
 

 

Comité: Mensenrechtencommissie 

Onderwerp: Hoe de uitoefening van legitiem geweld reguleren? 

Land: Spanje 

 

Wereldgeweld is al jaren een ernstig probleem, dit geweld is niet altijd fysiek, maar het heeft nog steeds een 
grote invloed op onze samenleving en hoe het vandaag de dag functioneert. Sinds de corona-uitbraak zijn 
de criminaliteitscijfers de afgelopen maanden dramatisch gestegen. Oorzaak hiervan is de frustratie van de 
mensen die niet meer verteld willen worden wat ze moeten doen en dus dragen ze frustratie tegen over de 
overheid. Veel andere mensen zijn nu begonnen te protesteren omdat ze veel problemen in de wereld zien 
die voorheen niet zo zichtbaar voor ons waren.  

 In mei 2020 registreerde Action on Armed Violence (AOAV) 1.573 doden en gewonden als gevolg 
van 264 incidenten van explosief geweld over de hele wereld. Burgers waren goed voor 61% (954) van de 
geregistreerde doden en gewonden. Vorige maand werd in 21 landen en gebieden ten minste één sterfgeval 
of verwonding door explosief geweld geregistreerd. Met dit geweld reageren mensen met protesten op het 
geweld en de mishandeling. Protesten kunnen een krachtig politiek instrument zijn om verandering door te 
voeren. Momenteel vinden er protesten plaats in Landen als Hong Kong, Chili en Frankrijk, om er maar een 
paar te noemen. Ondanks dat elke demonstratie voortkomt uit zeer verschillende kwesties, hebben velen 
een gemeenschappelijke rode draad: burgers willen hun ontevredenheid over hun huidige regeringen uiten, 
van de "gele hesjes" protesten in Parijs tot Indonesische protesten tegen een draconisch wetboek van 
strafrecht. 

 In 1945 was de VN oorspronkelijk ontworpen als een hulpmiddel bij het beheren van interstatelijke 
betrekkingen, terwijl de wereld wankelde van de gruwelen van twee wereldoorlogen. Ook al is de wereld en 
samenleving van vandaag veiliger, is de essentie van dreiging sterk geëvolueerd. Zoals gezegd in een 
artikel van de Verenigde Naties "Conflicten zijn nu meestal minder dodelijk en worden vaak gevoerd tussen 
binnenlandse groepen in plaats van staten. Moorden komen vaker voor in sommige delen van de wereld, 
terwijl gender gerelateerde aanvallen wereldwijd toenemen.”. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis 
(ICRC) is een particuliere internationale humanitaire organisatie met als exclusieve missie '' het leven en de 
waardigheid van slachtoffers van gewapende conflicten en andere geweldssituaties te beschermen en hen 
te helpen. ‘' 

 Demonstranten verdringen zich in steden in de Verenigde Staten om een einde te maken aan 
racisme en politiegeweld sinds George Floyd, een Afro-Amerikaanse man, stierf nadat hij meer dan een 
week geleden door politieagenten was vastgehouden. Dit leidde tot demonstraties en protesten die in het 
hele land woeden om ervoor te zorgen dat demonstranten zich kunnen verzamelen zonder bang te hoeven 
zijn voor een nieuwe grote uitbraak in coronagevallen. 

 In Spanje werd een man veroordeeld voor het vermoorden van zijn vrouw en men dacht dat hij zijn 
advocaat had vermoord. Hij maakte kort daarna een einde aan zijn leven 

Jose Javier Salvador Calvo sprong van een brug in de oostelijke stad Teruel toen de politie hem 
confronteerde.De zaak heeft Spanje geschokt, wat leidde tot discussie over wetten op huiselijk geweld. De 
moord op een 26-jarige vrouw die lerares was, heeft tot verontwaardiging geleid in het land. Gebruikers op 
Twitter hebben de hashtag #LauraSomosTodas gebruikt (we zijn allemaal Laura) om te reageren op het 
nieuws, en duizenden hebben een protestbeeld gedeeld 

 Demonstraties zijn gemeengoed in Spanje. Ze kunnen in aantal variëren van enkele tot enkele 
duizenden. Voor openbare demonstraties is voorafgaande toestemming van de politie vereist en de politie 
houdt regelmatig toezicht. Desalniettemin kunnen er situaties ontstaan die een bedreiging kunnen vormen 
voor de openbare veiligheid. Zelfs demonstraties die bedoeld zijn om vreedzaam te zijn, kunnen 
confronterend worden en escaleren in geweld. Wees voorzichtig in de buurt van grote bijeenkomsten, 
protesten of demonstraties. 

 Een actueel probleem in Spanje in de genderongelijkheid en de verontwaardiging die daaruit 
voortvloeit. De politieke partijen in Spanje vieren een 'historisch' vijfjarig programma om gendergerelateerd 
geweld aan te pakken. De maatregelen omvatten onder meer het bieden van een onvoorwaardelijke 
werkloosheidsuitkering voor slachtoffers van zes maanden om hen een nieuwe start te geven, en het 
verbieden van gevangengenomen misbruikers om door hun kinderen. 


