Het Peking+20 proces?
In deze nota zet de Vrouwenraad zijn standpunt over een eventuele
Peking+20 conferentie en een alternatief consultatieproces uiteen.
Dit standpunt sluit aan bij de visie van de Commissie Vrouwen en
Ontwikkeling.
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Een nieuwe conferentie is niet noodzakelijk
De Vrouwenraad is het eens met de vaststelling dat het niet strikt noodzakelijk is om een
nieuwe conferentie te organiseren. Nieuwe uitdagingen inzake de gelijkheid v/m kunnen
binnen de 12 strategische doelstellingen van het Peking Actieplatform (PAP) ingeschakeld
worden. Een nieuwe en reële (niet virtuele) bottom‐up bevraging van vrouwenorganisaties is
wel aangewezen.

Wereldwijde bottom‐up consultatie van
vrouwenorganisaties is nodig
De Vrouwenraad is voorstander van een wereldwijd bottom‐up consultatieproces van de
vrouwenorganisaties, met het oog op de evaluatie en bijsturing van de uitvoering van het
PAP. In dit proces zouden niet alleen obstakels maar ook nieuwe uitdagingen en prioriteiten
voor het beleid gelijkheid v/m geïdentificeerd moeten worden, naast aanbevelingen. Daarbij
zou ook specifieke aandacht besteed moeten worden aan het MDG 2015 en Rio +20
opvolgingsproces en de integratie van de relevante engagementen inzake vrouwenrechten
in deze processen, met behoud van alle rechten en verworvenheden. De volwaardige en
ondersteunde participatie van de vrouwenorganisaties in dit proces is de sleutel tot succes.
Op nationaal niveau zou deze functie opgenomen kunnen worden door de Nationale
Vrouwenraden.
Staten zouden hiertoe open consultatiedagen kunnen organiseren om de
vrouwenorganisaties te horen en/of hiertoe een kader voor bevraging kunnen uitwerken.
Het is echter belangrijk om daarnaast de vrouwenorganisaties te steunen om een eigen
evaluatie en consultatieproces te organiseren, met het oog op hun bijdrage tot het
Peking+20 proces. Vroeger opgezette consultatiemechanismen, zoals het Peking comité uit
1995, zouden hiertoe gereactiveerd kunnen worden en/of hiervoor model kunnen staan. Het
is eveneens belangrijk dat deze consultaties concreet onder vorm van rondetafels
bijvoorbeeld, georganiseerd worden. Digitale consultatie sluit grote groepen vrouwen uit,
blijft vaak steken in oppervlakkigheid en garandeert niet altijd kwaliteitsvolle informatie
en/of bijdragen.

Output: nationale rapporten
De resultaten van deze consultaties zouden in nationale rapporten gegoten kunnen worden
en als dusdanig toegevoegd worden aan de engagementen in uitvoering van het Peking
Actieplatform.
Dit bottom‐up consultatieproces kan al dan niet, in functie van de behoeften van een land
zoals het ontbreken van nationale structuren, ondersteund worden vanuit de VN.
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De rapporten van de ngo’s kunnen al dan niet toegevoegd worden aan de nationale
rapporten.
Het is aan de nationale overheden om hiertoe te beslissen. Dit hangt af van het
democratisch gehalte van een land en van de openheid van de overheid voor een kritische
visie of voor een visie die afwijkt van de officiële lijn.

Nationale rapporten als basis voor een gezamenlijke
verklaring
Op basis van de nationale rapporten, toegevoegd aan de engagementen van staten in
uitvoering van het Peking Actieplatform, zou een gezamenlijke verklaring opgesteld kunnen
worden, waarin de vroegere afspraken en engagementen opnieuw bevestigd worden, maar
waarin vooral aandacht besteed wordt aan nieuwe en belangrijke uitdagingen voor
mensenrechten van vrouwen wereldwijd zoals de klimaatwijziging, de identificatie van
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG), het MDG 2015 opvolgingsproces, financiering van het
beleid voor vrouwenrechten en gelijkheid v/m ….

Een wereldwijde campagne
Een wereldwijde campagne van de VN in het kader van het Peking+20 evaluatieproces kan
het bottom‐up consultatieproces op nationaal en/of regionaal niveau bijkomend
ondersteunen.
De VN zou daarnaast kunnen instaan voor een compilerend overzicht van de verschillende
nationale rapporten, voor de digitale publicatie van de rapporten en voor de draft van de
Peking+20 verklaring.

Budgetten en middelen verzekeren
UN Women moet over voldoende middelen kunnen beschikken voor zijn werking ten volle te
kunnen realiseren, los van het Peking+20 proces. Het lijkt echter niet aangewezen om het
Peking+20 proces aan te wenden als een vehikel voor financiering op VN niveau. Het is
wenselijk om middelen in hoofdzaak aan te wenden voor de ondersteuning van de
institutionele mechanismen voor de gelijkheid v/m en van de vrouwenorganisaties op
nationaal/regionaal niveau in functie van een zo volledig mogelijk en kwalitatief
consultatieproces.
Het is belangrijk om in de nationale/regionale begrotingen specifieke budgetten te
bestemmen voor de organisatie van de consultatieprocessen door de overheid en de ngo’s.
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