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Internationale respons

•	Het	recht	op	seksuele	en	reproductieve	gezondheid	werd	erkend	als	mensenrecht	
op de Internationale Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling (Cairo, 1994) en 
de Wereldvrouwenconferentie (Beijing, 1995).

•	Dit	 recht	 is	 gebaseerd	 op	 internationale	 mensenrechtenverdragen	 zoals	 het	
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ICESCR, 
1976), het Verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen 
vrouwen (CEDAW, 1981) en het Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC, 
1990).

•	In	2000	hebben	de	Verenigde	Naties	de	Millennium Verklaring aangenomen die 
acht Millennium Ontwikkelingsdoelen vooropstelt. Millenniumdoelen 3 tot en met 
6 hebben rechtstreeks betrekking op seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten. De vier andere doelen zijn er nauw mee verbonden.

•	Het	 Protocol over de Rechten van de Vrouw in Afrika werd aangenomen in 
Maputo (Mozambique) in 2003. Door het Protocol te ondertekenen, engageren 
41 Afrikaanse staten zich om de rechten van de vrouw te garanderen en 
maatregelen te nemen om praktijken die schadelijk zijn voor de gezondheid en 
het algemeen welzijn van de vrouw uit te roeien.

•	In	navolging	van	dit	Protocol	werd	 in	2006,	 tijdens	de	speciale	sessie	van	de	
Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid van de Afrikaanse Unie, het 
Maputo Actieplan 2007-2010 aangenomen. Dit actieplan biedt een continentaal 
oriëntatiekader voor de bevordering van de rechten inzake seksualiteit en 
voortplanting in Afrika.

Definities

Seksuele Gezondheid is een toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal 
welzijn met betrekking tot seksualiteit. Het is niet enkel een kwestie van vrij zijn van 
ziekten, disfuncties of andere kwalen. Seksuele gezondheid veronderstelt ook een 
positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties, alsook 
de mogelijkheid om prettige en veilige seksuele ervaringen te hebben, geheel vrij 
van dwang, discriminatie of geweld. (werkdefinities WHO)

Reproductieve Gezondheid is een staat van volledig fysiek, mentaal en 
sociaal welzijn - dus niet louter de afwezigheid van ziekte of lichamelijk ongemak 
- in alle zaken die verband houden met het voortplantingssysteem, de functies 
ervan en de daarmee verbonden processen. Reproductieve gezondheid 
impliceert dat mensen in staat zijn een bevredigend en veilig seksueel leven te 
hebben, dat zij de mogelijkheid hebben om zich voor te planten en de vrijheid om 
te beslissen of, wanneer en hoe vaak zij dat willen doen (ICPD art. 7.2).

Seksuele Rechten omvatten de rechten van ieder persoon, ongeacht zijn of haar 
seksuele voorkeur, om zonder enige vorm van dwang, discriminatie en geweld:

•	 de	hoogst	mogelijke	standaard	van	seksuele	gezondheid	te	verwerven,	en	
dus de grootst mogelijke toegang tot diensten voor seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg

•	 informatie	in	verband	met	seksualiteit	te	zoeken,	te	ontvangen	en	te	geven
•	 te	genieten	van	seksuele	opvoeding	en	vorming
•	 zijn	of	haar	lichamelijke	integriteit	te	doen	respecteren
•	 zelf	een	partner	te	kiezen
•	 zelf	te	beslissen	om	seksueel	actief	te	zijn	of	niet
•	 met	onderlinge	goedkeuring	seksuele	relaties	aan	te	gaan
•	 te	huwen	naar	eigen	keuze	en	met	onderlinge	toestemming
•	 te	beslissen	om	al	dan	niet	kinderen	te	hebben,	hoeveel	en	wanneer
•	 een	bevredigend,	veilig	en	aangenaam	seksueel	leven	na	te	streven

(werkdefinities WHO)

Reproductieve Rechten:
1. Het recht van koppels en individuen om zelfstandig en in volle verantwoordelijkheid 
te beslissen hoeveel kinderen zij wensen, met welk leeftijdsverschil en op welk 
tijdstip en het recht op de nodige informatie en middelen om hierover een beslissing 
te kunnen nemen (ICPD art 7.3).
2. Het recht van mannen en vrouwen op informatie over en toegang tot efficiënte, 
betaalbare en aanvaardbare en vrij gekozen methodes voor geboorteregeling en op 
toegang tot voorzieningen voor gezondheidszorg voor een veilige zwangerschap 
en bevalling (ICPD art. 7.2).
3. Het recht van vrouwen om vrij en zelfstandig te beslissen over hun seksualiteit, 
met inbegrip over hun seksuele en reproductieve gezondheid zonder enige vorm 
van discriminatie, dwang of geweld (Beijing Platform voor actie art. 96).
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BENIN

In Benin is de Belgische aandacht voor SRGR geïntegreerd in een sector-wide 
programma dat ernaar streeft het gezondheidssysteem te versterken op 
lokaal (district), regionaal en nationaal niveau. Het verbeteren van de coördinerende 
capaciteiten op districtsniveau draagt bij tot een meer samenhangende en globale 
aanpak van SRGR. Dit moedigt een betere afstemming aan van onderling met 
elkaar verbonden programma’s, zoals deze voor de gezondheid van moeder en 
kind, gezinsplanning, genitale verminking, veilige bloedtransfusie en HIV. Binnen 
deze activiteiten wordt specifiek aandacht besteed aan patiëntgerichte zorg en 
een multisectoriële aanpak.

De situatie in de wereld

Jaarlijks1

•	 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap, bevalling  
of in het kraambed. In Sub-Sahara Afrika wordt slechts 40% van de bevallingen  
door verloskundig personeel begeleid.

•	 worden zo’n 2,7 miljoen kinderen doodgeboren vanwege de zwakke gezondheid 
van de moeder of door een gebrek aan kwalitatieve gezondheidszorg.

•	 voert men zo’n 20 miljoen abortussen uit in onveilige omstandigheden.  
De complicaties hiervan leiden tot 47.000 moedersterftes.

•	 zijn zo’n 3 miljoen jonge meisjes het slachtoffer van genitale verminking.

•	 sterven circa 257.000 vrouwen aan baarmoederhalskanker, de meesten 
in arme landen waar geen vroegtijdige opsporing en behandeling voor deze 
aandoening beschikbaar is.

Meer dan 215 miljoen vrouwen hebben geen toegang tot moderne contraceptiva.

SOA’s

Het aantal nieuwe gevallen van de vier meest voorkomende en te genezen 
seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) wordt geschat op 340 
miljoen. Globaal genomen veroorzaken SOA’s onvruchtbaarheid bij 180 miljoen 
koppels in ontwikkelingslanden.

60% van de mensen besmet met het HIV-virus in Sub-Sahara Afrika zijn vrouwen. 
Meisjes en jonge vrouwen hebben twee tot driemaal meer kans op infectie met 
HIV dan mannen.

Elke dag worden zo’n 1.000 kinderen jonger dan 15 jaar besmet met HIV. 

SRGR: Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten
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Het Belgisch ontwikkelingsbeleid voor SRGR

België hanteert 3 basisprincipes in zijn ontwikkelingsbeleid voor Seksuele en 
Reproductieve Gezondheid en Rechten:

Een benadering gestoeld op mensenrechten

Een integrale en positieve benadering tot seksualiteit en voortplanting

Het recht op gezondheid en gezondheidszorg voor iedereen

Om deze basisprincipes waar te maken moet empowerment van vrouwen en 
inspraak van jongeren systematisch aandacht krijgen. Daarom moeten SRGR deel 
uitmaken van het nationale ontwikkelingsbeleid. 

Een geïntegreerd nationaal gezondheidssysteem moet brede en aangepaste 
SR-diensten kunnen verzekeren. Deze diensten moeten instaan voor preventie, 
behandeling en zorg, inclusief van SOA’s, aids, seksueel geweld en schadelijke 
praktijken. 

Onderwijs, informatie en sensibilisering vragen een multisectoriële benadering. 

Samenwerkingsdomeinen

België maakt werk van Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten door:

SRGR te integreren in de algemene gezondheidszorg

Te strijden tegen seksueel geweld, uitbuiting, vrouwen- en kinderhandel en 
schadelijke praktijken zoals genitale verminking, seksuele initiatierituelen en 
kindhuwelijken 

SRGR aan te pakken tijdens noodsituaties, conflicten en vredesopbouw

PERU

In Peru steunt de Belgische Ontwikkelingssamenwerking de bestrijding 
van seksueel geweld binnen het gezin in Ayacucho. Het programma wordt 
gecoördineerd door het ministerie voor Vrouwen en Sociale Ontwikkeling. Het 
doel ervan is lokale systemen te ontwikkelen en in te voeren voor de 
preventie van huiselijk en seksueel geweld tegen vrouwen, kinderen en 
jongvolwassenen en de behandeling van slachtoffers. Gezien het toenemend 
aantal aanwijzingen dat vrouwen vaak het slachtoffer zijn van moord en 
doodslag, voerde het ministerie voor Vrouwen en Sociale Ontwikkeling een 
registratiesysteem in voor slachtoffers van vrouwenmishandeling. Op regionaal 
niveau organiseerde het project verschillende voorlichtingscampagnes met 
nieuwsberichten, publicaties in de geschreven pers en de deelname aan het 
televisieprogramma ‘VoicesforPeace’. De samenwerking met andere donoren 
staat hoog op de agenda, wat de impact van het multisectorieel programma op 
de bevolking versterkt.
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Internationale respons

•	Het	recht	op	seksuele	en	reproductieve	gezondheid	werd	erkend	als	mensenrecht	
op de Internationale Conferentie voor Bevolking en Ontwikkeling (Cairo, 1994) en 
de Wereldvrouwenconferentie (Beijing, 1995).

•	Dit	 recht	 is	 gebaseerd	 op	 internationale	 mensenrechtenverdragen	 zoals	 het	
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ICESCR, 
1976), het Verdrag over de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen 
vrouwen (CEDAW, 1981) en het Verdrag inzake de rechten van het kind (CRC, 
1990).

•	In	2000	hebben	de	Verenigde	Naties	de	Millennium Verklaring aangenomen die 
acht Millennium Ontwikkelingsdoelen vooropstelt. Millenniumdoelen 3 tot en met 
6 hebben rechtstreeks betrekking op seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten. De vier andere doelen zijn er nauw mee verbonden.

•	Het	 Protocol over de Rechten van de Vrouw in Afrika werd aangenomen in 
Maputo (Mozambique) in 2003. Door het Protocol te ondertekenen, engageren 
41 Afrikaanse staten zich om de rechten van de vrouw te garanderen en 
maatregelen te nemen om praktijken die schadelijk zijn voor de gezondheid en 
het algemeen welzijn van de vrouw uit te roeien.

•	In	navolging	van	dit	Protocol	werd	 in	2006,	 tijdens	de	speciale	sessie	van	de	
Conferentie van de Ministers van Volksgezondheid van de Afrikaanse Unie, het 
Maputo Actieplan 2007-2010 aangenomen. Dit actieplan biedt een continentaal 
oriëntatiekader voor de bevordering van de rechten inzake seksualiteit en 
voortplanting in Afrika.

Definities

Seksuele Gezondheid is een toestand van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal 
welzijn met betrekking tot seksualiteit. Het is niet enkel een kwestie van vrij zijn van 
ziekten, disfuncties of andere kwalen. Seksuele gezondheid veronderstelt ook een 
positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties, alsook 
de mogelijkheid om prettige en veilige seksuele ervaringen te hebben, geheel vrij 
van dwang, discriminatie of geweld. (werkdefinities WHO)

Reproductieve Gezondheid is een staat van volledig fysiek, mentaal en 
sociaal welzijn - dus niet louter de afwezigheid van ziekte of lichamelijk ongemak 
- in alle zaken die verband houden met het voortplantingssysteem, de functies 
ervan en de daarmee verbonden processen. Reproductieve gezondheid 
impliceert dat mensen in staat zijn een bevredigend en veilig seksueel leven te 
hebben, dat zij de mogelijkheid hebben om zich voor te planten en de vrijheid om 
te beslissen of, wanneer en hoe vaak zij dat willen doen (ICPD art. 7.2).

Seksuele Rechten omvatten de rechten van ieder persoon, ongeacht zijn of haar 
seksuele voorkeur, om zonder enige vorm van dwang, discriminatie en geweld:

•	 de	hoogst	mogelijke	standaard	van	seksuele	gezondheid	te	verwerven,	en	
dus de grootst mogelijke toegang tot diensten voor seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg

•	 informatie	in	verband	met	seksualiteit	te	zoeken,	te	ontvangen	en	te	geven
•	 te	genieten	van	seksuele	opvoeding	en	vorming
•	 zijn	of	haar	lichamelijke	integriteit	te	doen	respecteren
•	 zelf	een	partner	te	kiezen
•	 zelf	te	beslissen	om	seksueel	actief	te	zijn	of	niet
•	 met	onderlinge	goedkeuring	seksuele	relaties	aan	te	gaan
•	 te	huwen	naar	eigen	keuze	en	met	onderlinge	toestemming
•	 te	beslissen	om	al	dan	niet	kinderen	te	hebben,	hoeveel	en	wanneer
•	 een	bevredigend,	veilig	en	aangenaam	seksueel	leven	na	te	streven

(werkdefinities WHO)

Reproductieve Rechten:
1. Het recht van koppels en individuen om zelfstandig en in volle verantwoordelijkheid 
te beslissen hoeveel kinderen zij wensen, met welk leeftijdsverschil en op welk 
tijdstip en het recht op de nodige informatie en middelen om hierover een beslissing 
te kunnen nemen (ICPD art 7.3).
2. Het recht van mannen en vrouwen op informatie over en toegang tot efficiënte, 
betaalbare en aanvaardbare en vrij gekozen methodes voor geboorteregeling en op 
toegang tot voorzieningen voor gezondheidszorg voor een veilige zwangerschap 
en bevalling (ICPD art. 7.2).
3. Het recht van vrouwen om vrij en zelfstandig te beslissen over hun seksualiteit, 
met inbegrip over hun seksuele en reproductieve gezondheid zonder enige vorm 
van discriminatie, dwang of geweld (Beijing Platform voor actie art. 96).
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