
janet Sallah, juriste in Gambia: 

"Je moet sterk in je schoenen staan" 

Geweld tegen vrouwen wordt vaak onderschat en 

zelden bestraft. Dat bleek ook op een internationale 

dag in Rwanda met als thema geweld tegen vrouwen. 

janet Sallah, een vooraanstaande Gambiaanse juriste, 

strijdt voor vrouwen- en kinderrechten In Gambia 

en nam deel aan deze dag. Adélka Vendl sprak m et 

Janet tijdens haar bezoek aan Gambia, begin dit jaar. 

Wat is je motivatie om te werken aan gevoelige 

kwesties als seksueel geweld? 

Ik wil het bewustzijn aanwakkeren om over deze problemen te 

praten. In onze Gambiaanse samenleving is dat niet vanzelfsprekend. 

Ik heb een passie voor de rechten van vrouwen en de rechten van 

kinderen. Ik heb een eigen advocatenpraktijk en wil graag iets terug 

geven aan de samenleving. Door FLAG ook laagdrempelig te maken 

voor vrouwen uit het dorp kan ik dat doen. Het leven is meer dan 

alleen geld verdienen. het gaat ook over goed kunnen leven, in staat 

zijn om mensen te helpen. Dat ik impact op de samenleving heb geeft 

mij voldoening. Mijn motivatie is: Mensen mogen er niet ongestraft 

mee wegkomen als ze ernstige misdaden hebben begaan, zeker als het 

gaat om kwetsbare groepen. 

Hoe is In jouw praktijk het vertrouwenswerk ontstaan? 

Ik merkte dat ik op een makkelijke manier toegang had tot vrouwen. 

Ik heb een eigen praktijk en de vrouwen waarmee ik werkte ver

trouwden mij steeds meer toe. Ze vertelden mij hun persoonlijke 

verhalen over huiselijk geweld en seksueel geweld. En op een gegeven 

moment besloot ik met collega's om het meer georganiseerd aan 

te pakken. In plaats van op een ad-hoc basis te helpen. wilde ik iets 

structureels neerzetten. Dus hebben we een organisatie gevormd 

ten behoeve van de rechten van vrouwen. Ik heb een etgen praktijk 

maar ben gelieerd met een aantal partners en wij hadden besloten 

om op een maandelijkse basis geld te doneren om een apart kantoor 

te huren zodat deze vrouwen in alle rust hun verhaal konden doen. 

We wilden af van het strikt juridische en wilde meer de persoonlijke 

omstandigheden verkennen. We hebben toen ook twee medewerkers 

kunnen aantrekken. Ze zijn nog geen volleerd jurist maar kunnen ons 

wel ondersteunen voor een lager tarief inzake de vrouwenkwest1es. 

En we proberen om samen met andere NGO's meer voet aan de 

grond te krijgen in projecten en bij de overheid. Want we moeten ook 

iets aan wetsverandering doen. Zo is FLAG ontstaan. De vrouwen 

komen in alle rust en hebben privacy. We interviewen hen, praten met 

hen en geven juridisch- of ander advies. 

Wat Is de Invloed van FLAG op de Gambiaanse 

samenleving? 

Gambia is een klein Afrikaans land. ledereen kent elkaar. We hebben 

nu een zeer goede spreiding. Mensen weten ons te vinden. Het is een 

goede ontwikkeling dat vrouwen ergens naar toe kunnen met 

deze problemen. 

Soms spreek ik ook wel eens de mannen van vrouwen die over ons 

praten. Ze voelen zich nog wel eens bedreigd. Ze zeggen dan: 'Ah u 

bent die oproerkraaier. u gaat tegen onze cultuur in.' je moet sterk in 

re schoenen staan, maar ik kan dat wel. Ik houd wel van wat weerstand. 

Wat heb je geleerd tijdens de conferentie In Rwanda? 

We hebben allemaal een rol te spelen bij het aanpakken van de rech

ten van vrouwen. We hoeven niet te wachten tot het escaleert tot 

een niveau waar het uit de hand loopt zoals bij een oorlog. We kunnen 

iets doen in onze huizen. Het belangrijkste is dat we de tolerantie 

vergroten en dat we met elkaar in gesprek gaan over gedrag dat wel 

en niet door de beugel kan. 
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