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Betreft:

Uitgebreide interpellatie - VP/HR - Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen
hulporganisaties

Onlangs zijn diverse gevallen van seksueel misbruik en wangedrag binnen internationale
hulporganisaties aan het licht gekomen. Hiertoe behoren de seksuele uitbuiting van Syrische
vluchtelingen door degenen die hulp verlenen namens de VN en andere bekende internationale
organisaties.
Een aantal landen, met inbegrip van Nederland en het Verenigd Koninkrijk, hebben aangekondigd
onderzoeken te zullen instellen naar de financiering die zij aan deze en andere internationale
organisaties verlenen, en voornemens te zijn maatregelen te nemen om soortelijke situaties in de
toekomst te voorkomen. Via haar externe financieringsinstrumenten en het Europees
Ontwikkelingsfonds besteedt de EU miljarden euro aan bijstand aan derde landen, onder andere
middels internationale organisaties.
1.

Gaat de VV/HV een gedegen onderzoek instellen om vast te stellen of EU-middelen zijn gebruikt
voor de directe of indirecte financiering van de organisaties waar seksueel misbruik is
vastgesteld?

2.

Hoe reageert de VV/HV op de gevallen van misbruik die onlangs aan het licht zijn gekomen? Is
er, ter bestrijding en voorkoming van seksueel wangedrag binnen internationale hulporganisaties,
ruimte voor richtsnoeren in het kader van de externe financieringsinstrumenten van de EU
waarmee financiering strikt afhankelijk kan worden gemaakt van de naleving van beginselen,
toezicht, richtsnoeren, rekenschap en regelmatige verslaglegging door begunstigden in deze
kwestie?

3.

Overweegt de VV/HV met lidstaten, zoals Nederland, samen te werken bij het opzetten van
contactpunten in derde landen, met inbegrip van crisisgebieden, voor slachtoffers van misbruik?
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