
Consultatie Commission on the Status of Women (CSW) door Lyda Verstegen 

 

Op 19 december was er een consultatie bijeenkomst voor de 62e sessie van de CSW bij Atria in 

Amsterdam. De bijeenkomst was georganiseerd door Atria samen met WO=MEN. 

Het idee is dat deze beide samenwerken ten behoeve van de CSW, Atria voor de inhoud en 

WO=MEN  voor de procescoordinatie, zoals Edith van der Spruit uitlegde. 

 

Het hoofdthema van de CSW dit jaar is Gendergelijkheid en het versterken van vrouwen en meisjes 

op het platteland. 

Het treft dat de vrouwenvertegenwoordiging dit jaar zelf een boerin is: Willemien Koning. 

Weliswaar is de rol van de vrouwenvertegenwoordiger niet de CSW bijwonen, maar het is gebruik 

dat ze dat wel doet. Zoals bekend spreekt de vrouwenvertegenwoordiger de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties toe in oktober. Ze is geen lid van de Nederlandse delegatie voor de CSW. 

Wel wordt daar dit jaar voor het eerst een vertegenwoordigster van de NGO's in opgenomen!! 

De minister, Ingrid van Engelshoven gaat, zoals het er nu voorstaat, niet naar de CSW. 

Wel hebben we op 13 februari een bijeenkomst op het ministerie waar we de wensen van de NGO's 

kunnen inbrengen. 

 

Over het onderwerp van de CSW sprak op de bijeenkomst, behalve Willemien, Dr Margreet van der 

Burg van de Universiteit Wageningen. 

In Nederland zijn nog 50.000 agrariers, maar het aantal loopt snel terug. Vrouwelijke partners zijn 

meestal onbetaalde werkers. Ze hebben slechte toegang tot krediet en krijgen ongelijke 

ondersteuning. Het is allemaal nog heel paternalistisch. De ongelijke beloning wordt erger. 

Wij in de vrouwenbeweging zijn altijd erg begaan met de geringe toegang tot land in de 

ontwikkelingslanden, maar in Nederland is 97% van het boerenland in handen van mannen en 

slechts 3% van vrouwen. 

Infrastructuur is iets wat op het platteland veel minder aanwezig, of ver weg is dan in de stad. Er 

rijdt maar een paar keer per dag een bus, een kinderdagverblijf, een ziekenhuis, de dokter ze zijn 

allemaal moeilijk te bereiken als je geen auto hebt. Vooral oudere vrouwen hebben daar last van. 

De hierarchie in huishoudens is dikwijls ook nog ouderwets. 

Donors (in ontwikkelingshulp) zijn vaak ook genderblind. (Esther Penunia, Secretaris-Generaal van 

de Asia Farmers Association (AFA) heeft daarover geschreven. 

 

Willemien Koning beaamde dit uit de praktijk. Vrouwen op het platteland leveren een belangrijke 

bijdrage aan de samenleving op het gebied van hoogwaardige voedselproductie en in veel andere 

functies. Maar wat is hun eigen positie? Welke dilemma's en knelpunten komen vrouwen in dorpen 

en plattelandsgebieden in Nederland tegen in 2018? 

Wat is nodig om vrouwen op het platteland in hun kracht te zetten en hun positie te versterken in 

Nederland en wereldwijd? 

Het was duidelijk dat deze vrouwen bij overlijden van de partner of bij echtscheiding vaak slecht af 

zijn. Deels is dit te voorkomen door huwelijkse voorwaarden of een gelijkwaardig 

samenlevingscontract. Vrouwen zijn daar slecht van op de hoogte. Landbouwvoorlichting is ook 

meestal op de man gericht, terwijl vrouwen veel van het werk doen. Ook in hun nevenbedrijven 

zoals een winkel aan huis of een zorgboerderij worden ze weinig ondersteund. Als dat al zo is in 

Nederland, hoe is het dan in ontwikkelingslanden? 

Een voorbeeld daarvan gaf tot slot Sheila Oparaocha van Hivos die sprak over het project Energia. 

Energia is een internationaal netwerk voor duurzame energie t.b.v. vrouwen. 1,1 biljoen mensen 

hebben geen energie. Ieder jaar sterven er 4,3 millioen mensen (meest vrouwen en kinderen) aan 

verontreinigde lucht in huis. 

Alle Afrikaanse landen moeten gendergelijkheid opnemen in hun rapporten voor de Sustainable 

Development Goals (SDG's). Vooral SDG 3 indicator Health en SDG 7 indicator Renewable 

Energy. 



De IAW waar Vrouwenbelangen lid van is heeft een zgn written statement naar de CSW gestuurd. 

 

Zie: www.womenalliance.org 

 

Voor statistieken zie:www.linkedin https://farmingfirst.org/women/infographic 

 

afaesther@asianfarmers.org, http://asiafarmers.org 
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ENERGIA contributes to ensuring access to affordable, reliable and sustainable energy for all. • 

Bringing sustainable energy solutions to people in hard to reach communities • Strengthening 
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