Programma
8u30 – 9u00

Registratie en ontvangst

9u00 – 9u15

Welkom en inleiding van de dag
Sophie Charlier, voorzitter van de adviesraad voor gender en ontwikkeling

9u15 – 10u

Beijing+25 - Inzicht in de toekomstige uitdagingen voor de rechten van de vrouw
Dagmar Schumacher, directeur, VN-WOMEN-kantoor Brussel.
Een Latijns-Amerikaans perspectief: huidige en toekomstige uitdagingen voor de rechten van
vrouwen en meisjes in het ontwikkelingsbeleid
Patricia Ruiz Bravo, decaan van de faculteit sociale wetenschappen en directeur van de UNESCOleerstoel over gendergelijkheid in instellingen voor hoger onderwijs, Pontificia Universidad Católica del
Perú.

10u-10u30

Uitwisselingen met het publiek
Moderator: Charline Cauchie, freelance journalist

10u30 – 12u30

Strategieën voor vrouwen- en genderrechten in de ontwikkelingssamenwerking: uitwisseling van
ervaringen
- Françoise Mukuku, Nationaal Coordinator, Si jeunesse savait (RDC).
- Isabel Yépez Del Castillo, Professor, UCL.
- Jean Van Wetter, Gedelegeerd Bestuurder, Enabel.
- Luuk Zonneveld, Algemeen Directeur, BIO.
- Magda De Meyer, Voorzitter, Vrouwenraad.
- Myriam Bacquelaine, Diplomaat, Adjunct-Directeur Verenigde Natie, Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Moderator: Charline Cauchie, Freelance journalist

12u30 – 14u00

Lunch

14u00 - 14u15

Presentatie van de genderindex in de SDG's in 2019
Alison Holder, Equal Measure 2030

14u30 – 16u30

Toekomstperspectieven voor de rechten van vrouwen en meisjes in ontwikkelingssamenwerking:
thematische workshops in parallelle sessies
Gender en hoger onderwijs: dekoloniale aanpak en andere uitdagingen
Geweld tegen vrouwen en meisjes: een mensenrechtenkwestie
Uitdagingen voor de economische empowerment van vrouwen: welke alternatieven?
Welke versterking van de rechten van vrouwen bij de overgang naar duurzaam lokaal voedsel?

16u30 – 17u00

Slotopmerkingen en conclusies van de dag
Alexander De Croo, Vice-eersteminister en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
Lina Neeb, Ondervoorzitter van de Adviesraad voor gender en ontwikkeling
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Programma van de thematische workshops in parallelle sessies (14u30-16u30)
Gender en hoger onderwijs: dekoloniale aanpak en andere uitdagingen.
Op basis van de ervaringen van onze partners en in een poging om een dekoloniaal perspectief te hanteren, zoeken
we een antwoord op de volgende vraag: wat zijn de toekomstige genderuitdagingen in het hoger onderwijs in onze
partnerlanden en in België? Daarbij zullen we alternatieven aandragen om de genderaspecten aan te pakken in
verband met uitdagingen op vlak van toegang, promotie en werkgelegenheid in het hoger onderwijs. De opkomst van
genderkennis door middel van academische ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s zal eveneens besproken
worden.
Op basis van de bijdragen en de gedeelde ervaringen van onze partners in het Zuiden, vragen we uw mening om
aanbevelingen te doen om gendermainstreaming en een dekoloniaal perspectief in de academische
ontwikkelingssamenwerking te versterken.
Met de interventies van: Annie Cornet, Hédia Hadjaj Castro, Annelies Verdoolaege, Isabel Yépez
Workshop georganiseerd door: ARES, UGent, ULuik, UClouvain, VLIR-UOS, 11.11.11.

Geweld tegen vrouwen en meisjes: een mensenrechtenkwestie
Wat zijn de nieuwe uitdagingen en obstakels met betrekking tot geweld tegen vrouwen en meisjes als een
mensenrechtenkwestie? Door het delen van ervaringen en ideeën van verschillende deskundigen zullen we nieuwe
vormen van geweld, seksuele en reproductieve rechten, de rol en plaats van migrantenvrouwenverenigingen en
hun expertise, geweld tegen vrouwen in conflictsituaties, met name in "fragiele staten", maar ook de follow-up van
het IAO-verdrag inzake geweld en intimidatie op het werk bespreken.
Na een paneldiscussie dat een overzicht geeft en de weg vrijmaakt voor reflectie, worden uw analyses, ervaringen en
perspectieven actief gevraagd in thematische discussiegroepen.
Met de interventies van: Fabienne Richard (GAMS), Françoise Mukuku (Si jeunesse savait), Hélène Madinda
(CCAEB en Congo Forum), Maria Tsirantonaki (Internationaal Verbond van Vakverenigingen).
Workshop georganiseerd door : ACV-CSC, CNCD-11.11.11, Le Monde Selon les Femmes, Oxfam-Solidarité.

Uitdagingen voor de economische empowerment van vrouwen: welke alternatieven?
Wat zijn de uitdagingen, obstakels en alternatieven voor de economische participatie van vrouwen 25 jaar na Beijing?
Deze workshop biedt de gelegenheid om diepgaand na te denken over de toekomstige uitdagingen en problemen op
vlak van de economische participatie van vrouwen. Na een korte overzicht van de huidige situatie zullen enkele
positieve ervaringen van vrouwen belicht worden, waarna u de kans krijgt om deze voorbeelden te vergelijken met
uw eigen ervaringen en werkwijzen.
Geïnspireerd door de stemmen uit veldactoren en bewust van de huidige obstakels, wordt u gevraagd mee op zoek
te gaan naar alternatieve pistes.
Workshop georganiseerd door: BIO Invest, Oxfam-wereldwinkels, Oxfam-Solidariteit, 11.11.11.

Welke versterking van de rechten van vrouwen bij de overgang naar duurzaam lokaal voedsel?
Ecofeminisme en agro-ecologie zullen centraal staan in de presentatie van Sonia Alvarez, vertegenwoordiger van
Oxfam Cuba. Ze zal haar ervaringen delen over een programma dat gericht is op het versterken van lokale, duurzame
voedselsystemen en vrouwenrechten. Alain Laigneaux, adviseur landbouw en plattelandsontwikkeling van Enabel, zal
haar als respondent van antwoord dienen.
Wat zijn de benaderingen om de veerkracht en de empowerment van vrouwen in het landbouwsysteem te
versterken? Hoe kan de kwestie van gendergelijkheid, gezins- en sociale medeverantwoordelijkheid in de lokale
context worden aangepakt? Wat zijn de uitdagingen voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking? Welke
strategieën moeten gehanteerd worden om een genderdimensie te integreren en tegelijkertijd de instrumentalisering
ervan te vermijden, om obstakels te overwinnen?
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Na het panelgesprek worden deze vragen behandeld in thematische groepen, aangevuld met uw eigen ervaringen en
benaderingen.
Met de interventies van: Sonia Alvarez (Oxfam Cuba), Alain Laigneaux (Enabel)
Workshop georganiseerd door: Le monde Selon Les Femmes, Oxfam Solidariteit, Broederlijk Delen, Entraide et
Fraternité, Eclosio, CNCD-11.11.11

Deze dag wordt georganiseerd door de Adviesraad voor Gender en Ontwikkeling, in samenwerking met:
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