
Gender Meer Partijen Initiatief 
 
Introductie 
 
Het Gender Meer Partijen Initiatief heeft tot doel om gender in het brede buitenland beleid te 
verankeren, in het bijzonder binnen internationale samenwerking. Daartoe hebben zeven partijen 
een verklaring ondertekend waarin de woordvoerders uitspreken zich voor gender in te zullen zetten. 
 

 
 
Organisatie 
 
Het secretariaat van een Meerpartijen Initiatief heeft een aantal taken. Zij: 

 volgt de buitenland agenda en informeert alle deelnemers over ‘gender relevante’ 
vergaderingen/overleggen/evenementen; 

 doet voorstellen voor bijeenkomsten. De ‘bijeenkomsten agenda’ wordt jaarlijks vastgesteld 
op initiatief van het secretariaat en de voorzitter. De organisatie hiervan ligt grotendeels bij 
het secretariaat, in samenwerking met de PA van de voorzitter; 

 informeert TK-leden over gendergerelateerde zaken; 

 beantwoord vragen van TK-leden over gender; 

 zoekt persmomenten zodat gender standpunten van TK-leden wereldkundig worden 
gemaakt; 

 lobbyt niet voor moties, amendementen onder de vlag van het Initiatief; 
 
Verschil met SRGR en Hiv/Aids MPI & Doelen Gender MPI  
 
Het Gender MPI en het HIV/AIDS/SRGR MPI zijn onafhankelijke en complementaire netwerken met 
een eigen agenda, maar vullen elkaar wel aan en versterken elkaar daardoor. Indien nodig zal er 
afstemming plaatsvinden tussen beide initiatieven en de secretariaten van de initiatieven zullen 
elkaars bijeenkomsten bezoeken. 



 
Concept doelen Gender MPI 
 
• Het Nederlandse internationale beleid heeft oog voor de positie en kansen van vrouwen 

wereldwijd. 
• Nederland erkent de rol van vrouwen in conflictgebieden en transitielanden en stimuleert 

hun participatie in democratische processen. 
• Waar mogelijk zet Nederland zich in voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. 
• Nederland heeft oog voor de rol van vrouwen in landbouw en voedselveiligheid. 
• Nederland is trots op haar expertise en inzet op het gebied van gender en vrouwenrechten. 
 
 
Onderzoek/ 0-meting  
Er is in de afgelopen jaren, door verschillende kabinetten gender beleid uitgezet. Het is nu belangrijk 
om de implementatie van het beleid te versterken en te verankeren binnen het brede IS beleid. 
WO=MEN schrijft op zeer korte termijn een rapport waarin het huidige beleid, de verankering en de 
resultaten worden beschreven.  
 
Hoe?  
Om het initiatief neer te zetten als  meerpartijen initiatief is het belangrijk dat alle betrokken 
Kamerleden de doelstellingen onderschrijven en hun betrokkenheid tonen. Dat kan al door twee 
bijeenkomsten per parlementair jaar te organiseren. Een bijeenkomst voorafgaand aan de 
voorjaarsnota en een bijeenkomst voorafgaand aan de begrotingsbehandeling. 
 
 
En vooral: het secretariaat stimuleert media-aandacht van oa Telegraaf, Volkskrant, NRC, RTL, 
Journaal,  POW news enz. Net als in voorgaande jaren. 
 
 
 


