Gendernieuws uit Europa – 18 december 2015
Hieronder vindt u het laatste gendernieuws van 2015 maar eerst zijn wij blij u te kunnen melden dat
België het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa kan ratificeren!
Na meer dan drie jaar na de ondertekening ervan door België (11/9/2012) heeft dit verdrag eindelijk
alle kanalen en watertjes van onze ingewikkelde besluitvorming doorzwommen.
Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld (Istanbul, 11 mei 2011) werd op 3 december unaniem goedgekeurd
door de plenaire vergadering van de Kamer.
1. De Europese Commissie
 Minder goed nieuws komt er van de EC: die is niet van plan om een nieuwe strategie voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen 2016-2020 voor te stellen.
De Commissie wil de ambities van het Europees genderbeleid sterk verzwakken en opteren voor
een werkdocument in opvolging van de huidige genderstrategie 2010-2015.
Zo’n werkdocument is geen bindend rechtsinstrument: het is louter informatief of
beleidsondersteunend en behelst dus geen regelgeving of acties. Een werkdocument wordt niet
aangenomen door het College van Commissarissen en heeft bijgevolg ook geen sterke politieke
betekenis.
De Vrouwenraad heeft er daarom bij de Belgische regering (ministers Elke Sleurs en Charles
Michel) en de Europarlementsleden erop aangedrongen de vraag van de vrouwenbeweging
(samen met de Europese Vrouwenlobby) naar een bindende en volwaardige Europese strategie
voor de gelijkheid v/m 2016-2020 te steunen en elk commissievoorstel dat daaraan niet voldoet
te verwerpen.
Ook de Europese ministers van gelijke kansen (de zgn. EPSCO Raad) hebben tijdens hun
vergadering op 7 december de Europese commissie opgeroepen om de genderstrategie 20162020 in de vorm van een mededeling te gieten (en dus niet als een werkdocument zoals de EC
van plan is).
Hopelijk draait de EC dus bij…


!!! herinnering 17 februari 2016 is de deadline voor de openbare raadpleging van de
EC over de combinatie arbeid en privéleven: het zou goed zijn dat de EC serieus werk maakt
van deze problematiek én daarbij verplichtingen invoert voor de lidstaten, bijv. over het
vaderschapsverlof.
Iedereen kan ook in persoonlijke naam de vragenlijst beantwoorden en daarom hopen wij dat er
een massieve respons komt op die enquête. Doe dus mee!
Klik op de directe link naar de vragenlijst in het Nederlands of ga naar de homepagina van deze
openbare raadpleging en klik daar op Questionnaire. U krijgt dan de vragenlijst in het Engels: op
dezelfde pagina in de rubriek rechts bij ‘languages’ kan u dan de Nederlandse versie downloaden.


De EC publiceerde op 7 december een lijst van acties door de Commissie om de LGBTIgelijkheid te bevorderen.



De EC publiceerde het lijvige rapport Attitudes towards violence against women in the EU.

2. Voorzitterschap van de Europese Unie
Op 1 januari 2016 neemt Nederland het EU-voorzitterschap over van Luxemburg als eerste land
van de trojka NL-Slowakije-Malta. Nederland gaat voor zijn voorzitterschap uit van drie
uitgangspunten: een innovatieve Unie, een Unie die zich beperkt tot hoofdzaken en een Unie die
verbindt. Nederland zet daarbij in op vier prioriteiten: Migratie & internationale veiligheid;
Europa als innovator & banenmotor; Stabiele financiën & robuuste eurozone; Toekomstgericht
klimaat- & energiebeleid. Kernwoorden hierbij zijn dienen, besparen en versoberen: zie voor
meer info de website van Europa nu
PS: over gender valt er in die documenten nog niet veel te lezen behalve i.v.m. VN-resolutie
1325…
3. Het Europees Parlement
Het EP nam op 16 december een resolutie aan over de voorbereiding voor de humanitaire
wereldtop: uitdagingen en kansen voor humanitaire hulp. Het EP heeft daarbij o.a. oog voor de
genderdimensie en gendergelijkheid, gendergerelateerd geweld, de nood om de mensenrechten
van bepaalde kwetsbare groepen (vrouwen, kinderen migranten, mensen met hiv, LGTBI's en
personen met een handicap) te respecteren.
Die eerste World Humanitarian Summit (WHS) van de VN vindt plaats op 23-24 mei in Istanbul
(of all places!)
4. De commissie FEMM
 De commissie keurde op 3 december een advies aan de Commissie internationale handel
goed waarin ze aandringt om de genderdimensie te integreren in alle aspecten van het
Europees handelsbeleid.
 Op vraag van de commissie FEMM publiceerde het beleidsdepartement van het EP de studie
‘The gender dimension of climate justice’.
5. Het Europees Genderinstituut
Het EIGE publiceerde een nieuw rapport Gender equality in power and decision-making. De
conclusie dat mannen het geld controleren in de EU is niet echt verrassend: slechts 1 op de 25
topfuncties in de financiële sector worden ingenomen door vrouwen. Van de 28 gouverneurs van
de nationale banken is er slechts 1 vrouw (in Cyprus), er zijn slechts 2 vrouwelijke ministers van
financiën (in Zweden en Roemenië) en in de grootste ondernemingen zijn er slechts 4%
vrouwelijke CEO’s. Enige positieve noot: in de RvB van die ondernemingen in de EU is het aantal
vrouwen wel gestegen van 9 naar 20%.
6. Raad van Europa
Op 10 december 2015 lanceerde de Raad van Europa een nieuwe website specifiek gewijd aan
het Europees Sociaal Charter uit 1961 dat in 1996 herzien werd. Dit herzien Verdrag nr. 163 legt
de sociale en economische mensenrechten vast.

