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BIJLAGE 2. VIJF JAAR NA ‘BEIJING’

Nederland heeft tijdens de 23e Speciale Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
“Vrouwen 2000: Gelijkheid, Ontwikkeling en Vrede in de 21e eeuw” uitgedragen dat in een
pluriforme samenleving diversiteit en gelijke rechten parallel samen moeten gaan. Vrouwen en
mannen moeten de mogelijkheid hebben een zelfstandig bestaan op te bouwen op grond van
gelijke rechten, kansen en vrijheden, zonder dat verschillen in etniciteit, godsdienst of
overtuiging, burgerlijke staat, validiteit, leeftijd en seksuele voorkeur, daarin een rol spelen.
Essentieel is de keuzevrijheid van vrouwen en mannen: deze moet in elke levensfase tot zijn
recht kunnen komen. Ieder individu heeft aanspraak op een economisch zelfstandig bestaan en
op een eerlijke verdeling van arbeid, zorg en inkomen, vrij van armoede en geweld. Deze visie
staat geen schending van mensenrechten toe.
In het slotdocument erkent de wereldgemeenschap dat voor het realiseren van gelijkheid tussen
vrouwen en mannen rekening moet worden gehouden met diversiteit in omstandigheden en dat
verschillen niet mogen leiden tot het niet kunnen realiseren van gelijke rechten, kansen en
vrijheden.
Sinds ‘Beijing’ zijn zowel wereldwijd als ook in ons land de richting en strategie van het beleid
verschoven naar tweesporenbeleid. Enerzijds is het beleid gericht op coördinatie, vernieuwing,
evaluatie en monitoring. Anderzijds streeft het kabinet naar het verankeren van emancipatie in
het algemene beleid (mainstreaming). Door nieuwe allianties met relevante beleidsmakers en
maatschappelijke partners wordt gewerkt aan de verbreding van het draagvlak. Deze lijn in de
SAVVN geconsolideerd.

Nederlandse prioriteiten uit het slotdocument Beijing + 5

Hieronder volgt een overzicht van de door Nederland in de SAVVN ingebrachte prioriteiten,
die tevens aandachtspunten zijn geweest bij de uitwerking van het meerjarenbeleidsplan.

• Het integreren van een genderperspectief in nationale en sectorale begrotingen en macro-
economisch beleid (zogenaamde ‘gender sensitive budgetting’)

• Het ontwikkelen van statistieken en indicatoren gedisagregeerd naar sekse en leeftijd, die
leiden tot meetbare, tijdsgebonden resultaten, evaluatie, monitoring en benchmarking op
voor emancipatiebeleid relevante terreinen

• Het verbeteren van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt door het nemen van
maatregelen voor het combineren van betaalde arbeid en onbetaalde zorg, bestrijden van
ongelijke beloning, doorbreken van horizontale en verticale seksesegregatie op de
arbeidsmarkt, wegnemen van fiscale belemmeringen, bevorderen van employability, een
levenlang leren en het bestrijden van feminisering van de armoede

• Het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen

• Het uitbannen van alle vormen van geweld tegen vrouwen door een samenhangende,
interdisciplinaire, gecoördineerde beleidsaanpak. Het gaat om signaleren, preventie,
opsporen en vervolgen, opvang, hulpverlenen, regie en communicatie. Bijzondere aandacht
is er voor huiselijk geweld, schadelijke traditionele praktijken (zoals genitale verminking en
eerwraak), systematische verkrachting in conflictsituaties en de opvang van slachtoffers
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• Het voorkomen en bestrijden van vrouwenhandel. Onder andere door het aanstellen van een
nationaal rapporteur om informatie uit te wisselen en te rapporteren over gegevens,
oorzaken, factoren en trends

• Het ratificeren van het facultatief protocol bij het VN Vrouwenverdrag

• Het bestrijden van alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes

• Het erkennen van de zeggenschap van vrouwen en meisjes over eigen gezondheid en
seksualiteit als mensenrecht - de zogenaamde seksuele en reproductieve gezondheid en
rechten -  waartoe volgens de Europese Unie ook het verbod van discriminatie op grond
van seksuele voorkeur kan worden gerekend. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar
seksuele voorlichting aan jongeren, vrije toegang tot voorzieningen voor family planning
inclusief abortus en opvang en ondersteuning van zwangere tieners en tienermoeders

• Het bestrijden van HIV/AIDS, onder andere door goede informatie te verschaffen en het
bevorderen van veilig seksueel gedrag

• Het daar waar passend mainstreamen van een genderperspectief in nationaal vreemdelingen-
en asielbeleid om de rechten van vrouwen te bevorderen en te beschermen. Hieronder valt
ook het nemen van stappen om seksespecifieke vervolging en geweld te erkennen als grond
voor het verlenen van een vluchtelingenstatus en van asiel

• Het integreren van vrouwenrechten in het beleid van internationale organen gericht op de
naleving van universele mensenrechten en versterken van genderdeskundigheid en het
versterken van de rol van vrouwen in conflictpreventie, conflictoplossing en post-
conflictsituaties zoals in humanitaire en vredesmissies alsmede internationale gerechtshoven,
waaronder het toekomstig Internationaal Strafhof en onderzoekscommissies en
verdragscomités

• Het erkennen van de rol van vrouwen bij duurzame ontwikkeling en in de besluitvorming en
het beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water

• Het realiseren van gelijke kansen voor vrouwen en meisjes in culturele, recreatieve en
sportactiviteiten op alle niveaus, zoals bij toegang, training, competitie, beloning en prijzen

• Het stimuleren van zelfregulering en gedragscodes (media) bij het gebruik van ICT met het
oog op het bestrijden van stereotiepe beeldvorming

• Onderstrepen van de belangrijke rol die NGO’s vervullen bij het realiseren van gelijkheid
tussen vrouwen en mannen


