorkoming seksueel geweld  
 
Walter Meekes, onze man in Cusco, bezocht onlangs in Lima het museum “Place of Memory, 
Tolerance and Social Inclusion (LUM)”. Het is een museum dat informatie geeft over de jaren 
van geweld tussen de verschillende terroristische groeperingen en het Peruaanse leger en 
politie. Hier een foto van één van de panelen. 
 

Vertaald: “Het betreft onder meer slavernij, 
geweld en gedwongen prostitutie. Maar 
liefst 98% van de slachtoffers betrof 
vrouwen uit de Andes en het 
Amazonegebied. Terwijl de seksuele 
gewelddaden voor het merendeel worden 
toegeschreven aan het Peruaanse leger en 
de politie, bevestigen veel getuigenissen 
dat leden van het Lichtend Pad dwongen 
tot seksuele slavernij en onvrijwillige 
abortus. Bovendien is vastgesteld dat de 
guerrillabeweging Túpac Amaru 

verschillende leden van de homo/lesbische gemeenschap heeft vermoord. Ondanks de 
zwaarte van deze misdaden zijn de daders nog steeds niet gestraft. 
 
Over het algemeen hebben vrouwen meer dan mannen te leiden onder de sociale 
verschillen in het land. Op dit moment lopen er nog juridische procedures aangaande de 
meeste zaken van gedwongen sterilisatie, waarbij in de jaren 1996 en 2000 duizenden 
vrouwen betrokken waren; de organisatie Defensoría del Pueblo schat het totaal aantal op 
272.028. Vandaag de dag bezet Perú de derde plaats in de wereld wanneer het gaat om 
seksueel geweld tegen vrouwen tussen de 15 en 49 jaar. In bijna de helft van de gevallen 
wordt geen aangifte gedaan.” 
 
Hiermee is in grote lijnen de situatie geschetst die voor HoPe aanleiding is om de 
problematiek nader te verkennen en hierbij de vraag te stellen of HoPe iets op dit gebied 
kan of moet betekenen. 
 
In maart jl. heeft HoPe-bestuurslid Mieke Weiffenbach een werkbezoek aan Cusco gebracht 
met in haar notitieblok de volgende vragen en onderwerpen: 
 

Kan HoPe bijdragen aan het verminderen van seksueel en huiselijk geweld en het 
aantal ongewenste zwangerschappen? Op welke manier dan? Sluiten we aan bij een 
organisatie die bezig is met deze problemen? Zetten we zelf iets op, denk bij 
voorbeeld aan een opvanghuis? Of kunnen we de beproefde HoPe-aanpak 
toepassen? Dat wil zeggen dat we ons richten op de vraag in een gemeenschap 
waar de bewoners ons vertrouwen, en waar we gezamenlijk met hen aan 
verandering kunnen werken. 



Kinderen in de arme wijken van Cusco en in omringende gemeenschappen worden 
van jongs af aan, zowel thuis als binnen de gemeenschap, regelmatig 
geconfronteerd met huiselijk en seksueel geweld, en nemen dit gedrag over. 

Cusco en de regio staan hoog bovenaan de wereldranglijst van het aantal 
ongewenste zwangerschappen van (heel) jonge moeders. Opvang voor deze meisjes 
en hun baby’s is er nauweljks.   

Deze twee problemen, geweld (huiselijk en seksueel) en ongewenste 
zwangerschappen, zijn nauw met elkaar verbonden. Wat wordt er op dit moment 
aan gedaan? Hoe kan HoPe bijdragen aan vermindering?  

Mieke heeft samen met bestuurslid Carmen Banda 
(HoPe Nederland) en Tineke en Julio van het team 
in Cusco ter plekke gesproken met tal van 
deskundigen en instanties. Het bleek dat er wel al 
wat projecten waren, maar de problematiek is 
onverminderd groot gebleven. De doelgroepen van 
HoPe, in de rurale gebieden waar men nog 
Quechua spreekt, worden niet of nauwelijks bereikt 
met de huidige projecten. 
 
 
 

Met het verslag van al haar ervaringen gaat het 
team van HoPe in Cusco nu aan de slag. Het 
team denkt in eerste instantie aan voorlichting 
en preventie. Verschillende instellingen zijn 
bereid hun ervaringen en materiaal ter 
beschikking te stellen. Daar kan HoPe veel aan 
hebben, al zal er veel letterlijk en figuurlijk 
vertaald moeten worden naar de leefsituatie 
van de doelgroep van HoPe. Het team van HoPe 
kan in ieder geval aansluiten bij het onderwijs 
en bij de onderwijsprogramma’s die zij heeft 
ontwikkeld. De scholen en de beleidsinstanties 
voor onderwijs hebben al positief gereageerd.  
Natuurlijk is het ingewikkelder dan we op het 
eerste gezicht denken. Wil je effect hebben bij 
de kinderen, dan zul je ook je actie moeten 
richten op de ouders.  

 
Het is het idee van het team om de komende tijd een ruw plan op te stellen waarmee we 
alvast fondsen kunnen gaan werven waarmee we volgend jaar volledig aan de slag kunnen, 
aldus Walter Meekes. 
 



Internationale vrouwendag, 8 maart 2019: “Niet nog meer doden” 
  

Overigens krijgt het thema, “geweld tegen vrouwen en 
misbruik van kinderen” in de Peruaanse maatschappij al 
wel de nodige aandacht. Het is geen “non-issue”. 
Op 8 maart, internationale vrouwendag, registreerde 
Mieke Weiffenbach met haar camera een manifestatie / 
demonstratie op de Plaza de Armas in Cusco. Daaraan 
namen niet alleen vrouwengroepen van heinde en ver 
deel, maar ook vertegenwoordigers van de ambtenarij, 
de politie en het leger.  
 
 
 
 
 
 

 
Allemaal tegen het geweld tegen vrouwen. 
Indrukwekkend waren de kruisen met namen van 
omgekomen vrouwen die opgesteld werden met 
daarnaast hun schoenen waarop zij hadden gelopen. 
 
Enkele teksten op de spandoeken die zij meedroegen: 
“Ik wil niet dat de vrouwen de macht hebben over 
mannen, maar over henzelf” en “De ziel van de vrouw is 
de kroon op de schepping” (vrij vertaald).   
 

      
 

 
 
 


