12 januari bij Atria
Bespreking van het eindrapport van CEDAW over het 6e rapport van Nederland
Lyda Verstegen
Op 12 januari heeft Atria haar kantoor opengesteld voor het Netwerk VN Vrouwenverdrag
opdat we daar konden bespreken wat de belangrijkste onderwerpen waren in de
‘concluding observations’ van het CEDAW comité over de sessies met de regering van
Nederland, Aruba, Curaçao en St Maarten over het 6e rapport van die regeringen over de
toepassing van het VN Vrouwenverdrag. Omdat de minister van OCW van plan is op 9
februari een conferentie te houden voor betrokkenen (stake holders) diende de bespreking
ook ter voorbereiding daarvan.
We waren allemaal al uitvoerig op de hoogte gehouden, vooral door Leontine Bijleveld via
haar blogs uit Genève. Alles na te lezen op www.vn-vrouwenverdrag.nl.
Het Comité heeft veel overgenomen uit de schaduwrapportage,ook ondertekend door
Vrouwenbelangen.
Belangrijk is dat de regering over een aantal onderwerpen al over twee jaar moet
rapporteren: *over het amenderen van de Mediawet om die in lijn te brengen met art. 2(f)
en 5 (a) zodat genderrol stereotypering valt onder discriminatie;
*over effectieve campagnes om positieve niet stereotype beelden van vrouwen neer te
zetten in de media en reclames.
*En een studie doen naar de mogelijke invloed van sexistische beelden van vrouwen en
meisjes op gender gerelateerd geweld.
*Systematisch data verzamelen over alle vormen van geweld tegen vrouwen, gesplitst
naar leeftijd en relatie met de dader, beschermingsmaatregelen, vervolging en straffen ,
vooral in de gemeenten Bonaire, St Eustatius en Saba, en
* Meer moeite doen om aangegeven gevallen van zwangerschapsdiscriminatie, inclusief
sexuele intimidatie, te onderzoeken, vervolgen en straffen.
Voor Vrouwenbelangen is van belang dat er voortdurend gerichte maatregelen moeten
worden genomen om meer vrouwen in gemeenteraden te krijgen.
Er moet iets gebeuren tegen armoede onder oudere vrouwen, inclusief factoren die zorgen
voor een klein pensioen, zoals een oververtegenwoordiging in kleine en laagbetaalde
baantjes.
Gender sensitieve maatregelen nemen om zeker te stellen dat vrouwen en meisjes niet
overbelast worden door informele zorg en
met bestaande en nieuwe programma’s gericht op migranten vrouwen en vrouwen met
een migratie achtergrond alle vormen van discriminatie tegen hen te bestrijden.
Het Comité raadt aan
-ervoor te zorgen, door rechters en o.m. te trainen, dat gender rericht geweld in
aanmerking wordt genomen bij het toewijzen van voogdij of bezoekrecht en de juridische
beroepsbeoefenaren erop te wijzen dat huiselijk geweld een slechte invloed kan hebben
op kinderen.
-Onderzoek te doen naar de economische gevolgen van echtscheiding voor beide
partners, met speciale aandacht voor de verschillen in verdiencapaciteit ten gevolge van
economische verschillen tussen partners zoals de gesegregeerde arbeidsmarkt, het

beloningsverschil tussen mannen en vrouwen, het grote aandeel in onbetaald werk van
vrouwen en bij dat onderzoek speciale aandacht te besteden aan de vraag of rechters
deze factoren meenemen in hun beslissingen. (general recommendation 29);
- het inburgeringsexamen zo te herzien dat voor vrouwen met een lage opleiding
familiehereniging niet wordt gehinderd;
- Als de prostitutiewet is aangenomen erop toe te zien dat gemeenten prostitutees niet
registreren;
- Bewustwordings campagnes and training over huwelijkse gevangenschap voor rechters
en o.m. met als doel uitbanning van dit verschijnsel
- het platform for action uit Beijing 1995 en de sustainable development goals te
gebruiken om echte gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bewerkstelligen.
- En deze aanbevelingen in de landstaal te vertalen.
Er staat nog veel meer in: www.ochr.org/ all human rights bodies/committee CEDAW,
of de website van het Netwerk: www.vn-vrouwenverdrag.nl.

