Gendernieuws uit Europa – 2 april 2015
1. De commissie FEMM heeft begin deze week vergaderd en een aantal documenten besproken.
Hieronder vindt u de links naar een aantal van die documenten:
•
•

•
•
•
•

het werkdocument over ‘meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU’ (zie
mijn laatste gendernieuws 20/3) is er nu ook in het NL
een ontwerpadvies van de EP-commissie FEMM met een helder en beknopt overzicht van de
knelpunten rond vrouwen, pensioenen en de verschillende pensioenstelsels + de
amendementen die zij voorstellen bij de ontwerprichtlijn van de EC
werkdocument van de commissie FEMM over glazen plafonds en carrière van vrouwen in
wetenschap en universiteit
Ontwerpverslag over de toepassing van richtlijn 2006/54/EG over gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in arbeid en beroep
Werkdocument over de strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015
Op 25 maart publiceerde de commissie FEMM een nieuwe studie in de aanloop naar de
workshop ‘Main causes of female poverty’ in het EP op 30 maart.
De studie Effects of poverty on the living and working conditions of women and their
children bevat 3 analyses over de verschillende aspecten van vrouwelijke armoede.
- Wim Van Lancker en zijn team van de UA onderzochten o.a. de impact van de sociale
uitsluiting door armoede op de leef- en werksituatie van vrouwen. Hij geeft ook een
overzicht van de beleidsmaatregelen die de lidstaten in de EU ondernamen om betaald
werk en adequaat inkomen te bevorderen.
- Diane Perrons onderzocht de impact van de crisis op vrouwelijke armoede: er zijn heel
wat verschillen tussen de lidstaten maar over het algemeen is de armoede toegenomen
en hebben vrouwen nog altijd een hoger risico op armoede dan mannen.
- Maria Stratigaki focust op het Europees beleid en de rol van het ESF in de strijd tegen
armoede. Zij pleit voor een holistische benadering van het probleem die meer omvat dan
louter een actief arbeidsmarktbeleid.
De PPPs die tijdens de workshop voorgesteld werden staan nu ook online.

2. België ondertekende op 25 maart 20156 het Verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in
menselijke organen. Het Verdrag zal in werking treden drie maanden na de datum waarop vijf
ondertekenaars, waaronder minstens drie lidstaten van de Raad van Europa, het Verdrag hebben
geratificeerd.
Het Verdrag beslaat een reeks van criminele handelingen inzake orgaanhandel die de landen in
hun wetgeving dienen op te nemen. Elke etappe van het criminele proces wordt beschreven,
maar de voornaamste inbreuk inzake orgaanhandel is het wegnemen van een orgaan zonder de
vrije en duidelijke instemming van de donor, of tegen een vergoeding. Het is dus ook strafbaar
donoren en patiënten met het oog op winst te rekruteren, en onwettig weggenomen organen te
bewaren, te transplanteren of op enige andere manier te gebruiken. De voorzieningen van het
Verdrag zijn heel ruim wat betreft het gebruik van het orgaan: naast de transplantatie ervan voor
medische doeleinden beoogt het Verdrag ook bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek.
Het Verdrag zal een internationale gerechtelijke samenwerking makkelijker maken, en toelaten
daders en medeplichtigen van orgaanhandel meer doeltreffend te vervolgen en te veroordelen.
Het Verdrag voorziet bovendien in een extraterritoriale bevoegdheid, die het mogelijk maakt

eigen burgers of ingezetenen, die zich aan orgaanhandel schuldig maken, in een ander land te
vervolgen.
3. Wat de ratificatie van de CAVHIO-conventie door België betreft (tegen huiselijk geweld): volgens
staatssecretaris Elke Sleurs, die een toelichting gaf op de AV van de Raad Gelijke kansen m/v op
25 maart, is dat verdrag nu ook bekrachtigd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het ligt nu
bij de minister van Justitie. De ratificatie door België zou in de komende weken bekendgemaakt
worden...

