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Adviesraad Gender en Ontwikkeling 
 

Advies voor de CSW60 over het prioritaire thema ‘Empowerment van vrouwen en het 
verband met duurzame ontwikkeling’  

 
De Adviesraad Gender en Ontwikkeling geeft de aanbeveling om minstens de volgende elementen op te nemen 
in de conclusies die zijn goedgekeurd door de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW), in verband met de 
verschillende thema’s die aan bod zijn gekomen tijdens de vier ministeriële rondetafels: 

 
De nationale en institutionele voorzieningen voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen verbeteren 

1. Opnieuw bevestigen dat de CSW op regelmatige en systematische wijze moet worden betrokken bij de 
werkzaamheden van het Politiek Forum op Hoog Niveau voor Duurzame Ontwikkeling, opdat dit Forum 
rekening zou houden met en uitvoering zou kunnen geven aan de conclusies goedgekeurd door de CSW, 
onder andere bij het systematisch monitoren en evalueren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) 
en het vaststellen van nieuwe problematieken; 
 

2. De CSW op regelmatige en systematische wijze betrekken bij de mechanismen voor evaluatie en 
verantwoording van het Actieprogramma van Addis-Abeba, opdat die rekening zouden houden en 
uitvoering  zouden kunnen geven aan de conclusies goedgekeurd door de CSW;  
 

3. De SDG’s uitvoeren conform de aanbevelingen van de CSW en Resolutie 1325 (en volgende); 
 

4. De nationale rapporten over de evaluatie van de uitvoering van de SDG’s aan het Politiek Forum op Hoog 
Niveau voor Duurzame Ontwikkeling moeten systematisch een stand van zaken opmaken van de toepassing 
van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en van de strijd tegen geweld op meisjes en vrouwen, en 
moeten ook het voorwerp uitmaken van verslaggeving aan de CSW; 

 

5. Maatregelen goedkeuren en uitvoeren om een sterkere betrokkenheid te garanderen van vrouwen en van 
vrouwenorganisaties bij de procedures voor het opstellen van het beleid en van de budgetten op economisch, 
sociaal, politiek en milieuvlak (zoals: REDD+

1
), bijvoorbeeld door een quotum voor participatie, bij 

voorkeur 50-50, vast te leggen. Verzekeren dat vrouwen en vrouwenorganisaties op gelijke voet worden 
behandeld als de andere actoren van de civiele samenleving wat betreft de toegang tot informatie, tot 
overleg, tot de instellingen, tot de middelen en de budgetten;   

 

6. Investeren in de ontwikkeling en de verspreiding van theoretische en praktische kennis over het verband 
tussen gender en duurzame ontwikkeling, en ook in verband met het geheel van de 17 SDG’s (met name 
de traditionele kennis van boer(inn)en); 
 

7. Maatregelen nemen die ernaar streven om het genderoogpunt op systematische en structurele wijze op te 
nemen in alle processen in verband met de SDG’s (uitvoering, monitoring en evaluatie) en op alle niveaus 
(nationaal, regionaal, internationaal), onder andere ook de relevante genderactoren op politiek vlak en de 
vrouwenorganisaties structureel en systematisch betrekken; 
 

8. Erop toezien dat de ingevoerde beleidslijnen en programma’s vrouwen en mannen niet opsluiten in 
traditionele maatschappelijke rollen door genderstereotypes te bevestigen; 

 
Het regelgevend en wettelijk kader voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen versterken  
 

9. Een juridisch bindend internationaal instrument
2
 invoeren, dat de hoogste regeringsniveaus betrekt bij 

de actieprogramma’s die strijden tegen geweld op meisjes en vrouwen. Wij willen er nog eens op wijzen 
dat dit geweld hoge sociaaleconomische kosten veroorzaakt voor zowel de vrouwen als voor de 

                                                           
1 Een programma dat economische stimulansen voorziet voor ontwikkelingslanden die hun CO2-uitstoot als gevolg van ontbossing en van de 
aantasting van bossen beperken. 
2 Dit voorstel werd tijdens de vorige Commissie over de Status van de Vrouw verdedigd door de Speciaal Verslaggeefster over Geweld op 
Vrouwen (http://www.un.org/press/fr/2015/fem2027.doc.htm)  
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samenleving in haar geheel
3, en een structurele belemmering vormt voor de volledige verwezenlijking van 

het menselijke potentieel en van duurzame ontwikkeling; 

 
Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen financieren binnen Agenda 2030 
 

10. Voldoende en structurele financiële, menselijke en logistieke steun voorzien en/of uitbreiden voor de 
netwerken van vrouwenorganisaties en ook voor organisaties van inheemse vrouwen, om hun stabiliteit als 
organisatie te garanderen zodat zij hun activiteitenprogramma, onder andere op het vlak van advocacy, tot 
een goed einde kunnen brengen; 

 
Het opstellen, inzamelen en analyseren van gendergevoelige gegevens bevorderen 
 

11. Investeren in de nationale statistische capaciteiten om gender- en leeftijdspecifieke gegevens te verzamelen, 
te analyseren en op systematische wijze te gebruiken (onder andere gegevens over de doelgroep van het 
beleid en ook over de begunstigden, die de verhoudingen tussen mannen en vrouwen en de 
machtsverhoudingen in de samenleving analyseren). Dit moet gebeuren door middel van financiële en 
technische steun en door steun aan capaciteitsversterking en met een participatief systeem om gegevens te 
identificeren zodat een kwalitatieve monitoring van de SDG’s op het gebied van gender mogelijk is.  

 

 

Voor de Adviesraad Gender en Ontwikkeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
                   Sophie Charlier     Maggi Poppe 
                   Voorzitster                                                                 Vicevoorzitster 

                                                           
3 Deze kosten omvatten de rechtstreekse uitgaven voor gezondheidszorg en bijstand aan de verkrachte vrouwen en hun kinderen en de 
kosten om de plegers van het geweld voor het gerecht te brengen. De indirecte kosten omvatten het verlies aan arbeidsuren en aan 
productiviteit en ook de gevolgen voor onder andere de volgende generaties. 
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