Uitnodiging publieksbijeenkomst
De ‘Concluding Observations’ van het CEDAW-Comité
Hoe nu verder?
Datum: vrijdag 9 april 2010
Tijd: 13.00 – 17.30 uur
Locatie: Commissie Gelijke Behandeling (Kleinesingel 1-3 in Utrecht)
Op 27 januari 2010 heeft het CEDAW-Comité in Genève uitvoerig van gedachten
gewisseld met een grote regeringsdelegatie over de uitvoering van het VNVrouwenverdrag in Nederland. Medio februari 2010 publiceerde het Comité zijn
conclusies en aanbevelingen. Die logen er niet om: Nederland moet meer doen om de
rechten van vrouwen te waarborgen1.
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert op vrijdagmiddag 9 april 2010 een
publieksbijeenkomst om de ‘Concluding Observations’ van het comité te bespreken. Het
CEDAW-Comité heeft in duidelijke bewoordingen geformuleerd waar Nederlandse wet- en
regelgeving niet strookt met het Vrouwenverdrag en op welke terreinen de regering echt
meer moet doen om gelijkheid van vrouwen en mannen in de praktijk te realiseren. Dit
zal echter niet vanzelf gebeuren; verdragsrechtelijke verplichtingen raken wel eens
ondergesneeuwd door de politieke actualiteit en opportuniteit. Zonder actieve vrouwenen maatschappelijke organisaties kan de kritische beoordeling door het CEDAW-Comité
gauw op de achtergrond raken. Daarom is een discussie over het vervolg nodig: hoe
gaan de NGO’s aan de slag met de ‘Concluding Observations’?
Deelnemers die hun reiskosten niet vergoed krijgen van hun organisatie kunnen een
gedeeltelijke vergoeding krijgen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag.
Opgave vóór 6 april 2010 per email via internwhr2@aimforhumanrights.nl.
Namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag,
Maria Lourijsen en Marijn te Stroete
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Zie bijgevoegd persbericht, uitgegeven door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op 18 februari 2010,

over de ‘Concluding Observations’ van het CEDAW-Comité.

http://cedawschaduwrapportage.blogspot.com

Middagprogramma
Middagvoorzitter: mr. Mieke van der Burg, voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en
Recht Clara Wichmann
13.00-13.15

Inloop

13.15-13.30

Welkomstwoord door mr. Mieke van der Burg

13.30-13.45

Inleiding VN-Vrouwenverdrag en CEDAW-Comité door
Leontine Bijleveld, co-rapporteur

13.45-14.00

Inleiding ‘Concluding Observations’ (Cobs) door Linda Mans,
co-rapporteur

14.00-14.15

Vragen en antwoorden

14.15-14.30

Visie van de Commissie Gelijke Behandeling op ‘Concluding
Observations’ door mr. L.J.L. Koster

14.30-16.00

Bespreking van onderwerpen in werkgroepen
Groep 1 over Cobs 8-23, 32-33 (status VN-Vrouwenverdrag,
implementatie, zichtbaarheid, nationale machinerie,
gendermainstreaming, NGO’s, tijdelijke speciale maatregelen,
vrouwen in de politiek)
Groep 2 over Cobs 10-11, 24-31, 40-41 (stereotypen, geweld tegen
vrouwen, vrouwenhandel, prostitutie, gezinsvorming/hereniging,
asielzoekers, vreemdelingendetentie)
Groep 3 over Cobs 24-25, 34-39, 42-47 (stereotypen, onderwijs,
werkgelegenheid en economische empowerment, deeltijd
huishoudelijk personeel, immigranten, migrantenvrouwen en
vrouwen uit etnische minderheden, kwetsbare groepen vrouwen,
gezondheid)

16.00-17.00

Afsluitende discussie en reactie van (kandidaat)kamerleden
o.l.v. middagvoorzitter

Vanaf 17.00

Borrel

http://cedawschaduwrapportage.blogspot.com

Routebeschrijving Commissie Gelijke Behandeling
U kunt zich melden bij de centrale receptie op de begane grond.
Met het openbaar vervoer
Op het Centraal Station Utrecht volgt u de borden ‘stadsbussen’. Op het
stadsbusplatform kunt u bus 8 richting Overvecht nemen. Na circa 8 minuten stapt u uit
op de Kleinesingel.
Het kantoor van de CGB vindt u op de hoek Kleinesingel - Wittevrouwensingel.
Met de auto
Vanuit de richting Amsterdam/’s Hertogenbosch
• U volgt de A27 richting Utrecht en neemt u de afslag Veemarkt (afslag 30)
• Na 800 meter gaat u rechtsaf de Biltse Rading op
• Na 600 meter neemt u de tweede afslag op de rotonde, u rijdt de Kardinaal de
Jongweg op
• Na 1 km neemt u de derde afslag op de rotonde, u rijdt de Blauwkapelseweg op
• De Blauwkapelseweg gaat over in de Kleinesingel
• Op de hoek Kleinesingel - Wittevrouwensingel vindt u het kantoor van de CGB
Vanuit de richting Den Haag/Rotterdam/Den Bosch
• U neemt de A12. Op het knooppunt Lunetten volgt u de A27, E30 richting
Utrecht
• Volg na 4 km op het knooppunt Rijnsweerd de richting Hilversum
• Na 2.5 km neemt u de afslag Veemarkt (afslag 30)
• Na 600 m. rijdt u de Biltse Rading op
• Neem na 800 m de tweede afslag op de rotonde, u rijdt de Kardinaal de
Jongweg op
• Na 1 km neemt u de derde afslag op de rotonde, u rijdt de Blauwkapelseweg op
• De Blauwkapelseweg gaat over in de Kleinesingel
• Op de hoek Kleinesingel - Wittevrouwensingel vindt u het kantoor van de CGB.
Vanuit de richting Breda
• U volgt de A27, E30 richting Hilversum
• Zie verder uit de richting Den Haag vanaf het tweede punt
Vanuit de richting Zwolle/Amersfoort /Zeist/Hilversum
• Volg na 20 km op het knooppunt Rijnsweerd de richting Hilversum
• Zie verder uit de richting Den Haag vanaf het derde punt
Parkeermogelijkheden
De Commissie Gelijke Behandeling heeft geen parkeervoorziening. Als u vanaf de
Kleinesingel rechtsaf de Wittevrouwensingel op rijdt, vindt u na 75 meter aan uw
rechterhand parkeergarage Grifthoek. Voor de ingang van de Commissie is een
invalideparkeerplaats beschikbaar.
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