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Advies voor de uitvoering en opvolging van de post-2015 Agenda 

en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op vlak van 

gendergelijkheid.  

 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) 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. Het rapport over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN ‘Open Working Group’ 

bepaalt dat gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes niet alleen als aparte 

doelstelling opgenomen moet worden maar ook transversaal in de andere duurzame 

ontwikkelingsdoelen geïntegreerd.  België moet deze tweesporen aanpak ondersteunen.  

 

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling benadrukt het cruciale belang van een goede uitvoering en 

opvolging van de politieke engagementen van de post-2015 Agenda. Dit advies schuift een daartoe 

aantal fundamentele elementen naar voor.  

 

1. Voldoende middelen om de politieke engagementen te ondersteunen  
 

 Wijs specifieke budgeten toe aan beleidsmaatregelen, programma’s, instellingen en projecten ten 

gunste van gendergelijkheid en vrouwenrechten. Investeer specifiek in economische en politieke 

empowerment van vrouwen;  

 

 Wijs voldoende budgetten toe voor de systematische, transversale integratie van de gender 

dimensie in het ontwikkelingsbeleid (gender mainstreaming);  

 

 Verzeker dat het principe van gender budgeting geïntegreerd wordt in het post-2015-

ontwikkelingskader. Het genderperspectief moet systematisch opgenomen worden in het geheel 

van budgettaire processen, beleidsmaatregelen, programma’s en projecten. Bij de toewijzing en 

het gebruik van middelen moet er rekening gehouden worden met de specifieke noden en 

belangen van vrouwen en mannen. Ontwikkel concrete richtlijnen en instrumenten om gender 

budgeting toe te passen. 

 

 Vrouwenorganisaties spelen een cruciale rol in het bevorderen van vrouwenrechten. Belgische 

en andere regeringen en donoren moeten investeren in deze organisaties en hun deelname aan 

de verschillende fases van de beleids- en budgettaire processen ondersteunen. Investeren in 

vrouwenorganisaties betekent ook voorzien in meer stabiele, lange termijn financiering voor deze 

organisaties. Verzeker dat voldoende vrouwen een stem krijgen in de besluitvorming over het 

opstellen en financieren van beleidsmaatregelen, programma’s, enzovoort. Dit kan bijvoorbeeld 

met een participatie quotum, bij voorkeur 50-50 of getrapt startende van 1/3. 
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2. Een effectieve opvolging van de politieke engagementen  
 

 Zorg voor gepaste systemen voor monitoring en evaluatie op de diverse beleidsniveaus 

(internationaal, regionaal, nationaal en lokaal). Verzeker de centrale rol van parlementen en 

actoren uit het middenveld (waaronder vrouwenorganisaties) in het overzien, controleren en 

sturen van het beleid. 

 

 Onderstreep het belang van volgens geslacht opgesplitste data om de vooruitgang te meten. Die 

laten toe om tegemoet te komen aan de specifieke noden van mannen en vrouwen. Alleen door 

alle indicatoren die op individueel niveau verzameld worden uit te splitsen naar geslacht, kan men 

eventuele verschillen tussen vrouwen in mannen in kaart brengen en monitoren of andere acties 

nodig zijn. Breng vanuit een levensloopbenadering ook leeftijd in rekening.  

 

 Verzamel naast kwantitatieve gegevens ook kwalitatieve informatie en doe dat aan de hand van 

een participatieve methode.  

 

                                                                              
           

Sophie Charlier     Maggi Poppe 
                      Voorzitster                                                      Vice-Voorzitster 
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