Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
tevens minister voor Emancipatiezaken
Dr. R.H.A. Plasterk
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

Utrecht, 8 maart 2007

Geachte heer Plasterk,
Allereerst willen wij u hartelijk feliciteren met uw benoeming als (coördinerend) minister
voor Emancipatiezaken. Wij zijn verheugd dat het nieuwe kabinet weer een minister van
Emancipatiezaken kent en voornemens is een Emancipatienotie te schrijven.
Daar is helaas ook alle reden voor. Verschillende recent verschenen rapporten geven aan dat
het er op het gebied van emancipatie van vrouwen in Nederland nog veel werk aan de winkel
is. Wij noemen de Emancipatiemonitor, het rapport van de Visitatiecommissie Emancipatie,
het rapport van de Speciale Rapporteur inzake Geweld tegen Vrouwen, mw. Yakin Erturk,
en de Concluding Comments van het toezichthoudende Comité van het VN-Vrouwenverdrag,
het CEDAW-Comité. Voor die laatste vragen wij hier uw aandacht.
Het CEDAW-Comité - dat toezicht houdt op de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag
in de landen die partij zijn bij het verdrag - heeft op 24 januari jl., in aanwezigheid van uw
voorganger, minister De Geus, de vierde Nederlandse rapportage behandeld. Het Netwerk
VN-vrouwenverdrag en het NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten)
hebben een schaduwrapportage opgesteld voor het Comité, en voorafgaand aan en tijdens de
behandeling input geleverd als NGO’s.
Op basis van de ‘Constructive Dialogue’ met de Nederlandse regering heeft het CEDAWComité begin februari zijn “Concluding Comments” gepubliceerd. Het formuleert hierin een
groot aantal aanbevelingen aan de Nederlandse regering op een veelheid van beleidsterreinen.
Een flink aantal van deze aanbevelingen is behoorlijk pittig geformuleerd.
De aanbevelingen van het CEDAW-Comité zijn uiteraard niet vrijblijvend, maar vragen
concrete actie van de Nederlandse regering. Wij dringen er bij u op aan om, vooruitlopend op
de gevraagde inhoudelijke acties, op korte termijn de volgende stappen te zetten:
1.

Zorgdragen voor de vertaling en brede verspreiding van de Concluding Comments van
het CEDAW-Comité binnen de overheid, onder maatschappelijke organisaties en bij
het publiek (zie ook punt 44 van de Concluding Comments, waarin het Comité

refereert aan de verplichting van lidstaten om de Concluding Comments en andere
relevante documenten breed te verspreiden).
Op 23 maart aanstaande organiseert het Netwerk VN-vrouwenverdrag een
bijeenkomst ter bespreking van de Concluding Comments. Daarbij zijn veel actieve
organisaties en geïnteresseerden op het gebied van vrouwenrechten aanwezig. Dit
biedt een uitgelezen kans om een Nederlandse vertaling te presenteren en te
verspreiden.
2.

Het doen van een uitdrukkelijk verzoek aan uw collega-bewindslieden om de
aanbevelingen die binnen haar/zijn eigen portefeuille vallen te implementeren en
hierover te rapporteren.

3.

Het inititatief nemen voor de formulering van een kabinetsstandpunt met betrekking
tot de ‘Concluding Comments’, waarin aangegeven wordt op welke wijze de
aanbevelingen van het Comité zullen worden uitgevoerd.

4.

Zorgdragen dat de gevraagde rapportage inzake de implementatie van het VNVrouwenverdrag op de Nederlandse Antillen daadwerkelijk vóór januari 2008 aan het
Comité wordt gezonden. Indien de Antillen niet over de capaciteit beschikken om deze
rapportage op te stellen, dient de Nederlandse regering daarin faciliterend op te treden.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de inbreng van niet gouvernementele
(vrouwen)organisaties aldaar.

5.

Beschikbaarstellen van financiering aan vrouwen- en mensenrechtenorganisaties in
Nederland, opdat zij in staat zijn de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in
Nederland kritisch te blijven volgen (zie ook punt 40 van de Concluding Comments).
In dit verband wijzen wij erop dat de – zowel door het CEDAW-Comité als door de
Nederlandse regeringsdelegatie hogelijk gewaardeerde - inbreng van de Nederlandse
NGO’s slechts mogelijk was omdat hiervoor een project-subsidie door de Directie
Coördinatie Emancipatiebeleid was verstrekt. Met het eindigen van dit project (na de
slotbijeenkomst van 23 maart a.s.) is er binnen de bestaande vrouwenorganisaties geen
capaciteit meer aanwezig om met eigen middelen en/of binnen de voor de
verschillende organisaties geldende subsidievoorwaarden structureel aandacht te
besteden aan de implementatie van het Vrouwenverdrag.
Wellicht is dit een goed moment om de oude plannen voor het inrichten van een
informatie en steunpunt Vrouwenverdrag opnieuw in overweging te nemen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen een reactie op deze brief te ontvangen.
Met vriendelijke groet,
namens het Netwerk VN-Vrouwenverdrag
Saskia Bakker
Humanistisch Overleg Mensenrechten
Postbus 114,3500 AC Utrecht
tel: 030 233 40 27, email: s.bakker@hom.nl
c.c.

- vaste kamercommissies voor SZW en OCW

