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5. MENSENRECHTEN

Het VN-Vrouwenverdrag verplicht tot het invoeren van gelijkheid voor de wet, het
werken aan de positieverbetering van vrouwen en het doorbreken van de op traditionele
rolpatronen en vooroordelen gebaseerde cultuur. Generatieverschillen, etnische
verschillen, verschillen in levensstijl, milieu, opleiding en toegang tot de arbeidsmarkt,
zijn alle van invloed op de uitgangspositie en de mogelijkheden van individuele mensen
om invulling te geven aan het eigen bestaan. Juist in een samenleving die zich kenmerkt
door een vermenging van tradities, levensstijlen, religies en culturen bestaat de
noodzaak om het universele karakter van mensenrechten en fundamentele vrijheden te
benadrukken en te garanderen.
Om de mensenrechten van vrouwen te waarborgen is het VN-Vrouwenverdrag en
Europese en nationale wet- en regelgeving van belang. De naleving van mensenrechten is
niet alleen een zaak van de overheid. Ook individuele burgers, maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven hebben daarbij een taak. In dit hoofdstuk gaat het om
het realiseren en naleven van mensenrechten in Nederland en in internationaal verband.

5.1 SAMENVATTING MEERJARENNOTA EMANCIPATIEBELEID

Analyse

Mensenrechten -burgerlijke, culturele, economische, politieke en sociale- zijn universeel,
ondeelbaar, onderling afhankelijk en onderling samenhangend. Zij gelden voor iedereen,
mannen en vrouwen, waar dan ook.1 Anno 2000 staan ze stevig op de internationale agenda.
Internationaal zijn er inmiddels veel verdragen, besluiten en richtlijnen die vrouwenrechten
verankeren in internationaal recht en beleid. Maar dat is niet voldoende. Wereldwijd is er nog
te weinig verbetering te bespeuren in de positie van vrouwen.
Armoede onder vrouwen, seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes, vrouwenhandel, gebrek
aan onderwijs, aan zeggenschap en aan economische zelfstandigheid zijn ondanks rechten op
papier in de praktijk in de meeste landen nog aan de orde van de dag
In Nederland is de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag hoger op de politieke agenda
gekomen, mede dankzij de rapportage hierover van de Commissie Groenman2. Er zijn
interdepartementale initiatieven genomen voor een effectievere bestrijding van geweld,
vrouwenhandel en seksuele exploitatie van kinderen. Dat beleid is hard nodig. Zo zijn in
Nederland jaarlijks nog altijd ongeveer 200.000 vrouwen slachtoffer van mishandeling door
hun (ex-)partner. In 50.000 gevallen gaat het om zwaar geweld. De prijs hiervoor is hoog. Ook
in letterlijke zin. De kosten van politie, justitie, gezondheidszorg, hulpverlening en sociale
zekerheid bedragen meer dan 300 miljoen gulden op jaarbasis.3

Beleidsrichtingen

Het kabinet ziet als hoofddoelstelling van beleid zowel nationaal als internationaal het

                                               
1Verklaring en Actieprogramma Mensenrechtenconferentie. Verenigde Naties, 1993.
2 Groenman e.a., Het Vrouwenverdrag in Nederland anno 1997. Verslag van de Rapportage commissie
Internationaal Verdrag tegen Discriminatie van Vrouwen. Den Haag, SZW/VUGA, 1997.
3 Korf, D.J. e.a., Economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen. Utrecht, 1997.
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realiseren en naleven van vrouwenrechten als een onvervreemdbaar, integraal onderdeel van
universele mensenrechten en fundamentele vrijheden. Het volledig en op gelijke wijze kunnen
uitoefenen ervan door vrouwen en meisjes is van essentieel belang voor de verbetering van hun
positie.
Hoewel inmiddels veel rechten van vrouwen nationaal en internationaal gecodificeerd zijn, zijn
ze lang niet allemaal in juridisch afdwingbare documenten opgenomen. Daarom zal het kabinet
zich de komende jaren inspannen om ze in wetgeving, regelgeving en beleid te verankeren.
Daarnaast zal het in internationaal verband bevorderen dat mensenrechten van vrouwen
expliciet worden erkend en nageleefd

5.2 ADVIEZEN EN REACTIES

Adviezen

Adviesraad Internationale Vraagstukken
Het kabinet heeft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) advies gevraagd over het
hoofdstuk Mensenrechten en vrouwen in de Meerjarennota Emancipatiebeleid. Daarbij is het
vooral geïnteresseerd in een actualisering van het advies van de AIV over Universaliteit van de
Rechten van de Mens en Culturele Verscheidenheid uit 1998. Met de komst van ‘nieuwe’
Nederlanders komen ook andere opvattingen over vrouwenrechten ons land binnen. Soms
leiden die tot schendingen van mensenrechten, zoals genitale verminking of eerwraak. Hoe kan
de verdere implementatie van vrouwenrechten deze praktijken voorkomen? Ook heeft het
kabinet de AIV advies gevraagd over de uitwerking, al dan niet in juridisch bindende
instrumenten, van gevoelige begrippen als reproductieve en seksuele rechten. Het kabinet heeft
echter nog geen advies van de AIV mogen ontvangen. Zodra het advies beschikbaar is, zal het
kabinet hierover een standpunt bepalen.

Commissie Gelijke Behandeling
De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) mist een bredere analyse van de genderaspecten van
mensenrechten. Zij vindt dat de kennis, kwaliteit en voortgang van het beleid ontbreekt bij de
uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag en dat er zowel interdepartementaal, als
grensoverschrijdend te weinig samenhang is. De handhaving van internationale rechten dient
volgens de CGB uiteindelijk met name op nationaal niveau plaats te vinden. Zij acht het
daarom van belang dat zij haar oordelen ook rechtstreeks aan internationale normen kan
toetsen. De CGB is verder voorstander van een nationale mensenrechtencommissie.

Reacties maatschappelijke en vrouwenorganisaties

Mensenrechten van vrouwen, zo staat in de reacties, omvatten meer dan gelijke behandeling
veilig stellen en geweld tegen vrouwen bestrijden. Ook gaat het erom het aspect ‘gender’
daadwerkelijk op alle beleidsterreinen boven tafel te krijgen en te integreren in het gangbare
beleid. Het belang van een betere informatievoorziening over mensenrechten van vrouwen
wordt breed onderschreven. Veel reacties gaan in op het voorkómen en bestrijden van geweld
tegen vrouwen, zoals huiselijk geweld, maar ook vrouwenhandel en genitale verminking. Het
vreemdelingenbeleid komt veelvuldig aan de orde. Daarbij worden knelpunten genoemd als het
gaat om de inkomenseis, het afhankelijk verblijfsrecht, de Koppelingswet, de Wet arbeid
vreemdelingen en de Remigratiewet.
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5.3 BELEID

Doelstellingen

Op het terrein van mensenrechten blijft de doelstelling van het kabinet zowel nationaal als
internationaal de mensenrechten van vrouwen te realiseren en na te leven als een
onvervreemdbaar, integraal onderdeel van universele mensenrechten en fundamentele
vrijheden.
Gelet op de adviezen en reacties die het kabinet heeft binnengekregen richt het zich in de eerste
plaats op het verder bevorderen van gelijke rechten in wet- en regelgeving en verdragen,
alsmede op het bestrijden van discriminatie. In de tweede plaats intensiveert het kabinet het
voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. In de derde plaats gaat de aandacht in de
komende jaren uit naar een versnelde ontwikkeling en uitvoering van internationaal beleid in de
praktijk.

De mogelijkheden voor het operationaliseren van de gestelde doelen zijn nog niet
uitgekristalliseerd. Het brede scala aan maatregelen op internationaal terrein dient
grensoverschrijdend in internationale gremia met de diverse lidstaten te worden aangepakt.
Om binnenlandse ontwikkelingen in de aard en omvang van geweld te monitoren maakt het
kabinet gebruik van politie- en justitiestatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), van diverse registraties van hulpverleningsinstanties en van slachtofferenquêtes. Bij de
voorbereiding van de Emancipatiemonitor 2000 is gebleken dat de door de politie
geregistreerde criminaliteit tot nu toe onvoldoende informatie over slachtoffers verschaft. De
verwachting is dat dit in de toekomst gaat veranderen. Het CBS kan namelijk meer
geregistreerde gegevens over misdrijven bij de samenstelling van de statistieken gebruiken. De
meeste onzekerheid bestaat als het gaat om mishandeling.
De in de Emancipatiemonitor 2000 geconstateerde stijging van door de politie geregistreerd
geweld kan verschillende oorzaken hebben. Vermoedelijk spelen een grotere aangiftebereidheid
onder slachtoffers en een actievere houding van de politie een rol. Ook veranderingen in de
wijze van gegevensverzameling kunnen hierin meespelen. Dit maakt het moeilijk op basis van
deze gegevens vast te stellen of er in de praktijk een verandering is opgetreden in het
voorkomen van de verschillende vormen van geweld.
Het kabinet zet voor de middellange termijn in op een verdere verfijning van de
Emancipatiemonitor, zodat op den duur ook een operationele doelstelling kan gelden voor het
voorkómen en bestrijden van geweld tegen vrouwen. Vanuit dit zelfde perspectief zal de inzet
van overheidsmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld worden aan prestatie-indicatoren.
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Bevorderen van gelijke rechten en bestrijden van discriminatie

Verdieping van instrumenten
In de afgelopen jaren heeft het kabinet gewerkt aan een verbetering van wetgeving met
betrekking tot gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie. Het heeft zich ook
ingespannen voor het tot stand komen van het Verdrag van Amsterdam en bevordert dat het
facultatief protocol bij het VN-Vrouwenverdrag en het protocol voor het nemen van
maatregelen tegen discriminatie bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden van kracht worden.4 Ook is het kabinet voornemens zich
in te zetten voor de uitbreiding van discriminatiegronden bij het Verdrag van de Internationale
Arbeids Organisatie (ILO) tegen discriminatie bij arbeid en beroep.5

Het wetgevingsinstrumentarium voor gelijke behandeling is inmiddels redelijk uitgebreid en
wordt in de nabije toekomst nog aangevuld met wetgeving op de gronden leeftijd en handicap.
In de Europese Unie (EU) zijn inmiddels aanvullingen op de bestaande gelijke
behandelingswetgeving afgesproken: te weten twee richtlijnen en een actieprogramma op
grond van artikel 13 van het EG-verdrag.6 De eerste richtlijn bevat regels om in arbeid en
beroep discriminatie op grond van godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd en
seksuele voorkeur tegen te gaan. De materiële werkingssfeer van de richtlijn strekt zich uit tot
toegang tot werkgelegenheid en beroep, promotiekansen, beroepsopleiding,
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden met inbegrip van ontslag en beloning en het
lidmaatschap van bepaalde organen zoals werknemers- of werkgeversorganisaties.
De tweede richtlijn verplicht de lidstaten de naleving van het beginsel van gelijke behandeling
ongeacht ras of etnische afstamming ter hand te nemen. Deze richtlijn heeft niet alleen
betrekking op de werksituatie, maar ook op sociale zekerheid, bijstand, onderwijs en het
aanbieden van goederen en diensten. Deze Rassendiscriminatierichtlijn is op 19 juli 2000 in
werking getreden. De Richtlijn tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling
in werkgelegenheid en beroep is in oktober 2000 aangenomen.
Beide richtlijnen ter uitwerking van artikel 13 van het EG-verdrag bieden op onderdelen een
betere bescherming tegen discriminatie (ras, etniciteit, leeftijd, handicap, godsdienst en
levensovertuiging, seksuele voorkeur) dan de bestaande richtlijnen op grond van geslacht. Zo
ontbreekt in de huidige richtlijnen een regeling voor seksuele intimidatie. Het kabinet vindt dit
onwenselijk en wil dat ook voor discriminatie op grond van geslacht een gelijkwaardige
bescherming wordt geboden. De Europese Commissie heeft inmiddels toegezegd hiervoor
voorstellen te ontwikkelen. Het kabinet zal deze voorstellen beoordelen en zo nodig met
nadere voorstellen richting Commissie gaan.
De Europese Commissie heeft ook een voorstel gepubliceerd tot wijziging van Richtlijn
76/207/EEG over het uitvoeren van het beginsel van gelijke behandeling voor mannen en
vrouwen inzake werkgelegenheid, beroepsopleiding, promotie en werkomstandigheden. Naar
verwachting starten de onderhandelingen over dit voorstel najaar 2000. Het kabinet zal zich
ook als het gaat om deze richtlijn inzetten voor een gelijkwaardig beschermingsniveau.
Tenslotte is het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese richtlijn over de (verschuiving
van de) bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht in de Tweede Kamer
behandeld en voor verdere parlementaire behandeling naar de Eerste Kamer gezonden.7

                                               
4 Protocol 12 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
5 ILO-Verdrag 111.
6 Zie Sociale Nota 2001, hoofdstuk 3.
7 Wetsvoorstel wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van Titel 7.10 van het
Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van de EG-richtlijn inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op
grond van geslacht, Kamerstukken II, 1999-2000, 27026.
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Genoemde maatregelen verstevigen het internationale raamwerk voor het bevorderen van
gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie. Op de middellange termijn blijven de
inspanningen van het kabinet gericht op verbetering van het wettelijk gelijke
behandelingskader. Het gaat daarbij vooral om het stroomlijnen, op elkaar afstemmen en het
bevorderen van de toegankelijkheid van de regelgeving. Niet alleen de hierboven beschreven
internationale ontwikkelingen noodzaken daartoe. Ook de evaluatie van de Algemene Wet
Gelijke Behandeling vraagt hierom. Gebleken is namelijk dat de gelijke behandelingsnormen
weinig bekendheid genieten. Het kabinetsstandpunt over deze evaluatie en het rapport van de
Commissie Gelijke Behandeling hierover zal eind 2000 verschijnen. Hierin zal ook worden
ingegaan op de mogelijkheden om de bewijslast bij ongelijke behandeling in de sociale
zekerheid te verschuiven.8 Daarnaast zal het kabinet om de bekendheid met de gelijke
behandelingsnormen te vergroten de wetgeving en jurisprudentie op dit gebied toegankelijker
maken. De Commissie Gelijke Behandeling speelt hierbij een belangrijke rol.
Meer in het algemeen gaat het kabinet na welke maatregelen het kan treffen ten behoeve van
de daadwerkelijke naleving van de gelijke-behandelingsnormen. Noodzakelijk hierbij is een
duidelijk representatief beeld over hoe de in principe deugdelijke wetgeving op het terrein van
gelijke behandeling ‘leeft’ en wordt nageleefd in alle geledingen van de samenleving. Het
basismateriaal hiervoor kan ontleend worden aan het rechtssociologische deel van de evaluatie
van de Algemene Wet Gelijke Behandeling.
Tenslotte wil het kabinet de kennis over de mensenrechten van vrouwen, de gelijke
behandelingswetgeving en het VN-Vrouwenverdrag verbreden en verdiepen. De bedoeling is
dat vrouwen er sneller een beroep op doen, de bevolking het beter naleeft en juristen het meer
toepassen. Het Informatiepunt gelijke behandeling m/v dat in 2001 zal starten, moet hierbij een
belangrijke rol gaan vervullen.9 Op dit moment worden plannen uitgewerkt voor het opzetten
van dit informatiepunt. Het zal in elk geval informatie verstrekken over gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in het algemeen en het VN-Vrouwenverdrag in het bijzonder.
Het kabinet zet in de komende jaren ook in op de actieve uitvoering van het communautair
initiatief EQUAL (zie verderop in dit hoofdstuk). Doel daarbij is de bestrijding van
arbeidsmarktgerelateerde discriminatie van vrouwen die opnieuw willen intreden in het
arbeidsproces. Tot slot zal de ratificatieprocedure ten aanzien van het facultatief protocol bij
het VN-Vrouwenverdrag en het protocol voor het nemen van maatregelen tegen discriminatie
bij het Europees Verdrag tot bescherming van rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (protocol 12, EVRM) worden afgerond. Ook zullen de richtlijnen op grond van
artikel 13 van het EG-Verdrag gevolgen hebben voor wet- en regelgeving.

Implementatie VN-Vrouwenverdrag
Naast het bevorderen van gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie zet het kabinet
de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag voort. Op grond van de Goedkeuringswet van het
Vrouwenverdrag rapporteert het kabinet een maal in de vier jaar aan het VN-Comité voor de
uitbanning van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen (CEDAW). Hieraan vooraf gaat
een nationale rapportage die aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. De derde rapportage is
onlangs bij het CEDAW ingediend. In de zomer van 2001 zullen de tweede en de derde
rapportage gelijktijdig in de Verenigde Naties behandeld worden.10

                                               
8 De aangehouden motie van de leden Santi en Schimmel van 27 september 2000 - Kamerstukken II, 2000-
2001, 27 026, nr.6 - zal hierbij worden betrokken.
9 Zie brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 mei 2000, Kamerstukken II,
1999-2000, 26 814, nr. 9.
10 Zie 2e en 3e Nederlandse rapportage aan het VN Comité voor de uitbanning van alle vormen van
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Het kabinet volgt een tweejaarlijkse rapportagecyclus. Dit betekent dat in 2002 wederom een
nationale rapportage voor de Tweede Kamer volgt en in 2004 de vierde CEDAW-rapportage
voor de Verenigde Naties.11

Voor de eerstvolgende nationale rapportage aan de Tweede Kamer, die in 2002 verschijnt,
benoemt het kabinet een rapporteur en een co-rapporteur. Deze rapportage geeft de stand van
zaken weer sinds de eerste rapportage van de Commissie Groenman. Om tegemoet te komen
aan tal van reacties van maatschappelijke organisaties over het vreemdelingenrecht zal de
rapportage ingaan op de gendersensitiviteit van en de relatie tussen het mensenrechtenbeleid,
het vreemdelingenbeleid, het nieuwkomersbeleid, het integratiebeleid en het terugkeerbeleid.
Dit alles in het licht van de relevante artikelen van het Vrouwenverdrag en de notitie over de
rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid, waar de Tweede Kamer in juni 2000
over heeft besloten.12

Ongezien onderscheid
De reeks verdiepende onderzoeken naar de betekenis van het VN-Vrouwenverdrag in de
Nederlandse rechtsorde wordt in 2001 voortgezet. Het is noodzakelijk te komen tot een
nieuwe bepaling van de rechten en plichten van burgers, het maatschappelijk middenveld en
overheden met betrekking tot arbeid en zorg (een nieuw sociaal contract). Daarom zal het
Vijfde verdiepende onderzoek dat artikel 5 van het Verdrag13 meer ‘handen en voeten’ moet
geven, gericht zijn op het doorbreken van het ongezien onderscheid tussen mannen en vrouwen
op het beleidsterrein arbeid, zorg en inkomen. 14 Dit kan door het in vrouwen- en genderstudies
ontwikkelde instrumentarium te gebruiken voor een analyse van de huidige instituties die de
organisatie van arbeid en zorg en de verdeling van het levensinkomen tussen vrouwen en
mannen reguleren. Sommige maatschappelijke organisaties vragen in hun reacties aandacht
voor het feit dat formele gelijkheid waarbij vrouwen precies hetzelfde worden behandeld als
mannen in bepaalde gevallen tot bestendiging van ongelijke maatschappelijke mogelijkheden
leidt.15 De Commissie Gelijke Behandeling bepleit in haar advies te inventariseren welke
kostwinnersbepalingen uit het verleden nog doorwerken in de voorwaarden waaronder
heringetreden vrouwen werken en deze bepalingen aan te passen aan de vereisten van deze tijd.
Het genoemde onderzoek biedt een goede gelegenheid om deze fundamentele punten uit de
adviezen en reacties op een integrale manier uit te werken.

Maatschappelijke baten van een geëmancipeerde samenleving
Het Wereldbevolkingsrapport 200016 behandelt de vertaling van het motto ‘vrouwenrechten
zijn mensenrechten’ naar verschillende terreinen, zoals gezondheid, geweld en economische
zelfstandigheid. In het rapport wordt ervan uitgegaan dat gelijkheid tussen vrouwen en mannen

                                                                                                                                                  
discriminatie jegens vrouwen (CEDAW).
11 Kamerstukken, II, 1998 - 1999, 25 893, nr. 7.
12 Kamerstukken, II, 1999 - 2000, 27111, nr. 1 en nr. 2.
13  Art. 5, onder (a), bepaalt: "De Staten (-) nemen alle passende maatregelen om: (a) het sociale en culturele
gedragspatroon van de man en de vrouw te veranderen ten einde te komen tot de uitbanning van vooroordelen,
van gewoonten en van alle andere gebruiken, die zijn gebaseerd op de gedachte van de minderwaardigheid of
meerderwaardigheid van één van beide geslachten of op de stereotiepe rollen van mannen en vrouwen". Zie:
J.C. Hes en C.E. van Vleuten, Het Vrouwenverdrag in de Nederlandse rechtsorde. VUGA/Ministerie van SZW,
Den Haag, 1996, pag. 242-3.
14 De Commissie Groenman spreekt in haar rapportage van de ‘dominante genderideologie’.
15 Zie o.a. Clara Wichmann Instituut, Strategieplan, pag. 4.
16  Wereldbevolkingsrapport, Samen leven in aparte werelden; mannen en vrouwen in een tijd van verandering.
UNFPA,  augustus 2000.
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op zichzelf een belangrijk mensenrecht is en wordt de noodzaak benadrukt om de kosten van
ongelijkheid in kaart te brengen.17

Genderongelijkheid gaat in veel gevallen verder dan het verschil in de statistieken tussen
mannen en vrouwen. De realiteit van de levens van vrouwen op alle niveaus van de
samenleving blijft vaak onzichtbaar in vergelijking met die van mannen. Hetzelfde geldt voor
de bijdrage van vrouwen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving. Uit diverse
internationale studies blijkt dat een toename in het inkomen van vrouwen een groter effect
heeft op de gezondheid en ontwikkeling van de gezinsleden dan eenzelfde toename in het
inkomen van mannen.18 Tal van rapporten van de Verenigde Naties verwijzen naar de
omvangrijke werkgelegenheid van vrouwen in de informele sector in Azië, Afrika en Latijns-
Amerika.19 In Nederland kan hierbij gedacht worden aan de bijdrage die vooral vrouwen
leveren aan de instandhouding van onze samenleving door onbetaalde zorgarbeid en
vrijwilligerswerk.
Het Wereldbevolkingsrapport gaat uitgebreid in op ‘de prijs van genderongelijkheid’ en de
noodzaak om de kosten daarvan te erkennen en zichtbaar te maken. Beklemtoond wordt dat
verbetering van de positie van vrouwen een belangrijk mensenrecht op zichzelf is, en dat een
uitsluitend economische analyse van genderongelijkheid zou leiden tot een ongewenste
reductie van mannen en vrouwen tot hun economische waarde. Maar de economische dimensie
van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet ook niet over het hoofd worden gezien.
Economische zelfstandigheid van vrouwen is immers een mensenrecht op zich.20 Daarom is het
van belang op een aantal terreinen de economische en sociale baten van een geëmancipeerde
samenleving in kaart te brengen. Niet alleen voor een versnelling van het emancipatieproces,
maar ook voor een verbetering van de kwaliteit van individuele levens en van de samenleving
in zijn geheel. Op sommige terreinen heeft het kabinet daartoe al initiatieven genomen.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat na hoe de onbetaalde arbeid kan
worden geïntegreerd in de sociaal- economische beleidsvoorbereiding. Het doel is zichtbaar te
maken wat de rol is van de onbetaalde arbeid bij het bereiken van de beleidsdoelen en wat de
mogelijkheden zijn om de informatie over de onbetaalde arbeid mee te nemen in de statistieken
van het CBS en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Deze verkenning is in de loop van
2001 gereed.
Daarnaast heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het CPB gevraagd een
analyse te maken van de macro-economische baten van een stijging van de arbeidsparticipatie
van vrouwen tot 65 % in 2010. Te denken valt aan een verbreding van het draagvlak voor
sociale voorzieningen in een vergrijzende samenleving en een verlichting van de knellende
arbeidsmarktproblematiek. Het CPB is ook gevraagd de eventuele belemmeringen voor de
toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen in beeld te brengen en mogelijke oplossingen
daarvoor aan te dragen. Naar verwachting zal deze analyse in de loop van 2001 gereed zijn.
Daarna bepaalt het kabinet een standpunt over de mogelijke gevolgen voor het beleid en de
regelgeving. Eind 2000 zullen ook de resultaten bekend zijn van een onderzoek van de
Stuurgroep Dagindeling en Opportunity in Bedrijf naar de economische kosten van de
onderbenutting van het potentieel aan hoogopgeleide vrouwen.
Een voorbeeld uit een heel andere hoek is het onderzoek naar ‘de economische kosten van
thuisgeweld tegen vrouwen’.21 Volgens dit onderzoek zouden de kosten van politie en justitie,
gezondheidszorg, psychosociale hulpverlening en sociale zekerheid meer dan 300 miljoen op

                                               
17 Ibidem, pag. 1.
18 Ibidem, pag. 46, kader 24.
19 Zie  het VN-rapport The World’s Women Trends and Statistics 2000. Pag.122, Verenigde Naties.
20 Ibidem, pag. 45.
21 Ibidem, noot 3.
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jaarbasis bedragen.Vanuit de invalshoek van de maatschappelijke baten van een
geëmancipeerde samenleving gekoppeld aan het mensenrechtenperspectief is een dergelijke
berekening zinvol. Zeker als het gaat om preventie. In het Plan van Aanpak bestrijding van
geweld tegen vrouwen zal de inzet van extra overheidsmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld
worden aan prestatie-indicatoren op dit terrein.
In het verlengde van de hierboven genoemde onderzoeken zal het kabinet een multidisciplinair
onderzoek laten doen naar de economische en sociale baten van een geëmancipeerde
samenleving. De toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de samenleving en van individuele
levens van burgers zijn daarvoor het uitgangspunt. Een belangrijke inspiratiebron hierbij is het
jaarlijkse Human Development Report van de Verenigde Naties22, dat al jarenlang laat zien dat
het mogelijk is om mensenrechten ook met cijfers in beeld te brengen.

Intensivering voorkomen en bestrijden geweld tegen vrouwen

Gezien de omvang en de ernst van het probleem en de gemaakte afspraken op internationaal
niveau, zet het kabinet in de komende jaren in op een intensivering van het beleid ter
voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen. Belangrijke reden hiervoor is dat
vrouwen hun rechten en vrijheden vaak niet kunnen benutten als zij geconfronteerd worden
met (de dreiging van) geweld. Respect voor de lichamelijke en geestelijke integriteit is absolute
voorwaarde. Geweld tegen vrouwen is mede een gevolg van de structurele machtsongelijkheid
tussen mannen en vrouwen. Niet alleen komt geweld tegen vrouwen aanzienlijk vaker voor dan
tegen mannen, ook gaat het om andere vormen van geweld. Het betreft seksespecifiek geweld,
zoals huiselijk geweld, seksueel geweld, seksuele intimidatie (op de werkplek), verkrachting,
genitale verminking, vrouwenhandel, systematische verkrachting tijdens oorlogen en conflicten
en inbreuken op seksuele en reproductieve rechten.
Uit het onderzoek Het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen23 blijkt dat er een
samenhang bestaat tussen het ontbreken van economische zelfstandigheid en het slachtoffer
zijn van geweld. Ook traditionele beeldvorming in termen van mannelijkheid en vrouwelijkheid
draagt hiertoe bij. Het onderzoek gaat over seksuele intimidatie, geweld in de huiselijke sfeer,
vrouwenhandel en seksuele exploitatie en inbreuk op seksuele en reproductieve rechten en
dringt aan op interdisciplinaire coördinatie. Op basis van de inventarisatie bij alle betrokken
departementen komt het kabinet in 2001 met een beleidsreactie op de bevindingen van
genoemd onderzoek en een Plan van Aanpak voor het voorkomen en bestrijden van geweld
tegen vrouwen en meisjes. Het plan zal ook aandacht besteden aan de manier waarop
samenwerking het beste gestalte kan krijgen tussen de verschillende instanties, zoals politie,
justitie, hulpverleningsinstanties, onderwijsinstellingen, huisartsen,
gezondheidszorginstellingen, gemeenten, vrouwenorganisaties en expertisecentra. Voorts komt
er aandacht voor informatieverspreiding op dit terrein, zodat nieuwe initiatieven kunnen
profiteren van ervaringen elders. Het kabinet stelt volgend jaar 0,7 miljoen beschikbaar voor
projecten op het terrein van beeldvorming en geweld tegen vrouwen.

Huiselijk geweld

                                               
22 Zie bijv. Human Development Report 2000. Bij de internationale vergelijking staat Nederland zowel bij de
Human Development Index, als bij de Gender-related Development Index en de Gender Empowerment
Measure op de achtste plaats.
23 Boerefijn, M.M., van der Liet-Sansers en T. Loenen, Den Haag, Het voorkomen en bestrijden van geweld
tegen vrouwen. Een verdiepend onderzoek naar het Nederlandse beleid in het licht van de verplichtingen die
voortvloeien uit het VN-Vrouwenverdrag. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/Elsevier
Bedrijfsinformatie bv,  juli 2000. Aangeboden aan Tweede Kamer, d.d. 13 juli 2000 (DCE/00/44457).
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In Nederland komt huiselijk geweld tegen vrouwen nog op een omvangrijke schaal voor. Op
de instellingen voor vrouwenopvang wordt in verreweg de meeste gevallen een beroep gedaan
vanwege seksueel geweld .24 De noodzaak van beleid blijkt ook uit cijfers. Jaarlijks zijn in
Nederland ongeveer 200.000 vrouwen slachtoffer van mishandeling door hun (ex-) partner. In
50.000 gevallen betreft het zwaar geweld. De prijs hiervoor is aanzienlijk. Ook in geld
uitgedrukt. De kosten van politie en justitie, gezondheidszorg, psychosociale hulpverlening en
sociale zekerheid bedragen gezamenlijk meer dan 300 miljoen gulden op jaarbasis.25 Het gaat
hier om ernstige schendingen van de lichamelijke en geestelijke integriteit.
In 2001 gaat een Interdepartementale Stuurgroep op hoog ambtelijk niveau beleid ter
voorkoming en bestrijding van geweld in de huiselijke sfeer ontwikkelen en coördineren.
Daarbij gaat het om maatregelen ter verhoging van de maximale celstraf voor eenvoudige
mishandeling van twee naar drie jaar, een uitbreiding van de mogelijkheden om daders van
huiselijk geweld sneller op te pakken en hen direct in voorlopige hechtenis te nemen, betere
informatieverschaffing over dit soort delicten door politie en openbaar ministerie en
verbetering van de hulp aan slachtoffers. Ook wordt in 2001 een grootschalig landelijk
onderzoek gestart naar huiselijk geweld onder de allochtone bevolking. Daarnaast wordt het
verband tussen stalking, het hinderlijk belagen van bijvoorbeeld ex-partners en geweld in
huiselijke kring onder de loep genomen. Het werkterrein van de stuurgroep kan later verbreed
worden naar andere vormen van geweld om inzicht te krijgen in de omvang en aard ervan en
om te komen tot een toegespitste registratie.

Genitale verminking
Het kabinet zal ook verdergaand beleid ontwikkelen om genitale verminking te voorkomen en
te bestrijden In het afgelopen decennium heeft het kabinet op basis van het kabinetsstandpunt
dat in 1993 is geformuleerd al initiatieven genomen tegen genitale verminking van meisjes en
vrouwen. Zo zijn er maatregelen getroffen om vrouwen die in Nederland wonen en afkomstig
zijn uit landen waar vrouwenbesnijdenis een traditioneel gebruik is, te informeren en te
ondersteunen. Ambassades ondersteunen projecten die bijdragen aan voorlichting,
bewustwording en bestrijding van vrouwenbesnijdenis in hulp ontvangende landen. Ook wordt
structureel bijgedragen aan het programma van de Inter-African Committee on Traditional
Practices Affecting the Health of Women and Children en wordt het werk van de Speciale VN-
Rapporteurs inzake geweld tegen vrouwen en inzake traditionele gebruiken die schadelijk zijn
voor de gezondheid van vrouwen en meisjes actief ondersteund.
Genitale verminking komt echter nog steeds op te grote schaal voor. Gelet op de multiculturele
samenleving en te verwachten migratieontwikkelingen ziet het kabinet het als zijn plicht om een
helder en krachtig signaal af te geven. Deze zeer ernstige schending van mensenrechten dient
nationaal en internationaal bestreden en uitgebannen te worden. Op basis van informatie van en
overleg met migrantenorganisaties en deskundigen neemt het kabinet samenhangende
beleidsmaatregelen. Uitgangspunt is dat strafrechtelijke en maatschappelijke normen geen
ruimte bieden voor enige vorm van gedogen. Het is van het grootste belang dat de betrokken
gemeenschappen doordrongen raken van de gevolgen van genitale verminking. Daarom gaat

                                               
24 Volgens De Maatschappelijke Opvang 1998 en 1999; cijfers en actuele ontwikkelingen van de Federatie
Opvang/NIZW(2000) biedt de opvang van vrouwen, veelal met kinderen, in Blijf van m’n Lijfhuizen,
Fiomhuizen en vrouwenopvangcentra een indicatie van de omvang van het geweld tegen vrouwen. In 1998
meldden 22.908 vrouwen zich aan, in 1998 waren dat er 25.823. In 1998 bedroeg het aantal aanwezige
vrouwen en kinderen 9.462, in 1999 waren dat er 11.048. In de Blijfhuizen kwam in 1999 bij 95% van de
cliënten een vorm van geweld voor (seksueel en/of ander geweld). In de Fiomhuizen en de
vrouwenopvangcentra bedroeg het percentage 62.
25 Ibidem, noot 3.



82

het kabinet genitale verminking structureel aanpakken. Preventie speelt hierbij een belangrijke
rol. Ingezet wordt op heldere communicatie met de relevante gemeenschappen over de in
Nederland geldende normen en waarden ten aanzien van genitale verminking en de
maatschappelijke gelijkheid van mannen en vrouwen.
Verschillende ministeries integreren hun beleid tot één gezamenlijk beleid en stemmen het af
met relevante maatschappelijke organisaties. In de eerste helft van 2001 wordt de Tweede
Kamer hierover geïnformeerd. Op basis van het lopende beleid komt er een
Interdepartementaal Actieprogramma dat in elk geval ingaat op de volgende onderdelen.
• Voortzetten van de voorlichting en stimuleren van het debat in de betrokken

gemeenschappen, ook in de eigen taal.
• Ondersteunen van ouders en meisjes die zich verzetten tegen de praktijk van genitale

verminking en zich willen inzetten voor de preventie en bestrijding ervan.
• Scholing en opleiding gericht op de overdracht van kennis en inzicht over de gevolgen van

genitale verminking voor gezondheid en seksualiteit.
• Opstellen van protocollen voor huisartsen, GGD’s (jeugdgezondheidszorg), scholen,

kinderbescherming en politiekorpsen, gericht op vroegtijdige signalering van risico's en 
optreden bij vermoedens van (dreigende) genitale verminking en bij uitgevoerde 
verminking.

• Beschikbaar stellen van informatie en het bieden van hulp en ondersteuning in de eigen taal
via een helpdesk en een website.

• Bevorderen van kinderbeschermingsmaatregelen ter voorkoming van genitale verminking in
het belang van het kind.

• Opleiden van politie- en justitiefunctionarissen voor de opsporing en vervolging van daders
van genitale verminking.

• Samenwerken met de desbetreffende landen van herkomst en in internationale verbanden
om tot een gezamenlijke aanpak te komen, met name op uitvoeringsniveau.

Tot slot gaat het kabinet na of een aanpassing van het strafrecht bij opheffing van de eis van
dubbele strafbaarheidsstelling, zoals in andere EU-lidstaten is doorgevoerd26, bij kan dragen
aan de oplossing van het probleem.

Vrouwenhandel
Op het terrein van vrouwenhandel stuurt het kabinet aan op een intensivering van de
internationale samenwerking. De interdisciplinaire gecoördineerde aanpak die op Nederlands
initiatief sinds de Verklaring van Den Haag is ingezet, heeft geleid tot tal van maatregelen die
in de komende jaren verder worden uitgevoerd.27 Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij
het Europees gemeenschappelijk optreden inzake de bestrijding van mensenhandel en seksuele
uitbuiting van kinderen, het Europees beleid ter bestrijding van geweld tegen kinderen,
jongeren en vrouwen en de aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa
ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen. In de
komende jaren neemt Nederland deel aan een werkgroep van de Raad van Europa die
rapporteert over de gevolgen van het gebruik van ICT voor vrouwenhandel. Ook verwelkomt
het kabinet de samenwerking tussen de Commissie Gelijke Kansen van de Raad van Europa, de
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van Verenigde Naties, de Organisatie voor
Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Internationale Organisatie voor Migratie
(OIM) om te komen tot een regionaal actieplan in het kader van de Task Force mensenhandel

                                               
26 Wellicht kunnen de door Frankrijk en Zweden gedane aanpassingen voor Nederland fungeren als ‘good
practice’.
27 Ibidem, noot 10.
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onder het stabiliteitspact voor Zuid-Oost Europa. Aan de onderhandelingen voor het op
handen zijnde Internationale Verdrag inzake Bestrijding Georganiseerde Misdaad, waaronder
een protocol voor de bestrijding van mensenhandel en de seksuele uitbuiting van kinderen,
neemt het kabinet actief deel.

Nederland heeft als eerste land met ingang van 1 april 2000, in navolging van de Verklaring
van Den Haag, een ‘nationaal rapporteur mensenhandel’ aangesteld die jaarlijks aan de
regering rapporteert en aanbevelingen doet over oorzaken, factoren en trends van
vrouwenhandel. De nationaal rapporteur presenteert in 2001 haar eerste openbare rapport. Dit
rapport geeft onder meer inzicht in de aard, omvang en mechanismen van mensenhandel, de
opsporing en vervolging van daders en voorlichting en hulpverlening aan slachtoffers. De
aanbevelingen in het rapport kunnen zich richten tot de centrale overheid, de lokale overheid
en andere bestuursorganen, tot de (Nederlandse inbreng) in internationale organisaties en tot
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).
In de komende jaren zal het kabinet er bij andere EU-landen op aandringen ook een nationaal
rapporteur te benoemen, zodat zij informatie kunnen uitwisselen en kunnen werken aan een
grensoverschrijdende afstemming van dataverzameling en -beheer. Daarnaast zal het kabinet,
mede in het kader van de communautaire raamstrategie voor gelijkheid tussen mannen en
vrouwen, zich inzetten voor het aanstellen van een Europees rapporteur vrouwenhandel.

Versnelde ontwikkeling en uitvoering internationaal beleid

Door reeds bestaande afspraken versneld uit te voeren wil het kabinet de juridische en feitelijke
betekenis van mensenrechten van vrouwen op internationaal en nationaal niveau versterken en
een verdergaand internationaal beleid stimuleren. Internationale ontwikkelingen spelen een
steeds belangrijkere rol in het Nederlandse emancipatiebeleid. Sinds de VN-
Wereldvrouwenconferentie in Beijing in 1995 is de wisselwerking tussen nationaal beleid en
internationaal beleid aanzienlijk versterkt. De inzichten, ervaringen en ‘good practices’ uit het
nationale emancipatiebeleid brengt het kabinet in bij internationale gremia, zoals de Verenigde
Naties (VN), de Europese Unie (EU), de Raad van Europa ,de Internationale Arbeids
Organisatie (ILO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO). Tegelijkertijd gaat het om de gevolgen van internationale afspraken en thema’s voor
het nationale beleid. Net als in het nationale beleid stuurt Nederland in internationaal verband
aan op de wisselwerking tussen nationaal en internationaal emancipatiebeleid volgens twee
sporen. Het ene spoor betreft de vernieuwing, monitoring en evaluatie van het
emancipatiebeleid. Langs het tweede spoor wordt gewerkt aan mainstreaming ofwel
verankering van emancipatieaspecten in alle geledingen van het reguliere beleid. Voor beide
sporen wordt bewust gezocht naar onverwachte invalshoeken en naar aansluiting bij de grote
maatschappelijke thema’s van deze tijd. Hiermee streeft het kabinet ook een verbreding van het
draagvlak in binnen- en buitenland na. Voor een volledige uitvoering van afspraken is immers
nodig dat buiten de kring van emancipatiedeskundigen binnen en buiten de overheid wordt
gezocht naar partners waarmee nieuwe allianties kunnen worden aangegaan, zoals het
bedrijfsleven en de media. De aandacht wordt ook in de communicatie gericht op wederzijds
belang, zoals bijvoorbeeld het belang van mannen bij emancipatie en de economische noodzaak
voor het bedrijfsleven om te investeren in vrouwen.

Ook in Europees verband is deze verbreding van draagvlak zichtbaar. Zo geeft het Verdrag
van Amsterdam aanleiding tot het integreren van het gelijke-kansenbeleid in het
werkgelegenheidsbeleid en beschikken organisaties zoals de Raad van Europa, de OESO en de
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OVSE inmiddels over een gendermainstreamingstrategie. De versnelde uitvoering van het
Platform voor Actie28 en de initiatieven tot mainstreaming in VN-verband stimuleren ook niet-
emancipatiedeskundigen tot het leveren van een inbreng. Kortom, het internationale
emancipatiebeleid is zich aan het verbreden tot het algemene beleid, hetgeen nieuwe eisen stelt
aan de coördinerende en vernieuwende rol van de ‘national machinery’ 29 en de beschikbare
instrumenten.
Voor de coördinatie van het emancipatiebeleid is in toenemende mate behoefte aan overzicht,
analyses van trends, risico’s en kansen en monitoring, maar ook aan een transparante en
pragmatische wijze van werken waarbij de uitvoering van beleidsvoornemens centraal staat.
Het kabinet zal daarom vanuit het coördinerend internationaal emancipatiebeleid per jaar een of
twee thema’s centraal stellen waarop vernieuwende initiatieven zullen worden genomen. Voor
2001 zijn dat seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. Bij de uitwerking daarvan
worden vakdepartementen en niet-gouvermentele organisaties (NGO’s) zoveel mogelijk
betrokken. De resultaten kunnen daarna worden geïntegreerd in het reguliere beleid.

Internationale ontwikkelingen
Het kabinet is tevreden met het resultaat dat in de Speciale Zitting ‘Vijf jaar na Beijing’ van de
Algemene Vergadering van de VN (SAVVN) is bereikt.30 Al geven de opnieuw gebleken
mondiale partijvorming en de gevoerde onderhandelingen reden tot een zekere bezorgdheid.
Het beperkte aantal behoudende landen dat wenste af te dingen op de afspraken in het Platform
voor Actie (vierde VN Wereldvrouwenconferentie in Beijing), zal ook de komende jaren zijn
stempel blijven drukken op het werk in VN-verband. De SAVVN heeft wereldwijd geleid tot
hernieuwde politieke aandacht voor het nationale en internationale emancipatiebeleid. Het
stellen van prioriteiten voor acties op de korte en middellange termijn moet leiden tot een
versnelde uitvoering van het Platform voor Actie. Zo heeft het kabinet de Nederlandse
prioriteiten uit het slotdocument ‘Vijf jaar na Beijing’ mede gehanteerd voor de invulling van
dit Meerjarenbeleidsplan.31 Omgekeerd zal dit Meerjarenbeleidsplan algemene leidraad zijn
voor de stellingname van de Nederlandse delegatie in de Commissie voor de positieverbetering
van vrouwen. Deze Commissie stelt in 2001 voor de komende vijf jaar een werkprogramma
vast voor versnelde uitvoering van het Platform voor Actie. Dit werkprogramma bevat de
prioriteiten waartoe is besloten tijdens de Speciale Zitting van de Algemene Vergadering. Voor
de zitting van de Commissie voor de Positieverbetering van Vrouwen in 2001 zijn de thema’s
van discussie: HIV/AIDS en de relatie tussen seksediscriminatie en andere vormen van
discriminatie, zoals rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie.

In de Verenigde Naties zal het kabinet zich inzetten voor een gecoördineerd vervolg als het
gaat om toetsing van de uitvoering van de afspraken die gemaakt zijn in de VN-Commissies
voor milieu, mensenrechten, bevolking en ontwikkeling, emancipatiebeleid, en sociale
ontwikkeling. Ook zal aangedrongen worden op integratie van vrouwenrechten in het beleid
van genoemde commissies en bij andere internationale organisaties. Hierbij zet het kabinet
onder meer in op een verdergaande samenwerking tussen de VN Commissie voor
de Positieverbetering van Vrouwen (CSW) en de VN Mensenrechten Commissie (CHR).

                                               
28Platform voor Actie, Nederlands verslag van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie te Beijing, 4-15
september 1995, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, september 1996/B 730, Bijlage II.
29 Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE).
30 Verklaring en slotdocument van de 23e Speciale Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Vrouwen
2000: Gelijkheid, Ontwikkeling en Vrede in de 21ste eeuw, (Vijf jaar na Beijing), 5 t/m 9 juni 2000, New York.
31 Zie bijlage 2: Vijf jaar na Beijing.
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Vrede en veiligheid
Bij de preventie en oplossing van internationale conflictsituaties is de aandacht voor de positie
van vrouwen de afgelopen jaren gegroeid. Het kabinet ondersteunt deze ontwikkeling om de
bijdrage van vrouwen en de inbreng van genderdeskundigheid te versterken. Ook de
emancipatietaakstelling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in het kader van de
vergrote aandacht voor de ‘menselijke dimensie’, is gericht op die versterking van
genderdeskundigheid bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).
Aansluitend bij het actieplan voor gelijkheid van vrouwen en mannen van de OVSE zal de
Raad van Europa de komende jaren meer aandacht besteden aan de rol van vrouwen in
conflictpreventie, conflictoplossing en post-conflictsituaties. Het kabinet zal een actieve
bijdrage leveren aan de voorbereidingen van een forum over de rol van vrouwen in pre- en
postconflictsituaties en tijdens gewapende conflicten in het geografische gebied van de Raad
van Europa. Daarnaast zal het kabinet nagaan hoe de rol van vrouwen en de inbreng van
genderdeskundigheid in conflictpreventie en -oplossing en in post-conflictsituaties kan worden
versterkt. Hierbij wordt gedacht aan humanitaire vredesmissies, internationale gerechtshoven,
waaronder het toekomstig Internationaal Strafhof, en onderzoekscommissies en
verdragcomités.

Besluitvorming
Evenredige participatie van vrouwen kan op zichzelf een bijdrage leveren aan de integratie van
vrouwenrechten.32 Mede daarom zal het kabinet zich actief inzetten voor de benoeming van
meer vrouwen op hoge posten bij internationale organen.
Ook in het watermanagement maken nog weinig vrouwen deel uit van de besluitvormende
organen en de top van de bedrijven. Dat geldt op alle niveaus: lokaal, regionaal, nationaal en
internationaal. Vrouwen zijn opvallend afwezig in de ‘waterstaat’. Tijdens de Ministeriële
Conferentie over Water (maart 2000 in Den Haag) hebben de afgevaardigden afgesproken dat
zij een internationale subcommissie ‘Water en gender’ instellen om voorstellen uit te werken
voor het Derde Wereld Water Forum (Japan, 2003). Nederland heeft toegezegd hierover een
informele ministeriële bijeenkomst te organiseren. In 2001 start de voorbereiding hiervan.

Seksuele en reproductieve rechten
Het is voor vrouwen en meisjes van groot belang dat hun seksuele en reproductieve rechten
gegarandeerd zijn. Inbreuk hierop heeft grote gevolgen voor hun geestelijke en lichamelijke
gezondheid. Helaas bleek het niet mogelijk de seksuele rechten van vrouwen en het
uitgangspunt van non-discriminatie op grond van seksuele voorkeur, zoals vastgelegd in artikel
13 van het EG Verdrag, expliciet opgenomen te krijgen in het slotdocument ‘Vijf jaar na
Beijing’. Daarom blijft het kabinet in internationaal verband de komende jaren uitdrukkelijk
opkomen voor het fundamentele recht van vrouwen en meisjes om zeggenschap te hebben op
hun seksuele, reproductieve en gezondheidsrechten. Ook het verbod op discriminatie op grond
van seksuele voorkeur valt hieronder.
Deze doelstelling betekent voor Nederland een situatie waarin mensen ongeacht hun seksuele
voorkeur op voet van gelijkheid aan alle facetten van het maatschappelijk leven kunnen
deelnemen. In de Nederlandse samenleving wordt seksuele voorkeur steeds breder gedragen.
Daarom heeft het kabinet in navolging van geregistreerd partnerschap besloten tot een
wettelijke regeling voor het homohuwelijk. De specifieke belangen van lesbische vrouwen zijn
een aspect van het homo-emancipatiebeleid.

                                               
32 Zie Kaderwet Adviescolleges.
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Tegen deze achtergrond heeft het kabinet onderzoek laten verrichten naar de positie van
homoseksuele en lesbische ouderen in Nederland. Hieruit blijkt dat een deel van de oudere
lesbische vrouwen een slechtere positie heeft dan ouderen in het algemeen. Dit geld met name
voor hun inkomenspositie en hun psychisch welbevinden. In de Voortgangsnota homo- en
lesbisch emancipatiebeleid, die eind 2000 verschijnt, gaat het kabinet hierop in.

Het VN-Vrouwenverdrag bevat bepalingen die erop gericht zijn bescherming tegen geweld te
verlenen. Daaronder vallen ook seksuele en reproductieve rechten. Deze verschaffen vrouwen
de vrijheid om zelf te beslissen wanneer en of zij kinderen krijgen. Vrouwen zijn vrij om op
persoonlijke wijze en naar eigen inzicht hun seksueel en reproductief gedrag vorm te geven.
Deze vrijheid is een fundamenteel mensenrecht met een specifieke betekenis voor vrouwen.
Toegang tot voorlichting en voorbehoedsmiddelen is daarbij een essentiële voorwaarde. In
Nederland is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen tussen 1970 en
1998 gestegen van 24,2 naar 29,1 jaar. Voorts zijn in Nederland opmerkelijk veel vrouwen
definitief kinderloos, namelijk 18 procent. In Europa is dit percentage alleen in Duitsland
hoger.33 Uit een in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door het
NIDI uitgevoerd onderzoek blijkt het onderwijsniveau een belangrijke factor te zijn.34 Hoger
opgeleide vrouwen krijgen momenteel hun eerste kind als zij gemiddeld ruim 32 jaar zijn, lager
opgeleide vrouwen als zij 26 jaar zijn. Ook in andere landen zijn deze trends vastgesteld.
Wanneer deze leeftijd blijft stijgen, ontstaan in toenemende mate medische en
gezondheidsrisico’s voor zowel moeder als kind. Daarnaast spelen psychosociale en
maatschappelijke kosten (medische kosten, arbeidsverzuim) een rol. Een consequentie is voorts
een toename van de onvrijwillige kinderloosheid.
Het kabinet zal laten onderzoeken of hier sprake is van een min of meer autonome, sociaal-
culturele ontwikkeling, of van belemmeringen van de individuele keuzevrijheid door een gebrek
aan combinatievoorzieningen, samengaand met sociologische en psychologische factoren.
Positief geformuleerd: welke effecten zou een verdere verbetering van
combinatievoorzieningen kunnen hebben op de individueel gewenste timing van het krijgen van
kinderen?35

Een tegenovergestelde trend die zich in Nederland voordoet is de toename van het aantal
abortussen, tienerzwangerschappen en tienermoeders, met name onder allochtone meisjes. In
2001 laat het kabinet een conferentie ‘Van tienermoeder tot carrièrepil’ organiseren om meer
inzicht te krijgen in de omstandigheden en cultuurverschillen die aan deze tegengestelde
‘keuzen’ ten grondslag liggen. Doel is om te kijken of er aanknopingspunten zijn voor mogelijk
vervolgbeleid. Tenslotte zal het kabinet in de komende jaren bijzondere aandacht besteden aan
de seksuele voorlichting van allochtone jongeren, de vrije toegang tot voorzieningen voor
gezinsplanning, inclusief abortus, en de opvang en ondersteuning van zwangere tieners en
tienermoeders. In vervolg op bovengenoemd onderzoek naar de stijgende gemiddelde leeftijd
waarop vrouwen hun eerste kind krijgen zal het kabinet ook de medische, sociale en
economische gevolgen daarvan in kaart laten brengen. De resultaten van deze verkenning
zullen medio 2002 gereed zijn. Op basis van onderzoek en de uitkomsten van de conferentie
zal het kabinet bepalen of en welke maatregelen nodig zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

                                               
33 Sociaal Cultureel Rapport 2000, Nederland in Europa. Sociaal en Cultureel Planbureau, 2000.
34 Nidi, De timing van het eerste kind in Nederland en Europa,.Binnenkort te verschijnen.
35 Samen leven in Aparte Werelden, Mannen en Vrouwen in een Tijd van Verandering. United Nations
Population Fund (UNFPA), september 2000.
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Zowel op nationaal als op internationaal niveau gaat steeds meer aandacht uit naar
maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder duurzaam ondernemen en respect voor
mensenrechten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt plaats met behoud van
publieke en private verantwoordelijkheden. Het is één van de speerpunten van het EQUAL-
programma. De wijze waarop maatschappelijk ondernemen wordt ingezet om problemen op te
lossen, is een opgave voor ondernemers, bestuurders en andere organisaties uit een stad of
regio. De internationale dimensie richt zich op het bevorderen van de naleving van de
fundamentele arbeidsnormen van de ILO en van de universele mensenrechten, inclusief die van
vrouwen, door bedrijven en hun partners bij hun activiteiten in het buitenland.
Het kabinet hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In een
adviesaanvraag hierover aan de SER ligt het accent op de Nederlandse context, maar er is ook
een internationale component opgenomen. Na ontvangst van het advies, dat najaar 2000 wordt
verwacht, zal een kabinetsstandpunt worden geformuleerd. Het kabinet zal in het kader van de
uitvoering van het EQUAL-programma projecten rond maatschappelijk verantwoord
ondernemen stimuleren. Daaronder wordt ook verstaan het naleven van fundamentele
arbeidsnormen en universele mensenrechten, inclusief die van vrouwen, door ondersteuning
van bedrijven in hun maatschappelijke activiteiten.

Europese ontwikkelingen
Met het Verdrag van Amsterdam is het opheffen van ongelijkheid en het bevorderen van
gelijkheid tussen mannen en vrouwen een ‘horizontale’ doelstelling van de Europese Unie
geworden (artikel 2 en 3). Emancipatiebeleid is tweesporenbeleid. Enerzijds is sprake van
vernieuwing, monitoring en evaluatie van het emancipatiebeleid, anderzijds van verankering
van emancipatiedoelstellingen in alle geledingen van het reguliere beleid. Bovendien heeft de
Raad de bevoegdheid gekregen maatregelen te nemen tegen discriminatie (artikel 13) en voor
positieve actie en gelijke beloning (artikel 137 en 141). De Europese Commissie heeft daartoe
diverse voorstellen gedaan. De integratie van gelijke kansen voor vrouwen en mannen in het
Europese sociaal beleid (gendermainstreaming) is een vast punt geworden op de agenda van de
Sociale Raad. De Europese werkgelegenheidsstrategie wordt jaarlijks uitgewerkt in
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid, die op hun beurt leiden tot nationale
actieplannen voor werkgelegenheid. Vast onderdeel hiervan is de integratie en toetsing van de
gelijke-kansendimensie. Ook bij de hervorming van de Europese Structuurfondsen (2001 -
2006) heeft het gelijke-kansenperspectief zijn beslag gekregen en vormt het een integraal
onderdeel hiervan.36 Omdat mainstreaming vraagt om effectieve coördinatie, evaluatie en
monitoring zal de komende jaren nog sprake zijn van een Vijfde communautair
actieprogramma voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2001 - 2005).

Europese werkgelegenheidsstrategie en EQUAL
In het kader van de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie wordt in 2001
getoetst in hoeverre EU lidstaten in nationaal beleid maatregelen nemen om de participatie van
vrouwen te laten stijgen tot gemiddeld 60% in 2010. In dit Meerjarenbeleidsplan is dit cijfer
voor Nederland op 65% gesteld.37 Dit jaar zal als follow-up van gemaakte afspraken tijdens de
Europese top in Lissabon de nadruk liggen op het ontwikkelen van concrete nationale
streefcijfers op het terrein van de kinderopvang. De daarna volgende EU voorzitterschappen
zullen hun eigen prioriteitsthema ten aanzien van de Europese werkgelegenheidsstrategie
vaststellen.

                                               
36 Een goed voorbeeld is het EQUAL programma.
37 Zie hiervoor hoofdstuk 2.
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Het communautair initiatief EQUAL is een nieuw, transnationaal programma dat loopt van
2001 tot 2006 als onderdeel van de Europese Structuurfondsen. Het EQUAL-programma is
bedoeld om via grensoverschrijdende samenwerking nieuwe benaderingen te stimuleren voor
de bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. De lidstaten zijn door de
Europese Commissie uitgenodigd om met het EQUAL-programma grootschalige experimenten
in het arbeidsmarktbeleid op te zetten die alle vormen van discriminatie tegen gaan (op grond
van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of
seksuele voorkeur). De Europese Commissie heeft voor Nederland 440 miljoen gulden
gereserveerd voor de periode 2001 - 2006. Daartegenover moet 50% aan co-
financieringsmiddelen staan. Een deel van het geld wordt besteed aan emancipatiebeleid.
Het kabinet is al begonnen met de voorbereidingen voor het EQUAL-programma, dat naar
verwachting na goedkeuring door de Europese Commissie in februari 2001 van start kan gaan.
Vernieuwende initatieven kunnen worden gefinancierd door de inzet van de vier pijlers van de
Europese werkgelegenheidsstrategie: inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasingsvermogen en
gelijke kansen voor vrouwen en mannen. De bevordering van de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen (gendermainstreaming) is een integraal onderdeel van de thematische terrein van alle
vier pijlers.
Het kabinet zal relevante partners betrekken bij de invulling van samenwerkingsverbanden die
projecten willen ontwikkelen. Dit betreft gemeenten, arbeidsbureaus, niet gouvernementele
organisaties zoals belangenorganisaties voor vrouwen, minderheden, gehandicapten en
ouderen, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de sociale partners. Deelname van NGO’s
zal een voorwaarde zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Het kabinet neemt -als de
Europese Commissie het voorgestelde programma goedkeurt- in het kader van de twee sporen
van het emancipatiebeleid in 2001 het voortouw bij een aantal transnationale projecten. De
projecten zullen worden uitgevoerd in de periode 2001 - 2006. Het gaat om projecten38 met de
volgende thema’s:
• Verbeteren inzetbaarheid: het verbeteren van de (her)intredemogelijkheden, het

bestrijden van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
• Ondernemerschap bevorderen: het scheppen van mogelijkheden om een bedrijf te starten

en het versterken van de sociale economie.
• Aanpassingsvermogen: het bevorderen van een levenlang leren en van integrerende

manieren van werken alsmede het versterken van het vermogen van bedrijven om gebruik
te maken van informatietechnologie en andere nieuwe technologieën

• Gelijke kansen voor vrouwen en mannen: het bevorderen van het combineren van
arbeid en zorg en het verkleinen van de horizontale en verticale segregatie op de
arbeidsmarkt.

Raamstrategie en vijfde actieprogramma gelijkheid tussen vrouwen en mannen
De communautaire raamstrategie voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen (2001 - 2005) zet
uiteen welke strategie de Europese Commissie in de komende vijf jaar wil volgen om de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. Doel is een kader vast te stellen
waarbinnen alle communautaire activiteiten kunnen bijdragen aan de bestrijding van
ongelijkheden en de bevordering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Uitgangspunten hierbij zijn:
• de wetgeving inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen en de uitspraken hierover van

het Europese Hof van Justitie;

                                               
38 Zie hiervoor de hoofdstukken 2, 3, 4  en 5.
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• het tijdens het vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Beijing goedgekeurde Platform
voor Actie;

• de aangescherpte bepalingen van het Verdrag van Amsterdam (artikel 13).
De doelstellingen hierbij zijn de bevordering van:
• de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het economisch leven (waaronder

gendermainstreaming op alle beleidsterreinen en met name in de Europese 
werkgelegenheidsstrategie en de Europese structuurfondsen);

• gelijke deelname en vertegenwoordiging (waaronder economische en politiek
besluitvorming);

• gelijke toegang tot en het volledig genieten van sociale rechten voor mannen en vrouwen
(waaronder maatregelen voor arbeid en zorg);

• gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het burgerlijke leven (waaronder naleving
van wetgeving, bevorderen van mensenrechten, en bestrijden van seksespecifiek geweld)

• het doorbreken van rollenpatronen en stereotypen (waaronder ongezien onderscheid).

Tevens worden een aantal nieuwe activiteiten op touw gezet, dit zijn onder andere versterking
van:
• de samenwerking met de nationale autoriteiten in de EU die bij de genderproblematiek

betrokken zijn en coördinatie van de activiteiten;
• de structuren van de Commissie;
• de samenwerking tussen de communautaire instellingen;
• het partnerschap door samenwerking op Europees niveau met de sociale partners, de niet

gouvernementele organisaties en andere internationale organisaties;
• indicatoren en evaluatiecriteria.

Het ondersteunende vijfde actieprogramma heeft tot doel de horizontale en coördinerende
activiteiten van de algemene raamstrategie inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen
te coördineren, te ondersteunen en te financieren. Het programma zal bijdragen aan de
integratie van de genderdimensie in alle beleidsmaatregelen en de benutting van het potentieel
daarvan ter bevordering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Drie hoofddoelen staan hierbij centraal:
• bewustmaking;
• analyse en evaluatie van factoren en beleidsmaatregelen in verband met gelijke behandeling

van mannen en vrouwen;
• versterking van de capaciteit van de sleutelfactoren om gelijke behandeling van mannen en

vrouwen te bevorderen.
Het programma staat ook open voor kandidaatslanden van de Europese Unie als onderdeel van
de pre toetredingsstrategie.

De Nederlandse prioriteiten voor de raamstrategie en het het vijfde actieprogramma, zijn: het
bevorderen van gelijke beloning, het doorbreken van de horizontale en verticale segregatie op
de arbeidsmarkt; het stimuleren van maatregelen voor het combineren van arbeid en zorg, het
bevorderen van de naleving van mensenrechten van vrouwen, het stimuleren van
gendermainstreaming in het algemeen Europees beleid door middel van het ontwikkelen van
instrumenten voor evaluatie, monitoring en benchmarking op voor emancipatiebeleid relevante
terreinen en de uitvoering van emancipatie-effectrapportages op voorstellen van de Europese
Commissie en het vernieuwen van de coördinatie, evaluatie en monitoring van het
tweesporenbeleid op het niveau van de Werkgroepen en de Raad van Ministers.
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Het kabinet heeft een positieve grondhouding ten aanzien van het Commissie voorstel. Het is
belangrijk dat er op EU-niveau nog een vijfde actieprogramma tot stand komt. Het ontwerp-
programma sluit goed aan bij de Nederlandse behoefte aan een tweesporenbeleid: specifieke
acties en gendermainstreaming. De gestelde inhoudelijke prioriteiten komen overeen met de
Nederlandse prioriteiten op gebied van gelijke behandeling. Dankzij de aanpak van een
raamstrategie kunnen de talrijke communautaire activiteiten ter bevordering van gelijkheid van
mannen en vrouwen beter tot hun recht komen. Het kabinet kiest voor een actieve opstelling in
de onderhandelingen over het vijfde actieprogramma die najaar 2000 zijn begonnen. De Sociale
Raad neemt naar verwachting begin 2001 een besluit. Daarna wordt het programma in de
periode 2001- 2005 uitgevoerd.
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Overzicht beleidsacties en -voornemens Mensenrechten
Actie/voornemen Looptijd

2001-2004
Voortouw Overigen

Verdieping van instrumenten 1 2 3 4
G
E
L

Beschermingsniveau artikel 13 EG-verdrag ook toepassen voor bestaande
richtlijnen op grond van geslacht; uitwerking richtlijnen artikel 13 en
artikel 141 Europese Commissie

B SZW BZK, JUS,
VWS

I Uitvoering plan van aanpak gelijke beloning B SZW
J
K

Opstarten en vestigen informatiepunt en communicatieplan gelijke
behandeling

B SZW SZW,JUS,
BZK, VWS

E

B

Experimenten gericht op het bestrijden van discriminatie en het
bevorderen van gelijke behandeling op de arbeidsmarkt in het kader van
EQUAL

B SZW BZK, JUS,
VWS

E
H Implementatie VN-vrouwenverdrag
A Ratificatie klachtrecht van vrouwen bij VN vrouwenverdrag B SZW rijksbreed
N
D

Ondertekening en ratificatie protocol nr. 12 bij het Europese Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

BUIZA JUS, BZK,
SZW

E Uitbreiding van discriminatiegronden bij ILO verdrag 111 SZW
L
I
N
G

Tweede nationale rapportage in het kader van het VN-Vrouwenverdrag
over gendersensitiviteit van het mensenrechtenbeleid, het
vreemdelingenbeleid, het nieuwkomersbeleid, het integratiebeleid en het
terugkeerbeleid

B SZW BUIZA, JUS,
BZK-GSI

Ongezien onderscheid
Vijfde verdiepend onderzoek in het kader van het VN-Vrouwenverdrag
over ongezien onderscheid in de organisatie van de betaalde arbeid en
zorg

B SZW SZW, VWS

Maatschappelijke baten geëmancipeerde samenleving
Multidisciplinair onderzoek economische en sociale baten van een
geëmancipeerde samenleving

SZW

Voorkomen en bestrijden geweld tegen vrouwen

B
E
S

Kabinetsreactie verdiepend onderzoek voorkomen en bestrijden geweld
tegen vrouwen

B SZW JUS, VWS,
BZK,
BUIZA,
OC&W

T
R
I
J

Plan van aanpak voorkomen en bestrijden geweld tegen vrouwen en
meisjes

B SZW SZW, VWS,
BZK,
BUIZA,
OC&W

D
E

Subsidiemogelijkheid voor projecten beeldvorming en geweld tegen
vrouwen

B SZW

N
Huiselijk geweld
Interdepartementale stuurgroep voor de coördinatie van het beleid ter
voorkoming en bestrijding van huiselijk geweld die maatregelen zal
voorbereiden op het terrein van verhoging maximale celstraf, aanpak
daders, informatieverschaffing door politie en openbaar ministerie en
hulp aan slachtoffers, relatie stalking, hinderlijk belagen door ex-
partners en geweld in huiselijke sfeer

JUS VWS, BZK,
SZW,
BUIZA,
OC&W
SZW

Landelijk onderzoek naar huiselijk geweld onder de allochtone bevolking JUS



92

Genitale verminking
G
E

Initiatieven en integratie van het beleid ter voorkoming en bestrijding
van genitale verminking

JUS VWS, SZW,
BUIZA, JUS

W
E

Ondersteunen werk VN Speciaal Rapporteur inzake geweld tegen
vrouwen en VN Speciaal Rapporteur inzake traditionele gebruiken

BUIZA SZW, JUS

L
D Vrouwenhandel

Uitvoering Verklaring van Den Haag: uitbrengen jaarlijkse rapportage
door nationaal rapporteur mensenhandel, stimuleren aanstelling
rapporteurs in andere landen en uitwisseling van rapportages en
aanstelling Europees rapporteur vrouwenhandel

JUS SZW, BZK,
BUIZA,
VWS; andere
lid-staten int.
gremia

Onderhandeling en zo mogelijk ondertekening en ratificatie Internaal
Verdrag inzake Bestrijding Georganiseerde Misdaad, waaronder protocol
voor bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen

JUS
BUIZA

 SZW

Deelname in werkgroep Commissie Gelijke Kansen van Raad van
Europa ter verkenning risico’s van gebruikmaking ict voor internationale
vrouwenhandel

B SZW andere lid-
staten Raad
van Europa

Stimuleren van samenwerking tussen Commissie Gelijke Kansen van de
Raad van Europa, de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens
van de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Europese
Samenwerking (OVSE) en de Internationale Organisatie voor Migratie
om te komen tot een regionaal actieplan van de Taskforce mensenhandel
onder het stabiliteitspact voor Zuid-Oost Europa

SZW BUIZA
genoemde
international
e organisaties

Internationale ontwikkelingen
Inzichten, ervaringen en ‘good practices’ uit het nationale
emancipatiebeleid inbrengen in internationale gremia zoals de VN, de
EU, de ILO, de OESO en de Raad van Europa en vice versa
internationale afspraken omzetten in nationaal beleid

B SZW BUIZA en
overige.de-
partementen

I
N
T
E
R

Gecoördineerd vervolg voor toetsing van de uitvoering van de afspraken
die gemaakt zijn door de VN commissie voor milieu, mensenrechten,
bevolking en ontwikkeling, emancipatiebeleid en sociale ontwikkeling en
integratie van vrouwenrechten in het beleid van de relevante VN
Commissies

BUIZA
e.v.

VROM,
V&W, VWS,
SZW

N Integratie van vrouwenrechten in het beleid van internationale organen BUIZA Rijksbreed
A
T
I

Bevorderen van verdergaande samenwerking tussen de VN Commissie
voor de Positieverbetering van Vrouwen (CSW) en de VN
Mensenrechten Commissie (CHR)

SZW  BUIZA

O
N
A

Vaststellen vijfjarig werkprogramma VN-commissie voor de
Positieverbetering van Vrouwen (CSW) t.b.v. versnelde uitvoering
Platform voor Actie

B SZW BUIZA,
lidstaten VN

A
L

Onderhandeling 45e zitting VN Commissie voor de Positieverbetering
van Vrouwen over HIV/AIDS en de relatie tussen seksediscriminatie en
andere vormen van discriminatie

B SZW BUIZA
lidstaten VN

B
E Vrede en veiligheid
L
E
I
D

Onderzoek versterking van de rol van vrouwen en genderdeskundigheid
in conflict-preventie, -oplossing en post-conflictsituaties (humanitaire
vredesmissies, internationale gerechtshoven, waaronder het toekomstig
Internationaal Strafhof, onderzoekscommissies en verdragscomités) en
actieve bijdrage aan voorbereidingen forum Gelijke Kansen Commissie
Raad van Europa over de rol van vrouwen in pre- en postconflictsituaties

B SZW BUIZA, DEF

Besluitvorming
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Instellen internationale subcommissie ‘Water en Gender’ en organiseren
van informele ministeriële conferentie

B SZW V&W,
BUIZA

Seksuele en reproductieve rechten
Conferentie ‘Van tienermoeder tot carrièrepil’ en onderzoek gericht op
aanbevelingen voor vervolgbeleid seksuele en reproductieve rechten

B SZW VWS
SZW

Uitbrengen advies AIV en uitwerking in VN en Europees
onderhandelingskader op grond van advies AIV, al dan niet in juridisch
bindende instrumenten, van de seksuele, reproductieve en
gezondheidsrechten van vrouwen en meisjes, inclusief het verband
uitbannen discriminatie op grond van seksuele voorkeur

BUIZA,
SZW

JUS, VWS

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het kader van EQUAL B SZW EZ, SZW

Europese ontwikkelingen en Equal
Onderhandeling en uitvoering communautair actieprogramma ter
ondersteuning van een integrale strategie voor gelijkheid tussen mannen
en vrouwen

B SZW EU-lidstaten

Uitvoering van de vier pijlers (inzetbaarheid, ondernemerschap,
aanpassingsvermogen, gelijke kansen voor vrouwen en mannen) van het
EQUAL programma volgens de twee sporen van het emancipatiebeleid

B SZW SZW, EZ,
VWS,
OC&W,
BUIZA

B = reeds opgenomen in Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001


