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Advies over de Nota Conflictpreventie en Vredesopbouw 

1-  Algemene opmerking betreffende het consultatieproces 
De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling had de gelegenheid om al bij het eerste ontwerp van de 
strategienota ‘Belgische ontwikkelingssamenwerking en vredesopbouw’ bemerkingen te maken.  
De bemerkingen werden – en dit bleek voor het consultatieproces van cruciaal belang –  niet 
alleen schriftelijk overgemaakt aan de cel Vredesopbouw, maar ook in twee gemeenschappelijke 
vergaderingen besproken.  
 
Deze procedure is voor de Commissie tijds- en arbeidsintensiever o.a. omwille van de verschillen 
tussen het eerste ontwerp en de uiteindelijk versie van de nota en omwille van de tijdsdruk 
waarbinnen het advies op het ontwerp moest worden geformuleerd. Het proces heeft echter zijn 
waarde bewezen omdat hierdoor een dialoog ontstond met de auteur en omdat de meeste 
bemerkingen van de Commissie verwerkt werden in de tekst. Beide betekenen een aanzienlijk 
praktisch voordeel t.o.v. een ad hoc consult en advies.  
 
Ten eerste is er het onmiddellijk zichtbare resultaat: de integratie van de bemerkingen in de 
uiteindelijke draft. Ten tweede biedt dialoog het voordeel van de overtuiging door uitwisseling 
van ervaring en gezichtspunten: men komt samen, in overleg, tot een resultaat; bemerkingen 
worden niet zozeer meer ervaren als negatieve kritiek. Dit werd tijdens het consultatieproces 
ook uitdrukkelijk zo geformuleerd: het is niet de bedoeling van de Commissie om met een 
opgeheven vingertje de auteur (achteraf) terecht te wijzen, maar de bedoeling om samen te 
werken aan de integratie van een genderperspectief in het geheel.  
 
Deze wijze van consultatie in overleg verdient dan ook zeker navolging, met dit voorbehoud dat 
optimaal meer tijd zou moeten worden voorzien voor de lectuur en voor het gezamenlijk overleg. 
Voor de Commissie kan dit experiment echter alvast positief worden geëvalueerd. 
 
De Commissie Vrouwen en Ontwikkeling kan zich in grote lijnen terugvinden in de strategienota 
‘Belgische Ontwikkelingssamenwerking en Vredesopbouw’.  
 
Wat betreft de eindversie van de nota wil de Commissie echter nog volgende bemerkingen 
overmaken:  
 
1. Taaldifferentiatie  

Niet op alle plaatsen is de auteur erin geslaagd om een taalgebruik dat de realiteit die erachter 
zit maskeert of onzichtbaar maakt, te vermijden. Bijvoorbeeld. ‘De meeste slachtoffers in de 
moderne oorlogen zijn burgers’ zegt niets over de werkelijkheid dat de facto 80% van deze 
burgerslachtoffers vrouwen en kinderen zijn. De uitdrukking gemarginaliseerde groepen 
maskeert dat het in concreto vooral vrouwen betreft, of het nu gaat om armen, uitgeslotenen van 
de macht of mensenrechtenschendingen.  

Vanuit dit oogpunt 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 (daar)voor – 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 belachelijk: het is een middel om de werkelijkheid nauwkeuriger te beschrijven en om 
de direct betrokkenen (doelgroepen) zichtbaar te maken. 
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2. De genderbenadering verder ontwikkelen 

De Commissie wil uitdrukkelijk te wijzen op het belang van de adoptie, integratie en integrale 
uitvoering (in theorie, maar vooral in de praktijk) van:  

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

2° de aanbevelingen van de conferentie ‘kinderen in oorlog’, Brussel, 1 oktober 2002. 

Beide documenten leveren een waardevolle bijdrage aan de thematiek van conflictpreventie en 
vredesopbouw vanuit genderperspectief. Hoewel beide dateren van na de redactie van de tekst 
van de strategienota, zou dit hun onmiddellijke integratie en implementatie in de beleidspraktijk 
niet in de weg mogen staan.  
 
3. Tradities versterken binnen het kader van internationale standaards 

Bij de strategische optie die een versterking van traditionele structuren zoals dorpsrechtbanken 
en traditioneel leiderschap beoogt (p. 18), wenst de Commissie het volgende voorbehoud te 
maken. Donoren moeten zeker oog hebben voor lokale mechanismen, maar moeten tegelijkertijd 
steeds ook niet-discriminatie en gendergelijkheid als noodzakelijke voorwaarde vooropstellen. 
Internationaal aanvaarde normen en rechtsprincipes moeten het omkaderend principe achter 
steun voor dergelijke initiatieven zijn. Steun aan traditionele structuren mag onder geen beding 
een aantasting betekenen van andere fundamentele principes van de strategienota die gelijke 
rechten, gelijke kansen en gelijke toegang tot hulpmiddelen voorop stellen.  

Ter illustratie.  
Ondersteuning van lokaal leiderschap. De Loya Jirgha, het traditioneel consultatiesysteem in de 
Afghaanse samenleving verdient zeker steun van internationale en nationale donoren als 
instrument voor vredesopbouw. Tegelijkertijd –  en noodzakelijk - moet alles in het werk gesteld 
worden om de participatie van vrouwen aan de Loya Jirgha te verzekeren en moeten de 
inspanningen van Afghaanse vrouwen en vrouwenorganisaties om de deelname van vrouwen aan de 
Loya Jirhgha te verhogen onvoorwaardelijk en prioritaire worden gesteund.  

Ondersteuning van dorpsrechtbanken. Donoren kunnen dit ondersteunen, maar moeten 
tegelijkertijd – en dit is noodzakelijk en prioritair - verzekeren dat dit mechanisme de facto 
geen discriminatie of aantasting van de mensenrechten van vrouwen betekent, dat binnen dit 
lokale initiatief garanties geboden worden voor de naleving en respect van internationaal erkende 
normen en mensenrechten. Gendergelijkheid moet hierbij voorop staan. Een voorafgaande 
genderanalyse van de lokale context en van de ingeschatte effecten in overleg met lokale 
vrouwen en vrouwenorganisaties is hiertoe een noodzakelijke voorwaarde.  

Idem voor traditionele gezagssystemen: men moet zich er voor hoeden om uitsluiting, 
onderdrukking en discriminatie van vrouwen te bestendigen. Indien dit het effect zou zijn, mag 
onder geen beding hieraan steun worden verleend. Een wijziging van deze stelsels in de zin van in 
overeenstemming brengen met internationale normen en standaards is dan eerder de boodschap.  
Bijvoorbeeld. Steun voor lokale rechtbanken die vrouwen op grond van lokaal gepercipieerde 
waarden wegens vermeend (of niet) overspel veroordelen tot dood door steniging, is onder geen 
enkel beding te verantwoorden. Genitale verminking van vrouwen is een traditioneel systeem dat 
pertinent niet moet worden ondersteund, maar integendeel via alle mogelijke middelen, 
waaronder traditionele mechanismen, moet worden bestreden.  
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4. Gemeenschappelijke waarden 
In het kader van steun aan de onderwijssector (p 25) wordt gewezen op het belang van 
gemeenschappelijke waarden zoals verdraagzaamheid en pluralisme. De Commissie herinnert 
eraan dat respect voor mensenrechten van vrouwen, gelijke rechten en gelijke kansen voor 
vrouwen en vrouwen in deze context evenzeer een gemeenschappelijke waarde is, die moet 
worden ondersteund.  
 
5. Ownership: onderhandelde indicatoren 

In de context van creatieve, katalyserende benaderingen voor constructief engagement schuift 
de strategienota de methodiek van ‘onderhandelde indicatoren’ naar voren: donoren moeten in 
samenspraak met de partnerlanden ijkpunten opstellen omtrent beoogde resultaten inzake 
hervormingen van openbaar bestuur. 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.  
 
 
6. Genderbewust budgetteren 

De strategienota verschaft geen inzicht in de mate waarin en de wijze waarop de budgetlijnen 
‘vredesopbouw’ en ‘lokale ngo’s’ gendergelijkheid bevorderen. Dit blijft onzichtbaar.  

In Kader 8 (p.47) wordt meegedeeld dat bij het opstellen van de richtlijnen voor de toekomstige 
landenstrategienota’s rekening wordt gehouden met de genderdimensie. Dit is echter alles wat 
we hier over vernemen. Over de manier waarop dit verzekerd wordt, vernemen we niets.  

In de basisbeginselen en selectiecriteria voor de budgetlijn vredesopbouw (p. 49 –50) ontbreekt 
(zelfs) het criterium gender, meer bepaald, integratie van de genderbenadering en 
gendergelijkheid bevorderen.  

Wat betreft de budgetlijn ‘lokale ngo’s’ (p.54)  vraagt de Commissie zich af op welke manier de 
integratie van een genderperspectief en van het principe van gendergelijkheid in de budgetlijn 
verzekerd werd en zal worden. 
 
Het feit dat gender wettelijk als transversaal thema voor alle beleid bepaald werd, vergoelijkt 
niet dat hiernaar niet meer uitdrukkelijk wordt verwezen in de andere (transversale) 
beleidsdomeinen. Integendeel. De herneming, uitdrukkelijke vermelding en uitwerking van de 
genderbenadering en van gender als basisprincipe en criterium voor het budgettair beleid is – 
zeker gezien de relatieve onbekendheid en onervarenheid met de mainstreaming van het principe 
– méér dan noodzakelijk.  

In deze context wenst de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling nadrukkelijk te wijzen op het 
cruciale belang van het expliciet vermelden van gender als criterium en basisbeginsel voor alle 
budgetlijnen.  
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7. Vrouwenorganisaties zijn gespecialiseerde instellingen 

In het vooropgestelde overleg met mensenrechtenorganisaties en andere gespecialiseerde 
instellingen over het versterken van een rechtenbenadering van de planning en programmering in 
de Belgische ontwikkelingssamenwerking blijven de vrouwenorganisaties onzichtbaar als 
belangrijke overlegpartner. De Commissie wenst er nogmaals aan te herinneren dat ook hier 
samenwerking met vrouwenorganisaties noodzakelijk is. 
 
8. Gendertraining = versterken van de capaciteit binnen DGOS 

De Commissie houdt eraan om expliciet te vermelden dat deze bemerking zeker niet alleen de cel 
vredesopbouw, maar evenzeer de andere beleidscellen, attachees, projectmanagers, 
beleidsvoerders… betreft.  

Gendertraining van alle relevante actoren en personeelsleden is 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. Zonder deze basisdeskundigheid 
van alle relevante, betrokken actoren blijft het mainstreamen van een genderbeleid een lege 
doos, holle woorden zonder inhoud.   
 
 
9. Voorstel om samenwerking te consolideren 

Tot slot wenst de Commissie nogmaals haar appreciatie voor de samenwerking met de cel Vrede 
en voor het mechanisme van constructief overleg in dialoog uit te drukken.  

De Commissie stelt voor om deze samenwerking en verder overleg met de cel Vredesopbouw aan 
te houden voor de uitvoering van de elementen van het actieplan ter versterking van de interne 
capaciteit van DGOS (p. 64) en om in samenwerking met de administratie, de cel gender en de 
leden van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling te overleggen onder welke vorm dit een 
haalbare kaart zou zijn.   
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