
 
27 mars 2015 

 

 

Adviesraad Gender en Ontwikkeling 
 

Bijdrage voor de 48ste zitting van de Commissie Bevolking en 
Ontwikkeling: “Integrating population issues into sustainable 

development, including post-2015 development agenda” 

 

In het kader van de 48ste zitting van de Commissie Bevolking en Ontwikkeling stelt de Adviesraad Gender 

en Ontwikkeling de volgende aanbevelingen voor in verband met het Belgische standpunt (position 

paper van België): 
 

1. Sterke engagementen voor gendergelijkheid in het kader van het Ontwikkelingsprogramma 

voor de periode na 2015 
 

Wij willen vooral het belang benadrukken van:  

 het bevorderen en implementeren van gendergelijkheid en empowerment1 van alle meisjes en 

vrouwen, niet enkel als een specifieke maar ook als een algemene doelstelling die op transversale 

wijze moet worden opgenomen in de andere doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, conform 

de conclusies van het rapport van de open werkgroep over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van 

de Verenigde Naties van juli 2014; 

 het opzetten van een Panel/Rondetafel op hoog niveau over gendergelijkheid en empowerment van 

meisjes en vrouwen tijdens de top van september 2015, om ervoor te zorgen dat er tijdens het hele 

proces rekening wordt gehouden met de genderdimensie. 

 

 

2. Engagementen voor de strijd tegen geweld op vrouwen, met name in de programma’s voor 

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
 

Het thema van geweld op vrouwen moet deel uitmaken van de prioritaire boodschappen van de 

Europese Unie: geweld op vrouwen is onaanvaardbaar en de strijd tegen alle vormen van geweld (geweld 

in oorlogstijd, verkrachting, genitale verminking, gedwongen huwelijken, psychologisch geweld, enz.) moet 

heel bijzondere aandacht krijgen, via onder andere: 
 

 het invoeren van een internationaal actieplan tegen geweld op vrouwen, in combinatie met concrete 

acties die beperkt zijn in de tijd. Deze maatregel is bedoeld om binnen de landen te komen tot een 

snellere uitvoering van het bestaande internationale regelgevende kader (Actieplatform van Peking, 

Verdrag van de Verenigde Naties voor het uitbannen van alle vormen van discriminatie van vrouwen, 

enz.). Vandaag vormt het ontbreken van een internationaal gecoördineerde strategische agenda een 

belangrijke belemmering voor de concrete uitvoering van de bestaande engagementen2;  

 het invoeren van bindende mechanismen met betrekking tot actieprogramma’s die strijden tegen 

geweld op vrouwen zoals zerotolerantieplannen en het invoeren van instrumenten als het Verrag 

                                                             

1  We beschouwen empowerment als een proces van sociale en (individuele en collectieve) identiteitsverandering om te 

komen tot sociale rechtvaardigheid. De empowermentbenadering is zowel economisch, politiek als sociaal. Zij is dus multisectorieel. 

2  Het voorstel voor een internationaal actieplan werd ondersteund door de Algemeen Secretaris van de Verenigde Naties 

en ook door de aanbevelingen van het Expertenpanel van de Verenigde Naties voor Preventie van Geweld op Meisjes en Vrouwen. 
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van Istanbul3 en Resolutie 1983 van de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa inzake 

prostitutie, mensenhandel en moderne slavernij in Europa4; 

 sterke engagementen voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) door die te 

beschouwen als integraal onderdeel van de vrouwenrechten. Wij willen vooral de aandacht vestigen 

op het geval van seksslavernij in de migratieprocessen en op de strijd tegen de mensenhandel die is 

vermeld als een van de prioriteiten van de Europese Unie in haar verklaring tijdens de 59ste zitting 

van de Commissie voor de Status van de Vrouw. Wij willen graag wijzen op het geval van gedwongen 

huwelijken en kindhuwelijken en in dat verband ook op het belang van relationele, affectieve en 

seksuele vorming van adolescenten/adolescentes evenals op de risico’s voor de gezondheid 

(zwangerschap op jonge leeftijd, SOA’s, SOI’s, enz.). Ten slotte benadrukken wij het belang van het 

ontkrachten van de stereotiepe rollen van moederschap en mannelijkheid. 

 
 

 

                                                             

3  Bron: http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/210.htm. Dit verdrag beschrijft geweld op vrouwen als “een 

schending van de mensenrechten en een vorm van discriminatie van vrouwen”.  

4  Bron: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=20716&lang=fr. Deze resolutie, 

goedgekeurd door de Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, verklaart dat prostitutie en mensenhandel nauw verbonden 

zijn en dat wetgeving en beleid inzake prostitutie onontbeerlijke instrumenten zijn voor de strijd tegen mensenhandel.  


