Adviesraad Gender en Ontwikkeling
Advies voor CSW59/Beijing+20 (04/02/2015)

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (Adviesraad GO) is van mening dat België een leidende rol kan spelen in
de totstandkoming van de Politieke Verklaring van de CSW 59: “Political Declaration on the occasion of the
twentieth anniversary of the Fourth World Conference on Women”. België moet aandringen op een sterk
standpunt voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Post-2015 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(DOD) , elke vorm van geweld tegenover vrouwen sterk veroordelen en de toegang van vrouwen tot
hulpbronnen en sociale bescherming ondersteunen. Deze engagementen moeten vergezeld gaan van concrete
maatregelen en opvolgingsindicatoren. De Adviesraad schuift de belangrijkste elementen naar voor die in de
Europese Verklaring moeten staan.
1.

Het beleid zorgt voor instrumenten voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (gender equality)

In de huidige internationale context benadrukken wij de noodzaak om de fundamentele vrouwenrechten, die
universeel en onvervreemdbaar zijn, te blijven verdedigen. Dit betekent dat gendergelijkheid en
vrouwenrechten op de internationale agenda moeten komen en worden toegepast. Meer concreet, moeten
donoren:
•

•

•

•

•

•

Expliciete doelstellingen opnemen voor de financiering van gelijkheid van vrouwen en mannen in
het kader van ontwikkelingsbeleid en een strategie van budgettering ontwikkelen die aandacht
heeft voor gender (gender budgeting) en daarvoor de nodige middelen beschikbaar maakt;
De actieve deelname van vrouwenorganisaties in de internationale processen ondersteunen (Post2015, financiering van Ontwikkeling, Klimaatverandering, etc.), onder meer door hen voldoende
financiële middelen toe te kennen conform de conclusies van de CSW van 2014;
Positieve maatregelen steunen om de positie van vrouwen in leidinggevende functies te versterken,
zodat zij kunnen deelnemen aan strategische politieke, economische, academische en andere
beslissingsprocessen;
Zorgen voor sekse-specifieke gegevens, enerzijds door het uitwerken van een mechanisme voor de
verzameling van gegevens, en anderzijds op basis van participatieve analyses (waarbij ook rekening
gehouden wordt met jonge meisjes), en dit voor alle programma’s en instrumenten van
ontwikkelingssamenwerking (identificatie, programmering, budgettoekenning, evaluatie, etc.).
Bovendien moet de analyse rekening houden met de complexe sociale omgevingen en de vele
uitsluitingsmechanismen (gender, religie, seksuele geaardheid, sociaal-economische status en
opvoeding/onderwijs, verbonden met de status van burgerschap, …) die elkaar versterken
(intersectorale benadering);
Ondersteunen van juridische instrumenten die de rechten van vrouwen en jonge meisjes beschermen
in het kader van het Actieprogramma van Beijing, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van discriminatie van vrouwen, de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling, de
resoluties van de Veiligheidsraad van de VN (o.a. 1325, 1820, 1888, 1889 en 1960) evenals de
belangrijke regionale wettelijke kaders;
De unieke rol van de CSW bevestigen als bron van expertise inzake gendergelijkheid en eerste forum
voor onderhandelingen van de relevante actoren op internationaal niveau.
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2.

Sterke engagementen voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het kader van het Post-2015
Ontwikkelingsprogramma.

Het is nodig om de besluiten van de CSW over de rechten van vrouwen en meer bepaald de specifieke CSW
besluiten over de agenda post-2015 te integreren in de post-2015 Ontwikkelingsagenda. Vooral volgende
aspecten zijn belangrijk:
1
• Gelijkheid van vrouwen en mannen en de empowerment van alle vrouwen en meisjes stimuleren
en toepassen, niet alleen als een specifieke doelstelling maar ook als een globale doelstelling die
transversaal geïntegreerd moet worden in de andere duurzame ontwikkelingsdoelen (DOD) en dit
conform de conclusies van het rapport over de DOD van de VN Open Working Group van juli 2014;
• Een high-level Panel/Ronde Tafel over man-vrouw gelijkheid en de empowerment van vrouwen en
meisjes tot stand brengen tijdens de Top van september 2015, om er voor te zorgen dat de gender
dimensie doorheen het ganse proces in rekening wordt genomen;
• De CSW betrekken in het ganse post-2015 proces, bij de onderhandelingen en alle high-level ronde
tafel vergaderingen;
• Een concreet actieplan uitwerken voor de toepassing van de strategie rond gender mainstreaming in
de andere DOD;
• Het ondersteunen van gender budgeting als instrument voor de implementatie van de DOD. Het
toewijzen van middelen binnen elke DOD die specifiek voorzien zijn voor de promotie van gelijkheid
tussen vrouwen en mannen en de empowerment van vrouwen en meisjes. We pleiten eveneens voor
een proportionele financiering van de DOD voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen
en meisjes.
3.

Engagementen voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen

Het thema van geweld tegen vrouwen moet deel uitmaken van de prioritaire verklaringen van de Europese
Unie: geweld tegen vrouwen is onaanvaardbaar en de strijd tegen elke vorm van geweld (geweld in oorlogstijd,
verkrachtingen, genitale verminkingen, verplichte huwelijken, psychologisch geweld, seksueel geweld en in
prostitutie, enz.) moet specifieke aandacht krijgen, onder meer door :
•

•
•

Het invoeren van een internationaal actieplan tegen geweld op vrouwen met concrete
tijdsgebonden acties. Deze maatregel moet de invoering van het bestaande internationaal
reglementair kader in de verschillende landen bespoedigen (Actieplatform Peking, Verdrag van de
Verenigde Naties voor de uitbanning van elke vorm van discriminatie van vrouwen, resolutie 1325,
enz.). Het gebrek aan een strategische internationaal gecoördineerde agenda vormt een grote
2
belemmering voor de concrete toepassing van de bestaande engagementen ;
Het versterken van de rol van vrouwen in het oplossen van conflicten, in vredesprocessen en in
ontwikkeling;
Het invoeren van bindende mechanismen voor de actieprogramma’s die geweld op vrouwen
bestrijden zoals de nultolerantie plannen en het invoeren van instrumenten zoals de Conventie van

1

We beschouwen empowerment als een proces van sociale verandering en identiteitsverandering (individueel en
collectief) voor sociale rechtvaardigheid. De stappen naar empowerment situeren zich zowel in het economische, politieke
als sociale. Ze zijn dus multisectorieel.
2

Het voorstel van een internationaal actieplan werd gesteund door de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties evenals door de
aanbevelingen van de Experten Groep van de Verenigde Naties voor Preventie van geweld op vrouwen en meisjes.
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•

4.

Istanboel en de Resolutie 1983 van de parlementaire Vergadering van de Raad van Europa met
4
betrekking tot prostitutie, mensenhandel en moderne slavernij in Europa ;
Stevige engagementen die de link maken tussen gezondheidsproblemen, geweld en seksuele en
reproductieve rechten (SRR) die integraal deel uitmaken van de rechten van de vrouw. We vestigen
vooral de aandacht op gedwongen en minderjarige huwelijken en het belang van educatie voor
jongeren over relaties, affectie en seksualiteit en de risico’s voor de gezondheid (vroegtijdige
zwangerschap, seksueel overdraagbare aandoeningen enz.). We benadrukken het belang van de strijd
tegen stereotypes over moedershap, ouderschap en mannelijkheid.
Engagementen om vrouwen te steunen in hun socio-economische situatie

Vrouwen spelen een cruciale rol in de economie en de voedselzekerheid van de familie, daarom zijn ze
belangrijke actoren van economische ontwikkeling. Toch genieten ze vaak niet dezelfde rechten als mannen.
Het is belangrijk dat de Europese Unie steun verzekert voor :
•

•

De versterking van het juridisch statuut van vrouwen en betere toegang tot sociale bescherming en
waardig werk. Sociale bescherming van vrouwen moet erkend worden als een universeel recht en
verankerd worden in de wetgeving en het beleid van alle landen, onder meer door invoering van
effectieve gelijkheid van kansen en behandeling van werknemers van de beide seksen die familiale
verantwoordelijkheden hebben, door de Conventie 156 van de IAO te laten ratificeren door alle staten
en te zorgen voor een beleidskader dat deze Conventie tot uitvoering kan brengen;
De empowerment van vrouwen, individueel en collectief, in rurale en stedelijke omgevingen.
Daarvoor dient men toegang te verzekeren tot verschillende natuurlijke (grond, visserij, bosbouw,
enz.), financiële (kredieten) en menselijke hulpbronnen evenals tot de nodige productiemiddelen
(werktuigen en nieuwe technologieën).

Sophie Charlier
Voorzitster

Maggi Poppe
Ondervoorzitster
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Bron : http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm . Deze Conventie beschrijft het geweld op vrouwen als « een
schending van de mensenrechten en een vorm van discriminatie tegenover vrouwen ».
4
Bron : http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=20716&lang=fr. Deze resolutie, aanvaard door de
Parlementaire zitting van de Raad van Europa, verklaart dat prostitutie en mensenhandel nauw verbonden zijn en dat de wetten en het
beleid rond prostitutie noodzakelijke mechanismen zijn voor de strijd tegen mensenhandel.
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