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Advies over de strategienota van DGIS “Gelijke rechten en 
kansen voor vrouwen en mannen”  
 
 
1. Algemene beschouwingen bij de nota  
De WG van de Commissie bedankt de auteur van de nota omdat ze de dialoog met de 
CVO op gang heeft gebracht bij de voorbereiding van de eindversie van de nota en een 
sterkere terminologie heeft gebruikt. Toch zou de terminologie moeten worden 
vereenvoudigd en geharmoniseerd; daarbij moeten waar mogelijk systematisch de 
termen “gelijkheid vrouwen/mannen” en “gendergelijkheid” gebruikt worden in plaats van 
“de problemen” of “de genderkwesties”. _msocom_1#_msocom_1 
De WG benadrukt dat de nota van goede kwaliteit is en dat het interessant is om 
voortaan over een dergelijke globale en strategische visie te kunnen beschikken. De 
uitwerking van een actieplan is een eerste stap bij de ontwikkeling van een concrete 
strategie voor genderintegratie. Het komt er nu op aan dit plan concreet uit te werken 
en na te gaan wie het zal uitvoeren; de verantwoordelijkheden op dat vlak zijn nog niet 
vastgelegd.  
Het document bevat elementen voor genderanalyse die een goede argumentatiebasis 
vormen om tot een consensus te komen. Naast een overzicht van de problematiek zou 
echter ook een kritische analyse moeten kunnen worden ontwikkeld. Zoals een analyse 
van de negatieve gevolgen van de voorwaarden die het IMF oplegt, bijvoorbeeld inzake 
de privatisering van de openbare waterdiensten, het onderwijs en de gezondheidszorg.  
De nota herhaalt ook de belangrijkste internationale verbintenissen die België is 
aangegaan. Er zou moeten worden gepreciseerd hoe ze momenteel concreet uitgevoerd 
worden op nationaal vlak, via welk overleg tussen ministeries en instanties, en in de 
betrekkingen met de partnerlanden.  
De kaderteksten in de nota bevatten voorbeelden van projecten en programma’s. Naast 
de presentatie zouden de projectresultaten ook kritisch geanalyseerd moeten worden. 
Het is belangrijk om het verleden door een kritische bril te bekijken, zodat daar de 
nodige lessen kunnen worden uit getrokken voor het Belgische beleid. Zo rijst de vraag: 
als de hulp aan de landbouwsector hoofdzakelijk gaat naar de industriële exportteelten, 
welke weerslag heeft dat dan op de teelten van voedingsgewassen, die grotendeels het 
werk zijn van vrouwen? Enz.  
2- Specifieke commentaar  

De nota verwijst (op pagina 21 en 30) naar mainstreaming. Het gaat hier om veel meer 
dan om positieve discriminatie; gender is immers ruimer dan vrouwen. We moeten 
verwarring vermijden.  
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Op pagina 31 overweegt de nota om gender te integreren in de landenstrategienota’s. 
“Om de genderkwesties te kunnen integreren in de landenstrategienota’s, zal DGIS voor 
elk partnerland een samenvattende nota opstellen op basis van de beschikbare 
informatie en van de recente analyses van internationale organisaties - UNDP, UNICEF, 
Wereldbank en EU - , andere donorlanden, internationale en lokale NGO’s en 
universiteiten.” We bevelen in het bijzonder aan dat deze nota’s opgesteld worden op 
basis van het werk van de lokale expertes en de vrouwenverenigingen. Die kunnen de 
concrete ervaringen van vrouwen aan de basis, de politieke uitdagingen en de specifieke 
en vaak heterogene contexten van hun eigen land verduidelijken.  

De nota beschrijft (pagina’s 40 tot 42) de hinderpalen en opportuniteiten, maar spreekt 
niet over de financiële vereisten. Gendergelijkheid vereist een sterk politiek 
engagement, dat impliceert dat er meer financiële middelen worden uitgetrokken voor 
dit aspect. De nota moet ook rekening houden met de menselijke en financiële vereisten 
van de Belgische samenwerking.  

Het uitgewerkte actieplan (hoofdstuk V, pp.45-46) zou de nadruk moeten leggen op de 
noodzakelijke processen en de prioriteiten en diverse stappen moeten vermelden.  

De opleiding van de attachés, waarvan sprake is op pagina 46, moet veel specifieker zijn. 
Zo zou gender systematisch geïntegreerd moeten worden in het opleidingsprogramma 
van de attachés.  

De op pagina 47 voorgestelde financiële middelen moeten beschouwd worden als de 
noodzakelijke middelen om dit actieplan uit te voeren.  

De informatie over de genderprojecten is onvoldoende, de genderanalyse in de diagnose 
en de tenuitvoerlegging van de projecten ontbreekt volledig. Vandaar dat de prioriteit 
moet gaan naar de inzameling van gedifferentieerde gegevens en naar de analyse van de 
impact van de projecten op de gelijkheid vrouwen-mannen.  

3-   Commentaar en aanbevelingen voor de follow-up  

De opstellers van de sectorale nota’s of de landennota’s zouden de bijdragen van de 
gendernota moeten integreren in het kader van de follow-up. Deze nota was eigenlijk 
idealiter als eerste opgesteld en had dan als basis kunnen dienen voor de opstellers van 
de nota’s. Er zullen institutionele mechanismen moeten worden uitgewerkt om ze te 
integreren in de latere versies van alle andere beleidsnota’s van de Internationale 
Samenwerking.  

De gendercel van DGIS1 moet optreden als katalysator en moet stevige externe 
netwerken uitbouwen.  

                                                 
1 De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling beschikt over een lijst van contactpersonen op het terrein en verzoekt de 
attachés en parlementsleden om ze te gebruiken en zelfs aan te vullen. De lijst is verkrijgbaar bij het Secretariaat van 
de Commissie, de gendercel van DGIS.  
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Er moet nagegaan worden welke personen (en met name mannen) en structuren de 
mainstreamingstrategie kunnen ondersteunen. De functieprofielen die zijn vastgelegd 
voor de aanwervingen, moeten specifiek gendergevoeligheid en gendercompetenties 
vermelden. Er moet pariteit nagestreefd worden op alle niveaus van het statutair 
personeel of het personeel dat is aangeworven voor de identificatie- en 
evaluatiemissies.  

Het uitgewerkte actieplan gaat weliswaar de hinderpalen na voor gendergelijkheid, maar 
de maatregelen om die uit de weg te ruimen, worden onvoldoende verduidelijkt. Er is op 
dat vlak een gebrek aan samenhang. Het actieplan zou ook maatregelen moeten 
voorstellen om de vastgestelde disfuncties te corrigeren.  

Het actieplan is een richtplan dat, als het eenmaal is goedgekeurd, de nodige middelen 
zou moeten helpen vrij te maken om te worden uitgevoerd. Indien de financiële middelen 
ontoereikend blijken, moeten er prioriteiten worden vastgelegd, zonder dat dit 
negatieve gevolgen heeft voor de bestaande menselijke middelen.  

De CVO heeft een memorandum over gender opgesteld. Ze beveelt sterk aan om dit 
document te verspreiden en te bespreken met Buitenlandse Zaken en met de 
interdepartementale mainstreamingcel die is opgericht door het ministerie van 
Tewerkstelling, Arbeid en Gelijke Kansen.  
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