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Petitie over Mauritanië  

Anti-slavernijbeweging bedreigd en vervolgd 
 

 

Geachte leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, 
 

De mensenrechtenorganisatie IRA Mauritanië, die in 2015 de Mensenrechtentulp won, vraagt 

uw aandacht voor de zorgwekkende situatie in Mauritanië. We zijn zeer bezorgd over het lot 

van activisten die zich inzetten voor de afschaffing van de slavernij in Mauritanië, alsmede de 

mannen, vrouwen en kinderen die onder mensonterende omstandigheden als slaaf worden 

gehouden.  

 

Op 7 augustus jl. zijn diverse anti-slavernij-activisten gearresteerd en gevangengezet. Onder 

hen bevindt zich de voorzitter van IRA Mauritanië, Biram Dah Abeid. Ondanks zijn arrestatie 

vlak voor de verkiezingen wist hij dankzij de kiezers toch een parlementszetel te 

bemachtigen.  

De gevangenen zitten zonder enige vorm van proces vast en hen wordt adequate medische 

zorg ontzegd. De situatie van parlementariër Biram Dah Abeid is urgent en acuut. Hij heeft 

ernstige hartklachten, maar de Mauritaanse autoriteiten weigeren hem, na een eerste 

ziekenhuisbezoek, daadwerkelijk in het hospitaal te laten behandelen. 

 

Op grond van deze ontwikkelingen wil het bestuur van de Nederlandse afdeling van IRA 

Mauritanië u graag een petitie aanbieden. 

 

In Mauritanië leeft naar schatting 20 procent van de bevolking (zo’n 4 miljoen mensen) als 

slaaf. Formeel schafte de Mauritaanse regering in 1981 de slavernij af, als allerlaatste land ter 



wereld. Maar pas sinds 2007 is het strafbaar slaven te houden en in 2015 werd het een 

misdrijf tegen de menselijkheid. Ondanks die wetgeving komt slavernij wijdverbreid voor. 

Slavernij wordt doorgegeven via de moeder: een kind van een slavin wordt automatisch als 

slaaf geboren. Eigenaren zien hun slaven als bezit, dat gebruikt, verkocht en verhuurd kan 

worden. Slaven hebben geen rechten. Ze worden uitgebuit, mishandeld, seksueel misbruikt en 

volkomen afhankelijk gemaakt. Op 25 november besteedde de VPRO in de televisie-

uitzending ‘Het geheim van Mauritanië’ aandacht aan deze grove mensenrechtenschending. 

Daaruit blijkt ook dat activisten, advocaten en journalisten die deze praktijken aan de kaak 

stellen, grote risico’s lopen. 

 

In 2008 richtte Biram Dah Abeid de mensenrechtenorganisatie IRA Mauritanië op. De 

organisatie voert een vreedzame strijd voor de uitbanning van dit eeuwenoude misbruik via 

demonstraties, rechtszaken, bevrijdingsacties en bewustwordingscampagnes. De regering 

heeft de organisatie, die in Mauritanië tienduizenden leden telt en in zo’n elf landen 

afdelingen heeft, verboden. Op lidmaatschap staan gevangenisstraffen. 

 

Biram Dah Abeid stamt zelf van slaven af. Hij studeerde geschiedenis en rechten, maar kon 

deze studies door geldgebrek niet voltooien. Hij werd griffier bij de rechtbank en later 

juridisch adviseur van de voorzitter van de Nationale Commissie voor de Mensenrechten.  

Bij de verkiezingen van 2014 gold hij als de uitdager van de zittende president Mohamed 

Ould Abdel Aziz, een generaal die in 2008 via een coup aan de macht was gekomen. Abeid 

werd tweede, met 9 procent van de stemmen. Hij groeide uit tot de belangrijkste 

oppositieleider van het land en heeft besloten als kandidaat deel te nemen aan de 

presidentsverkiezingen van 2019. 

Biram Dah Abeid is vele malen onderscheiden. In 2013 ontving hij de VN-

Mensenrechtenprijs en de Front Line Defenders Award. Twee jaar later, toen Biram Dah 

Abeid gevangen zat, kreeg zijn organisatie de Mensenrechtentulp van het Nederlandse 

ministerie van Buitenlandse Zaken. Vele onderscheidingen volgden. In 2017 riep het 

Amerikaanse magazine Time hem uit tot een van de honderd invloedrijkste personen ter 

wereld. 

 


