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Commission Femmes et Développement 

Commissie Vrouwen en Ontwikkeling 

 

Advies over de strategienota’s van DGOS   

 

gevraagd door de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, de 
heer Eddy Boutmans,  

voorbereid door de werkgroep van de commissie (stuurgroep voor advies over 
de strategienota’s),                  

 en goedgekeurd in de plenaire commissievergadering van 10 oktober 2002.  
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Advies over de Nota Milieu 

1- Algemene opmerking:  
 
De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling nam met interesse, maar ook met stijgende verwondering 
kennis van de strategienota ‘ Leefmilieu’.   
 
De Commissie onderschrijft:  

1° de grote aandacht voor en het belang dat in de nota wordt gegeven aan de 
kerndomeinen: duurzaam waterbeheer, strijd tegen woestijnvorming en landdegradatie, 
bescherming en duurzaam beheer van bossen, bescherming en duurzaam beheer van de 
biodiversiteit, verbeteren van het ecologisch beheer van de steden en randstedelijke 
gebieden, strijd tegen en inperking van de gevolgen van de klimaatswijziging;  

2° de twee strategische specifieke doelstellingen: 1° het voeren van een coherent beleid 
binnen het departement internationale samenwerking  en  2° de ondersteuning van de 
partnerlanden voor de bescherming en duurzaam beheer van het leefmilieu;  

3° de strategische keuze voor instrumentele mechanismen zoals voorafgaande analyse, 
ontwikkelen van meetinstrumenten en permanente evaluatie en eventuele bijsturing van 
het beleid.   

 
De Commissie stelt de het globale gebrek – zoniet afwezigheid – van een genderbenadering van 
de thematiek. De Commissie wenst derhalve volgende bemerkingen en aanbevelingen m.b.t. de 
strategienota ‘Leefmilieu’ te maken.  
 
Kwaliteit van de analyse   

In de analyse wordt nauwelijks ingegaan op de directe verbanden met en negatieve interferentie 
van de explosieve bevolkingsgroei als één van de kernuitdagingen voor duurzame ontwikkeling, en 
meer bepaald, duurzame ecologische ontwikkeling.  Bevolkingsgrootte wordt wel vermeld als 
element van de ‘ecologische voetafdruk’, maar ook dit concept zelf (ecologische voetafdruk) 
wordt verder in de nota nauwelijks uitgewerkt: noch in de analyse, noch binnen het kader van de 
prioritaire aandachtspunten.  

Bijvoorbeeld.  Onder landdegradatie (p. 13) wordt gesteld dat het in cultuur brengen van 
marginale en ecologisch fragiele gebieden, overbegrazing, ontbossing en onoordeelkundige 
irrigatie de belangrijkste oorzaken van landdegradatie zijn.  De vraag naar – en vooral de analyse 
van – de redenen/oorzaken hiervoor wordt noch gesteld, noch beantwoord. Binnen de opsomming 
wordt geen analyse gemaakt.  In de corresponderende prioritaire aandachtspunten voor het 
beleid (p 36) ontbreekt dit analyse-element eveneens.  
 
Idem voor het concept ‘duurzame ontwikkeling’. De strategienota vermeldt expliciet dat 
‘duurzame ontwikkeling moet worden gezien als een combinatie van duurzaam economisch, sociaal 
en ecologisch beleid’ (p.1). Deze benadering wordt echter noch in de analyse, noch in de verdere 
ontwikkeling van de strategienota wordt aangehouden.  
 
De Commissie stelt ook vraagtekens bij het ontbreken van een genderanalyse van de thematiek, 
het ontbreken van aandacht voor de betrokkenheid van vrouwen – op enkele sporadische 
vermeldingen na – en de afwezigheid van een specifiek deel dat de relatie vrouwen/gender/milieu 
behandelt. Dit laatste is des te erger, gezien het ontbreken van een geïntegreerde 
genderbenadering van de thematiek.   
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Ter illustratie 
- Gendergelijkheid wordt nergens als doelstelling binnen de thematiek vermeld. 
- Binnen het raamwerk van internationale akkoorden over het milieu wordt geen melding 

gemaakt van de aanbevelingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie. (Peking 1995, New 
York 2000) 

- Onder ‘Lessen uit het verleden’ (p.24/p.27-28) wordt gesteld dat strategie voor duurzame 
ontwikkeling een participatief proces is en wordt het belang van de participatie en 
empowerment van milieu-ngo’s en lokale organisaties benadrukt. De aandacht voor de 
noodzakelijke participatie en empowerment van vrouwen en lokale vrouwenorganisaties 
ontbreekt echter.  

- De nota stelt het belang van capaciteitsopbouw voorop (p. 31/33), maar heeft geen oog voor 
capaciteitsopbouw, noch voor de ervaringsdeskundigheid van (‘lokale’) vrouwen en 
vrouwenorganisaties. 

- De noodzaak van het inbrengen van een genderperspectief in de Nationale Strategie voor 
Duurzame ontwikkeling (p. 34/35) wordt niet verwoord.  

- Binnen de prioritaire aandachtspunten zijn geen gendercomponenten opgenomen; er is 
evenmin aandacht voor de betrokkenheid en potentiële rollen van vrouwen.   

- In de opgesomde richtinggevende beleidsdocumenten wordt geen melding gemaakt van het 
actieplatform van de Caïro-bevolkingsconferentie, noch van het actieplatform van de Vierde 
Wereldvrouwenconferentie. 

- In het voorgestelde instrument Landenspecifiek Milieuprofiel (LMP) werd gender niet 
weerhouden als   analyse criterium.  

- Lokale vrouwen en vrouwenorganisaties blijven onzichtbaar als partner voor het beleid. 
- In het voorbeeldlijstje van potentiële internationale partnerorganisaties die prioritaire 

aandachtspunten voor leefmilieu als onderdeel van hun mandaat hebben staan  UNDP en 
UNIFEM niet vermeld. 

- Binnen de indirecte samenwerking wordt teveel het accent gelegd op wetenschap en 
universiteit en gespecialiseerde instellingen; er wordt met geen woord gerept over  lokale 
organisaties, vrouwenorganisaties en de lokale ervaringsdeskundigheid..  

- Gender is niet expliciet geïntegreerd in de prioritaire aandachtspunten voor de operationele 
partners.  

- …  
 
2- Aanbevelingen 
 
De Commissie beveelt aan om vanuit genderperspectief de vaststellingen m.b.t. de ‘duurzaamheid’ 
van de ontwikkeling op wereldschaal  (ecologische voetafdruk) te integreren in de analyse, de 
beleidsprioriteiten en de methodiek van de strategie.   
 
De Commissie wijst nadrukkelijk op het belang van de integratie zowel in de analyse als in de 
beleidsopties en uitvoering in de praktijk van een genderbenadering conform de principes en 
aanbevelingen van:  
 

1° De beginselen en aanbevelingen van de ‘Gender Equality Tipsheets’, Development 
Assistance Committee, Working Partner on Gender Equality, Development Assistance 
Committee, OECD, June 2002  

 
2° De aanbevelingen van het Actieplatform van de Vierde Wereldvrouwenconferentie 

(Peking 1995) algemeen en m.b.t. hoofdstuk K. ‘Vrouwen en Milieu’ in het bijzonder. 
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3° De aanbevelingen van de Bijzondere Zitting van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties ‘Gendergelijkheid, Ontwikkeling en Vrede voor de 21ste eeuw’, Rapport 
van de tussentijdse conferentie Peking+5 (New York 2000), en m.b.t. hoofdstuk K 
‘Vrouwen en Milieu in het bijzonder’.  

 
In de Landenspecifieke Milieuprofielen (LMP) moet de integratie van een genderanalyse en het 
vooropstellen van gendergelijkheid als criterium worden opgenomen. Ook in de 
Milieueffectrapportering (MER) en Strategische Milieueffectrapportering (SMER) moet de 
genderfactor worden verrekend. 
 
Taaldifferentiatie  

Op enkele uitzonderingen na wordt geen melding gemaakt van vrouwen en/of 
vrouwenorganisaties. De betrokkenheid en relevantie van vrouwen voor het beleid zichtbaar 
maken is nochtans van cruciaal belang. Er wordt aanbevolen om de specificatie ‘vrouwen en 
vrouwenorganisaties’ systematisch in te voegen in alle relevante passages in de tekst, 
vooral gezien de ervaring dat dit anders in de praktijk over het hoofd gezien wordt. Het 
aanknopingspunt daarvoor – wanneer wel en wanneer niet differentiëren – ligt in de 
werkelijkheid, in de concrete levensomstandigheden, positie, rechten en status van vrouwen 
en mannen in de samenleving. Taaldifferentiatie is geen luxe, noch vitterij: het is een 
middel om de werkelijkheid nauwkeuriger te beschrijven en om de direct betrokkenen 
(doelgroepen) zichtbaar te maken, teneinde aangepaste interventies te kunnen ontwikkelen. 

 
Participatie van vrouwen en vrouwenorganisaties 

De Commissie wenst uitdrukkelijk te wijzen op het belang van de participatie van vrouwen en 
vrouwenorganisaties, van het systematisch benutten en verder versterken van de expertise van 
‘lokale’ vrouwen m.b.t. het aanpakken van leefmilieuproblemen.  
 
Het concept duurzame ontwikkeling vereist gedeeltelijk dat de capaciteiten van de lokale, 
nationale en internationale actoren benut worden, om de natuurlijke hulpbronnen goed te 
beheren. Er is op dat vlak een belangrijke rol weggelegd voor vrouwen, gezien hun dagelijkse band 
met de natuur, die voor de meeste gezinnen de belangrijkste overlevingsbron vormt.  
In tegenstelling tot bepaalde studies, die in het algemeen de man beschouwen als vernietiger van 
het milieu als gevolg van zijn overlevingsstrategieën, vervullen de armste vrouwen door hun 
dagelijkse taken - stookhout sprokkelen, water halen en onvruchtbaar land bewerken - een 
belangrijke technische en ecologische rol, dankzij hun aloude knowhow. Ze worden als eersten 
getroffen door de milieuverloedering, die negatiever gevolgen heeft voor hun werk- en 
leefomstandigheden dan bij mannen. Vandaar dat ze strategieën ontwikkelen voor milieubehoud, 
om de groep in stand te houden en hun gezinnen te doen overleven.  
We willen in ons huidige streven naar duurzame ontwikkeling op alle niveaus rekening houden met 
de dringende behoeften van de arme bevolkingsgroepen. Vandaar dat we het nuttig vinden om bij 
de strategienota pragmatische beschouwingen te voegen die helaas vaak ontbreken.  
 
Beheer van de natuurlijke hulpbronnen 

Vandaar dat we aan de Belgische samenwerking vragen om de knowhow en de technieken van 
vrouwen en van de armste bevolkingsgroepen van de partnerlanden te ondersteunen, te promoten 
en te valoriseren, met het oog op een duurzaam beheer van hun milieu. 
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Bossen 
Inzake bosbehoud vragen we aan de Belgische samenwerking om de microprojecten voor 
verbeterde haarden (die destijds gevulgariseerd werden door de FAO) te lanceren, aan te 
moedigen en te ondersteunen. We vragen ook steun aan de ambachtelijke fabrieken in de 
partnerlanden die technieken willen toepassen om minder stookhout en houtskool te verbruiken, 
waarnaar een grote vraag is bij de kansarme bevolking van de steden, de stadscentra en het 
platteland. Het massale gebruik van deze verbeterde haarden door de massa armen, waaronder 
vrouwen die niet over moderne energie beschikken, kan bijdragen tot een vermindering van het 
hout- en houtskoolverbruik, waardoor er minder bomen moeten worden geveld.  
 
Water 
Inzake water vragen we aan de Belgische samenwerking in de partnerlanden om de projecten en 
microprojecten voor watervoorziening in de plattelandsgebieden (bij voorkeur) en de kansarme 
wijken van de grote steden te promoten, te ondersteunen en zelfs op te starten. Deze projecten 
zullen de taken van vrouwen en jonge meisjes verlichten en een groot deel van de bevolking 
toegang geven tot drinkwater. Het gaat daarbij ook om de volksgezondheid.  
 
Educatie voor milieubescherming 
Milieubeschermingsprogramma’s kunnen niet doeltreffend zijn als de massa er niet over 
geïnformeerd wordt. Daarom vragen we de Belgische samenwerking in de partnerlanden om bij de 
basisactoren steun te zoeken van de vrouwenorganisaties - of het nu gaat om confessionele 
organisaties, ziekenfondsen of andere organisaties - , vooral op het platteland. Zij kunnen de 
armste vrouwen mobiliseren voor en actief betrekken bij deze thematiek.  
 
De inspraak en participatie van lokale vrouwen en vrouwenorganisaties aan de ‘gemengde 
commissies’ waar het indicatief samenwerkingsprogramma besproken wordt, zou verzekerd 
moeten worden en gendergelijkheid bevorderen zou een essentieel onderdeel van de programma’s 
moeten zijn.  
 
Wederzijdse versterking 

Het is belangrijk op te merken dat maatregelen die zich richten op een bepaald aandachtspunt, in 
casu leefmilieu, een positieve invloed kunnen hebben op andere aandachtspunten, in casu 
gendergelijkheid, en vice versa. Gezien het multisectorale karakter van milieudegradatie en van 
de genderbenadering is het zoeken naar synergieën tussen de verschillende aandachtspunten en 
gender belangrijk, zoals tevens ook opgenomen als richtlijn in de strategienota gender.  
 
Evaluatie van het beleid   

De Commissie wenst dat de Belgische overheid in de vooropgestelde uit te werken 
evaluatieprocedure ‘participatie van vrouwen’ en ‘bevorderen van gendergelijkheid’ aan de 
evaluatiecriteria voor het gevoerde beleid (p. 30) als externe factor toevoegt.  
 
Capaciteitsopbouw 

In het capaciteitopbouw-concept dat binnen de nota een centrale plaats toebedeeld krijgt, moet 
een genderbenadering, met aandacht voor het bevorderen van genderdeskundigheid en voor de 
participatie en betrokkenheid van vrouwen  worden geïntegreerd.  
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Gendertraining = versterken van de capaciteit binnen DGOS 

De vaststelling van de nood om via een gestructureerde inspanning kennis en kunde inzake milieu 
op te bouwen binnen de administratie, geldt in versterkte mate voor de opbouw en integratie van 
een genderperspectief in de materie. Evenwel, zoals aanbevolen door het strategische nota over 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen gendertraining is voor alle relevante actoren en 
personeelsleden een absolute en noodzakelijke voorwaarde voor het mainstreamen van een 
genderperspectief in alle beleid. Deze training moet op regelmatige basis, structureel worden 
ingebouwd en verplichtend worden gesteld voor alle medewerkers die het beleid vorm geven, 
uitvoeren of evalueren. Tevens beogen we de ontwikkeling van een gezamenlijk begrippenkader 
vanuit de drie transversale thema’s. 
 
Ownership 

De Commissie kan zich volledig terugvinden in dit principe van betrokkenheid en ownership. In 
deze context wenst de Commissie echter nogmaals expliciet te wijzen op het cruciaal belang van 
de betrokkenheid en participatie van vrouwen en vrouwenorganisaties en van het vooropstellen 
van gendergelijkheid bij het opstellen van deze ijkpunten.  
 
Genderbewust budgetteren 

De nota verschaft geen enkel inzicht in de manier waarop in de budgetten rekening wordt 
gehouden met de transversale beleidsdoelstelling om gendergelijkheid te bevorderen. Het 
transversale karakter van het thema gender, impliceert dat het tevens in alle beleidsdomeinen 
wordt opgenomen.  
In deze context wenst de Commissie  te wijzen op het cruciale belang van een genderbenadering 
voor alle budgetlijnen met expliciet vermelden van gender als criterium  
 
In deze context wenst de Commissie op te merken: 

- Gendergelijkheid bevorderen is een overkoepelend en essentieel element van good 
governance, dat op gelijke voet met goed milieubeleid moet worden gesteld; 

- In het kader van de leningen van staat tot staat en exportkredieten moet niet alleen 
prioriteit gegeven worden aan investeringen die bijdragen tot de zorg voor het leefmilieu, 
maar hierbinnen moet in gelijke mate oog zijn voor het bevorderen van participatie van 
vrouwen en voor gendergelijkheid als gevolg van de integratie van de 3 aspecten van de 
duurzame ontwikkeling (milieu, sociaal, economie) 

Het toebedelen van budgetten voor  de ontwikkeling en implementatie van milieuprojecten, die de 
gendergelijkheid bevorderen, dient aanbevolen te worden.   

 
 
 
 
Gendergelijkheid als deel van een duurzame ontwikkeling 
 
De nota stelt dat een coherent beleid dat steunt op duurzame ontwikkeling en 
armoedebestrijding en een efficiënte en transparante uitvoering ervan essentieel is. De 
Commissie stelt dat gendergelijkheid en participatie van vrouwen hiervan een essentieel 
onderdeel zijn.  
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Een genderdeskundige toevoegen aan de cel Leefmilieu 
In de voorgestelde uitbreiding van de cel leefmilieu tot 4 voltijdse krachten, ontbreekt nog de 
genderdeskundigheid.  Om dit te verzekeren  – zeker gezien de embryonale fase van  afstemming 
tussen de beide transversale thema’s gender en milieu  – stelt de Commissie voor om minstens 1 
half tijdse kracht vrij te maken voor de genderopvolging. 
 
 
Voorstel tot samenwerking 
De Commissie beveelt aan om in het vooropgestelde jaarprogramma en actieplan van de Cel 
Leefmilieu de integratie van de genderbenadering als prioriteit voorop te stellen. De Commissie 
stelt voor om in overleg met de administratie te bekijken op welke manier dit het best kan 
gebeuren, met de steun van de groepen van vrouwen uit het Zuiden. 
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