ADVIESRAAD GENDER EN ONTWIKKELING (ARGO)
ACTIVITEITENRAPPORT 2015
I.

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) draagt bij aan de beslissingen van de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking en de Federale regering met betrekking tot gender en ontwikkeling. De
ARGO adviseert de ministers en draagt bij aan een betere integratie van gender in het Belgische
ontwikkelingsbeleid en de standpunten die ons land inneemt op het internationale niveau. De
Adviesraad brengt de expertise samen van de Nederlands- en Franstalige academische wereld, de
Vrouwenraden, de ngo’s en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De Adviesraad
kan steunen op het werk van het platform Be-Gender en andere externe expertise.²
De leden van de adviesraad
De ARGO bestaat uit zeven effectieve en zeven plaatsvervangende leden, twee raadgevende leden en
twee leden met observatiestatus. De adviesraad wordt voorgezeten door Sophie Charlier (Le Monde
selon les Femmes/CNCD). De vicevoorzitter is Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad).
Effectieve leden:
•
•
•
•
•
•
•

Sophie Charlier (CNCD-11.11.11)
Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad)
Hannelore Roos (Nederlandstalige academische wereld)
Pascale Maqestiau (Conseil de Femmes Francophones)
Wiske Jult (11.11.11)
Isabel Yepez Del Castillo (Franstalige academische wereld)
Jeroen Decuyper (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

Plaatsvervangende leden:
•
•
•
•
•
•
•

Lina Neeb (11.11.11) en haar vervangster Coralie Vos (20 juli - 18 april 2016)
Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11)
Leen Scheerlinck (Nederlandstalige Vrouwenraad)
Sylvie Mbombo (Conseil de Femmes Francophones)
Tine Brouckaert (Nederlandstalige academische wereld)
Annie Cornet (Franstalige academische wereld)
Véronique De Baets (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

Raadgevende leden
•
•

Kaat De Nijs (Kabinet Minister Alexander De Croo)
Michèle Van der Plaetsen (DGD)

Waarnemende leden
•
•

Lotje De Ridder (BIO)
Saskia Ravesloot (BTC)

Het secretariaat van de ARGO
•
•

Flor Didden - 11.11.11 – Vlasfabrieksstraat 11, 1060 Brussel – flor.didden@11.be
Vien Nguyen – CNCD-11.11.11 – Handelskaai 9, 1000 Brussel – vien.nguyen@cncd.be

De opstart van de adviesraad
De Adviesraad werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 2 april 2014. Op 15 oktober 2014 kwam de
raad de eerste keer samen. De adviesraad werd opgestart en een huishoudelijk regelement werd
opgemaakt.
De activiteiten van de Raad worden gepubliceerd op de website van de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (DGD) en op de website van de
Adviesraad Gender en Ontwikkeling (zie punt IV).

II.

Adviezen 2015

1. Advies in verband met de Commission on the Status of Women/Peking+ 20
Datum: 4/02/2015
Het advies roept België op om een leidende rol kan spelen in de totstandkoming van de Politieke
Verklaring van de CSW 59 en schuift een aantal aanbevelingen naar voor.
 Heel wat punten uit het CSW advies van de ARGO werden overgenomen in de Belgische
positiepaper die richtsnoeren gaf voor de CSW onderhandelingen over de politieke verklaring
en die de sleutelboodschappen bepaalde voor de Belgische interventies (openingstoespraak
en de ronde tafels).
Vien Nguyen nam voor het secretariaat van de ARGO deel in de Belgische delegatie tijdens CSW
top in New York.
Link naar het advies:
 http://argoccgd.be/sites/default/files/advies_csw_peking20_van_de_adviesraad_gender_en_ontwik
keling.pdf
2. Bijdrage voor de 48ste sessie van de Commission on Population and Development :“Integrating
population issues into sustainable development, including post-2015 development agenda
Datum: 27/03/2015
De ARGO adviseert België om sterke engagementen omtrent de gelijkheid van vrouwen en
mannen op te nemen in het kader van het ontwikkelingsprogramma voor de post-2015 periode ,
alsook voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen, met name in de gezondheidsprogramma's
en de programma’s gezondheid en reproductieve en seksuele rechten. (Link naar het document :
Link naar het advies:
http://argo-ccgd.be/sites/default/files/contribution_du_ccgd_pour_la_cpd48.pdf
3.

Advies in verband met de post-2015 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling
Datum: 23/04/2015
De adviesraad adviseert de Belgische regering om in het kader van de post-2015
Ontwikkelingsagenda een sterke positie in te nemen voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen en pleit voor een tweesporen aanpak waarin gendergelijkheid en de empowerment van
alle vrouwen en meisjes zowel als aparte doelstelling maar ook transversaal in de andere
duurzame ontwikkelingsdoelen wordt geïntegreerd.
Link naar het advies: http://argo-ccgd.be/sites/default/files/advies_argo-ccgd_agenda_post2015.pdf

4. Advies in verband met de Belgische strategienota gender en ontwikkeling
Datum: 17/06/2015

ARGO maakte een uitgebreid advies voor de nieuwe gender strategie van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking. Het advies doet voorstellen om de politieke en institutionele
engagementen te versterken en op te nemen op alle niveaus binnen de betrokken organisaties.
De ARGO vraagt om de beoogde resultaten van de strategie in een operationeel actieplan te gieten
waarvan de resultaten tegen 2030 behaald moeten worden.
Link naar het advies: http://argo-ccgd.be/sites/default/files/argo-ccgd__advies_strategienota_gender_en_ontwikkeling_nl.pdf
5. Reactie op de draft strategienota gender en ontwikkeling
Deze reactie bestaat enerzijds uit een samenvattend document met algemene opmerkingen op
de draftnota, en anderzijds uit een document met daarin de rechtstreeks geïntegreerd
opmerkingen in de draftversie van de strategienota. De synthesenota geeft aan dat verschillende
aspecten van de aangereikte voorstellen van de adviesraad ARGO/CCGD in rekening gebracht
werden maar dat er desondanks nog belangrijke opmerkingen en commentaren aan te stippen
zijn.
De adviesraad dringt er op aan dat de strategienota zich inschrijft in een strategie van
mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. De ARGO vraagt dat elk van de 5 prioriteiten zouden
worden vertaald in concrete en specifieke acties, zonder welke de uitvoering ervan op het terrein
bijzonder moeilijk en onzeker zal zijn. De ARGO vraagt tevens dat de nota voorziet in
mechanismen voor gender budgeting alsook in instrumenten voor opvolging/monitoring,
verantwoording en evaluatie die efficiënt en op regelmatige tijdstippen toegepast dienen te
worden om de uitvoering van de strategie gender op het terrein te waarborgen. (Link naar de
reactie : http://argoccgd.be/sites/default/files/reaction_du_ccgd_au_1er_draft_de_la_note_strategique_genre_et_d
eveloppement_0.pdf )

III.
-

-

-

-

Vergaderingen 2015

Er waren vergaderingen van de ARGO op:
o 15 oktober 2014
o 15 januari 2015
o 19 maart 2015
o 16 juni 2015
o 28 september 2015
o 30 november 2015
18 februari 2015: eerste overleg ARGO met minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander
De Croo om af te stemmen over de verwachtingen. Minister Alexander De Croo bevestigde dat hij
rekent op de adviezen van de ARGO zowel rond de internationale conferenties als de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
30 maart 2015: ARGO overleg met Dirk Vandermaelen, voorzitter Commissie Buitenlandse
Betrekkingen van de Kamer, over de samenwerking met de ARGO en het organiseren van een
seminarie in het parlement (zie hieronder).
2 juli 2015: overleg met DGD over gender in het ontwikkelingsbeleid; Aanwezig: Sophie, Maggi,
Patrick Englebert, Yves Dricot
Ad hoc kwamen werkgroepen van de ARGO bij elkaar om het seminarie van de ARGO in het
parlement voor te bereiden en het werk rond de strategienota te coördineren.

IV.

Strategienota Gender en Ontwikkeling: activiteiten ARGO

De ARGO consulteerde een breed aantal actoren in haar input voor de Belgische strategienota gender
en ontwikkeling
o

o

o
o

o

V.

De ARGO organiseerde een consultatie bij verschillende groepen van betrokken actoren op
basis van een vragenlijst over de prioriteiten voor de strategienota. Deze werd op 30/04
bezorgd aan de verschillende groepen van actoren (universiteiten, platform BE-Gender,
Instituut Gelijkheid Vrouwen en Mannen). Verschillende van deze actoren kwamen apart bij
elkaar om de antwoorden te coördineren. ARGO nam deze antwoorden mee in de
totstandkoming van het advies.
Op 1 juni organiseerde de ARGO een seminarie waar een 40-tal personen uit verschillende
organisaties (BTC, DGD, BIO, kabinet, ngo’s, universiteiten, vrouwenorganisaties…) aan
deelnamen.
Op 17 juni maakte de ARGO zijn advies over aan de minister voor Ontwikkelingssamenwerking
en aan de administratie (DGD).
Op 2 oktober reageerde de ARGO op de eerste draft van de strategienota. Deze bleek rekening
te houden met advies. De ARGO adviseerde o.a.om de krijtlijnen van de nota ook zichtbaar te
maken in concrete acties (zie hogerop).
Op 9 november organiseerde de ARGO samen met platform BE-Gender een seminarie in het
parlement waarbij we een 80-tal personen uit verschillende organisaties (BTC, DGD, BIO,
kabinet, ngo’s, universiteiten, vrouwenraden…) deelnamen. Tijdens dit seminarie werd het
werk van de ARGO over de nieuwe strategie voorgesteld en de grote uitdagingen voor de
volgende jaren uiteengezet aan de hand van good practices in gender en
ontwikkelingssamenwerking. Experten uit het Noorden en Zuiden wisselden uit met het
publiek. Het seminarie kreeg goede feedback van de deelnemers, vooral over de
uiteenzettingen van de sprekers.

Website ARGO

De ARGO bereidde de publicatie van een website voor. Sinds september is de adviesraad ook online
aanwezig via de website http://argo-ccgd.be/.
Hier worden o.a. de adviezen van de ARGO gepubliceerd.

