Geachte leden van de Tweede Kamer Commissie Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
Namens de leden van het WO=MEN netwerk willen wij u graag enkele aanbevelingen voorleggen ten
behoeve van het AO Implementatie Duurzame Ontwikkelingsdoelen/Inclusieve ontwikkeling d.d. 25
januari 2017 in uw Kamer.

Vrouwenrechten en gendergelijkheid in de duurzame ontwikkelingsdoelen
actueler dan ooit
Nederland heeft zich altijd met succes ingezet voor vrouwenrechten en gendergelijkheid, zowel in
binnen als buitenlandbeleid. Zeer terecht en hard nodig: vrouwenrechten en gendergelijkheid staan
wereldwijd steeds meer onder druk.
De Sustainable Development Goals (SDG’s) worden door veel landen omarmd, al is het met lip
service. Dit geldt in veel mindere mate voor rechten van vrouwen en gendergelijkheid. Zaken als
politieke participatie, zelfbeschikking, huiselijk geweld en eigendomsrecht staan opnieuw ter
discussie. Drie schokkende voorbeelden:
 Nederland zakt steeds verder weg op de Global Gender Gap index. Niet alleen ten opzichte van
onze Scandinavische buurlanden, maar ook voor het eerst staan we onder een land als Burundi.
 Het Russische parlement heeft vorige week voorlopige goedkeuring gegeven aan een
wetsvoorstel voor legalisering van huiselijk geweld. Het maakt onderdeel uit van Poetins push
voor een terugkeer naar de traditionele familiewaarden.
 Malta, huidig Europees voorzitter, is het enige Europese land waar abortus in geen geval mogelijk
is. Ook niet als de vrouw verkracht is of in situaties waarin het leven van de vrouw in gevaar is.
Kortom: de gelijke rechten en kansen tussen mannen en vrouwen nemen af en er is een wereldwijde
trend dat de conservatieve landen steeds meer de (politieke, sociale, en seksuele) rechten van
vrouwen onderdrukken.
Met de Commission on the Status of Women (CSW) in aantocht, waar 193 VN lidstaten bijeenkomen
om over de VN Vrouwenrechtenagenda te onderhandelen, is het des te belangrijker dat Nederland
als een van de weinigen, vrouwenrechten en gendergelijkheid binnen de SDG’s energiek steunt en
uitwerkt. Daarnaast heeft Nederland zich vrijwillig opgegeven om tijdens het High Level Political
Forum (HLPF) in juli zich te laten evalueren over de voortgang op een aantal SDG’s waaronder SDG 5
op gendergelijkheid en vrouwenrechten.
Dit moet gebeuren op 2 vlakken:
1.
Verdere uitwerking SDG 5 in Nederlands buitenlands beleid, waaronder:
 het thema van gender diplomatie. Het verloop is hoog bij de ambassades waardoor het
van des te groter belang is dat gender goed verankerd wordt in beleid.
 het formuleren van een overkoepelend gender beleidskader zodat de verschillende
beleidsdirecties voldoende kennis van gendergelijkheid en vrouwenrechten bezitten
zodat SDG 5 gerealiseerd kan worden.
2.
Het integreren van vrouwenrechten en gender binnen alle andere SDG’s.

