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na PEKING +10
Actiepistes en uitdagingen voor de
verdere uitwerking van de doelstellingen van
het Actieplatform van Peking in België

Inleiding

1
4

M

eer dan tien jaar na de vierde Wereldvrouwenconferentie van de
Verenigde Naties (Peking, 4-15 september 1995) kan de vooruitgang
met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen niet worden

ontkend. In meerdere landen ter wereld zijn door of met de steun van de publieke
overheden politieke, juridische en sensibilisatieacties gevoerd. Het voortbestaan
van ongelijkheden tussen vrouwen en mannen verplicht ons echter de positieve
reikwijdte van deze inspanningen te relativeren en te erkennen dat de strategische
doelstellingen, bepaald in het Actieplatform van Peking, nog niet zijn bereikt.
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In de nasleep van de 49ste sessie van de Commissie
voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties

• het bevorderen van een actieve rol voor mannen op
het gebied van gendergelijkheid.

(Peking +10), die plaatsvond te New York van 28
februari tot 11 maart 2005, heeft het Instituut voor de

Daarnaast vonden in 2006, op initiatief van de Heer

gelijkheid van vrouwen en mannen zich ertoe ver-

Christian Dupont, minister van Gelijke Kansenbeleid,

bonden om de concrete inwerkingtreding van de

twee conferenties met betrekking tot de rol van

doelstellingen van het Actieplatform van Peking in

mannen in gendergelijkheid plaats: Samenwerken

België te ondersteunen door de organisatie van acht

aan gelijkheid: mannen als dragers van verandering?

thematafels. Deze thematafels hadden tot doel:

(7 maart 2006) en Geweld: een mannenzaak! De rol
van mannen in het voorkomen en beëindigen van

• het synthetiseren van de belangrijkste aandachts-

geweld (7 april 2006). Hoewel deze twee conferenties

punten en de verschillende facetten met betrek-

initieel niet tot de reeks thematafels Peking +10

king tot de situatie van vrouwen in België;

behoorden, zijn ze er inhoudelijk wel sterk aan ver-

• het herinneren aan de verworvenheden en de laatste ontwikkelingen van Peking +10;

want, aangezien de rol van mannen in het bewerkstelligen van gendergelijkheid en het actiedomein

• het bijeenbrengen van actoren uit de verenigings-,

geweld als essentiële aandachtspunten naar voren

politieke, wetenschappelijke en parlementaire

zijn geschoven in de Verklaring en het Actieplatform

wereld rond verschillende vragen betreﬀende de

van Peking.1

gelijkheid van vrouwen en mannen;

De thematafels vonden plaats van april 2005 tot juni 2006.
Ze betroffen volgende thema’s:
1. Rechten en vrijheden van vrouwen inzake seksualiteit en
voortplanting: stand van zaken (28 april 2005)
2. Welke concrete tools voor gelijkheid in de onderneming?
(28 juni 2005)
3. Mensenhandel - seksuele uitbuiting - prostitutie: 3 fenomenen,
3 uitdagingen? (13 december 2005)
4. Gender en ouderen: een thema op zich (26 januari 2006)
5. Religies: het woord aan de vrouwen! (7 februari 2006)
6. Institutionele mechanismen voor verbetering van gelijke kansen
voor mannen en vrouwen (27 april 2006)
7. Vrouwen en politiek: op goede weg? (19 juni 2006)
8. De strijd tegen stereotypen in de media: gender mainstreaming
als een instrument voor verandering? (27 juni 2006)
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In elke thematafel hebben de deelnemers getracht
om verschillende transversale vragen aan te kaarten:
• Welke politieke initiatieven moeten worden genomen opdat de geest en de letter van de engagementen van Peking in België worden nageleefd;
• Hoe moeten, naast de feitelijke vaststellingen, de
aandachtspunten die eigen zijn aan die thema’s
worden beoordeeld volgens gender? Zullen nieuwe
argumenten aan de oppervlakte komen?
• Hoe kan aan mannen de kans worden geboden om
een actieve rol te spelen in de bevordering van gendergelijkheid?
• Hoe kunnen deze thema’s in verband worden
gebracht met de geleefde realiteit van vrouwelijke
en mannelijke allochtonen?
De thematafels werden telkens op dezelfde manier
georganiseerd: de presentaties van de experten
werden gevolgd door een discussie door een extern
panel, samengesteld uit betrokken actoren, en een
vraag- en antwoordronde met het publiek in de zaal.
Voorliggend document is opgebouwd rond twee
grote delen: het eerste, met een informatief karakter,
biedt een globaal overzicht van het Pekingproces en
omschrijft in grote lijnen de inspanningen die werden
geleverd voor de toepassing van het Actieplatform
van Peking in België.

Het tweede en belangrijkste deel stelt op synthetische
manier de inhoud van de verschillende thematafels
en de twee conferenties voor. Daarbij wordt vooral de
nadruk gelegd op de ‘actiepistes’ en de ‘te overwinnen
uitdagingen’ die naar voren zijn gekomen in de discussies. Meer bepaald omvatten de verschillende
delen die zijn gewijd aan elk van de tien thema’s een
herinnering aan het verband met het Actieplatform
van Peking, een korte stand van zaken van de aangesneden problematiek en de geïdentiﬁceerde actiepistes en te overwinnen uitdagingen.
Ten slotte wordt in bijlage de deelnemerslijst van de
thematafels en een beknopte woordenlijst met
betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen
opgenomen.
Niettegenstaande het Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen activiteiten ontplooit in het
kader van verschillende thema’s die in de thematafels
aan bod zijn gekomen, vormt deze publicatie als dusdanig geen actieprogramma dat het Instituut in de
komende jaren wil realiseren. Gezien de omvang en
de diversiteit van de aangekaarte thema’s, vormt deze
publicatie veeleer een ‘ideeënbus’ die ter beschikking
wordt gesteld van iedereen die zich op verschillende
niveaus en op verschillende manier interesseert voor
de gelijkheid van vrouwen en mannen en meer
bepaald voor de thema’s die in het kader van de thematafels aan bod zijn gekomen.

1 De publicatie Mannen en gelijkheid. Handelingen van de conferenties Man en verandering: de rol van de mannen in
de gelijkheid van mannen en vrouwen (9-10 september 2005), Samenwerken aan gelijkheid: mannen als dragers van
verandering? (7 maart 2006) en Geweld: een mannenzaak! De rol van mannen in het voorkomen en eindigen van
geweld (7 april 2006) (2007) kan worden aangevraagd bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
(http://www.igvm.fgov.be).
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Traite, exploitation sexuelle et prostitution;
droits el libertés reproductifs; genre et personnes âgées; femmes et religion;
mécanismes institutionnels pour l’égalité entre les femmes et les hommes; femmes
et politique; femmes et entreprises; les stéréotypes de genre; le rôle des hommes
dans l’éradication de la violence à l’égard des femmes et les hommes comme
porteurs de changement vers l’égalité entre les sexes.

Chacune de dix thématiques a été déclinée en plusieurs parties: un rappel du lien
avec la Programme d’Action de Pékin, et notamment avec les recommandations
formulées dans le Plan d’Action; un bref rappel de la problématique, les pistes
d’action identiﬁées et les déﬁs à relever.
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Opmaakproces van een wereldagenda voor
de gelijkheid van vrouwen
o 1ste Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde
Naties, Mexico 1975. Ze werd afgesloten met de
aanname van het eerste Actieplan voor de vooruitgang van de vrouw en met de afkondiging van het
Decennium van de Vrouw door de Verenigde Naties
(1976-1985).
o 2de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde
Naties, Kopenhagen 1980. De doelstellingen van
deze conferentie waren de geboekte vooruitgang
sinds 1975 te beoordelen en het Actieplan te actualiseren. Ze werd afgesloten met de aanname van
een meerjarig Actieplan.
o 3de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde
Naties, Nairobi 1985. Goedkeuring van de ‘Toekomststrategieën voor de vrouw tegen het jaar 2000’.
o 4de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde
Naties, Peking 1995. Ze was gewijd aan de evaluatie van de maatregelen genomen in het kader van
de ‘toekomststrategieën’ die in Nairobi werden
bepaald en mondde uit in een nieuw actieplatform
met het oog op het bijsturen en realiseren van de
doelstellingen die in die strategieën werden vastgelegd.
o Buitengewone zitting van de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties ‘Vrouwen in het jaar 2000:
seksegelijkheid, ontwikkeling en vrede voor de XXIe
eeuw’ (Peking +5), New York 2000.
o 49ste sessie van de Commissie voor de Status van de
Vrouw van de Verenigde Naties over vrouwenrechten ‘Peking tien jaar later: seksegelijkheid, ontwikkeling en vrede verzekeren’ (Peking +10), New York
2005. Slaat een brug tussen het Actieplatform van
Peking en de Millenniumdoelstellingen.

De Verklaring2 van Peking is de neerslag
van het engagement van de onderschrijvende regeringen om te werken aan de
doelstellingen op het gebied van gelijkheid, ontwikkeling en vrede voor vrouwen
over de hele wereld. Ze roept op tot de uitbanning van elke vorm van discriminatie
tegenover vrouwen om zo tot een echte
gelijkheid van vrouwen en mannen te
komen.
Het Actieplatform van Peking (of Actieprogramma) legt concrete acties vast die
moeten worden gerealiseerd om de aangegane engagementen na te leven. De
balans van de geboekte vooruitgang sinds
de Conferentie van Nairobi (1985) heeft op
bepaalde vlakken namelijk verontrustende
problemen aan het licht gebracht. Deze
vragen werden in Peking opnieuw gesteld
en in het Actieplatform opgenomen als
‘essentiële aandachtsgebieden’ waarvoor
dringend actie is vereist. Het Actieplatform
van Peking neemt ook de geboekte vooruitgang op met betrekking tot andere conferenties en internationale akkoorden
zoals de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW).

In 2000 kwam de internationale gemeenschap tijdens een buitengewone zitting
van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeen om de hindernissen
en successen te bespreken die bij de uitvoering van het Actieplatform van Peking
werden ondervonden. Dit proces veronderstelt onder
meer de opmaak van nationale documenten waarin
de ondertekenende regeringen de wetgevende
vergaderingen informeren over de uitgevoerde
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Essentiële aandachtsgebieden
van het Actieplatform van Peking

strategieën om de doelstellingen van het
Actieplatform te bereiken.
Dit evaluatieproces werd verdergezet in
2005 tijdens de internationale conferentie die werd georganiseerd in het kader
van de 49ste zitting van de Commissie
voor de Status van de Vrouw van de Verenigde Naties. De beoogde doelstellingen van deze conferentie waren enerzijds
de uitvoering van het Actieplatform van
Peking sinds Peking +5 te onderzoeken
en te beoordelen en anderzijds de huidige uitdagingen te identiﬁceren en strategieën te bepalen gericht op de realisatie van de vooruitgang en empowerment
(versterking) van vrouwen.
De conferentie van 2005 heeft ook een
verband gelegd tussen het Actieplatform
van Peking en de Millenniumdoelstellingen zoals bepaald in de Millenniumverklaring. Deze Verklaring, aangenomen
door de lidstaten van de Verenigde Naties
in 2000, geeft het engagement weer van de internationale gemeenschap om de menselijke en duurzame
ontwikkeling te bevorderen met betrekking tot vrede,
veiligheid, democratie en het naleven van de mensenrechten. Hierbij hebben de regeringen de noodzaak om de gelijkheid van vrouwen en mannen te
bevorderen erkend als voorwaarde om de armoede
doelmatig te bestrijden en om een echt duurzame
ontwikkeling te bevorderen.3

1. De aanhoudende en toenemende last die op de schouders
van vrouwen rust als gevolg van armoede;
2. Ongelijkheden en onvolkomenheden in en ongelijke toegang
tot onderwijs en opleiding;
3. Ongelijkheden en onvolkomenheden in en ongelijke toegang
tot gezondheidszorg en aanverwante voorzieningen;
4. Geweld jegens vrouwen;
5. De gevolgen van gewapende en andere soorten conﬂicten
voor vrouwen, met inbegrip van vrouwen die onder buitenlandse bezetting leven;
6. Ongelijkheid in economische structuren en beleidsmaatregelen, in alle vormen van productieve activiteiten en in de
toegang tot hulpbronnen;
7. Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de gezamenlijke
uitoefening van macht en gezamenlijke besluitvorming op
alle niveaus;
8. Ontoereikende mechanismen op alle niveaus om de verbetering van de positie van vrouwen te bevorderen;
9. Gebrek aan eerbied voor en ontoereikende bevordering en
bescherming van de mensenrechten van vrouwen;
10. Stereotiepe ‘verbeelding’ van vrouwen en ongelijkheid in de
toegang van vrouwen tot, en de participatie van vrouwen in
alle communicatiesystemen, met name in de media;
11. Ongelijkheden tussen mannen en vrouwen in het beheer van
natuurlijke hulpbronnen en het behoud van het milieu;
12. Aanhoudende discriminatie van en schending van de rechten
van meisjes.

De opvolging van het Actieplatform
van de 4de Wereldvrouwenconferentie van Peking in België
België heeft sinds de Wereldvrouwenconferentie van
Peking een reeks inspanningen geleverd, zowel op
federaal niveau als op het niveau van de gemeenschappen en de regio’s, om de toepassing van het
Actieplatform te waarborgen. De vooruitgang op het

2 Binnen het internationale recht is een verklaring een juridisch bindend, formeel instrument met een speciaal gewicht. Het
gaat om een ‘instrument formel et solennel, qui se justiﬁe en de rares occasions quand on énonce des principes ayant une
grande importance et une valeur durable’ (Bron: Memorandum opgesteld door de juridische dienst, secretariaat van de VN,
34 UNESCOR, Sup. (no8) 15, document ONU E/CN.4/L.610 (1962).
3 http://www.un.org/millenniumgoals/ (geraadpleegd in september 2006).
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vlak van de gelijkheid van vrouwen en mannen is
vooral merkbaar bij de juridische instrumenten en de
institutionele mechanismen.
Bij de juridische instrumenten vermelden we de wet
van 6 maart 1996 ‘strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking

eerd die bijdraagt tot de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen. In 2002 werd hierin
een proefproject inzake genderbudgeting geïntegreerd dat als doel had de impact te bestuderen van
de verdeling van overheidsmiddelen (budgetten en
uitgaven) op de situatie van vrouwen en mannen
vanuit een perspectief van de gelijkheid van vrouwen
en mannen.

heeft plaatsgehad’, die recent is opgeheven en vervangen door de wet van 12 januari 2007 ‘strekkende
tot controle op de toepassing van de resoluties van de
wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de
genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen’ (B.S. van 13 februari 2007), de grondwetsherziening van 2002 en de aangenomen wetgevingen

De wet van 12 januari 2007 heeft de wet van 6 maart
1996 gewijzigd met het oog op het versterken van
het rapportagemechanisme, zoals bepaald in de
engagementen die zijn aangegaan in het kader van
het Pekingproces, en het op een structurele manier
integreren van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de federale overheid.

om de paritaire samenstelling van de kieslijsten te
waarborgen.
De wet van 6 maart 1996 ‘strekkende tot controle op
de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in
Peking heeft plaatsgehad’ verplicht de Regering, de
Minister of Staatssecretaris die is bevoegd voor het

Hierdoor wordt het principe van ‘gender mainstreaming’ in de wet verankerd en wordt bepaald dat
alle maatregelen en alle acties van de regering voortaan zullen worden geëvalueerd vooraleer te worden
uitgevoerd, om op die manier de impact te kunnen
bestuderen die ze dreigen te hebben op de gelijkheid
van mannen en vrouwen. Concreet bepaalt de wet:

gelijke kansenbeleid en de Minister of Staatssecretaris
die is bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking om
elk jaar verslag uit te brengen bij het Parlement over
het gevoerde beleid om de engagementen die in
Peking zijn genomen te concretiseren. Deze verslagen
maken de balans op van de inwerkingtreding van de
strategische doelstellingen die door elke minister en
elke staatssecretaris in het kader van zijn/haar competenties zijn gedeﬁnieerd.4
Eind 2000 heeft de deﬁnitie van een beleidsplan ertoe
geleid dat elke minister in het kader van zijn/haar
beleid een strategische doelstelling heeft gedeﬁni-

a) de genderimpactanalye van maatregelen die worden genomen door de regering;
b) ‘gender budgeting’;
c) ‘gender mainstreaming’ van statistieken;
d) het vastleggen van strategische doelstellingen
met betrekking tot de gelijkheid van mannen en
vrouwen in de beleidsverklaring van de regering
en de algemene beleidsnota’s van elke minister;
e) de verbetering van het rapportagesysteem voor
het parlement (indiening van twee verslagen: een
eerste tussentijds verslag na twee jaar en een
tweede aan het einde van de legislatuur).

4 De verslagen van de Regering, van de Ministers/Staatssecretarissen belast met het gelijke kansenbeleid en met
ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad kunnen worden geraadpleegd op de website van
het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (http://www.igvm.fgov.be).
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De wet bepaalt ook dat de genderdimensie moet
worden geïntegreerd in de beheersplannen, in de

De cel ‘gender mainstreaming’, bij wijze van experiment opgericht in 2000, is een concreet actiesysteem

beheerscontracten en in alle andere instrumenten
voor de beleidsplanning van overheidsdiensten.

om de gender- en gelijkheidsdimensie te integreren
in alle beleidsvormen en -acties van de federale regering. De cel werd samengesteld uit leden van alle
ministeriële departementen (een op politiek niveau
en een op administratief niveau), bijgestaan in hun
werk door een multidisciplinair universitair team. Elke
minister deﬁnieerde een of meerdere doelstellingen
op het vlak van gelijkheid van vrouwen en mannen en
verbond zich ertoe om de ontwikkeling, de tenuitvoerlegging, de opvolging en de evaluatie ervan te
waarborgen. Het project wordt voortdurend geëvalueerd, noodzakelijk in een context met een voor de
meeste betrokkenen bijzondere en nieuwe vorm van
samenwerking tussen de academische en politieke
wereld.

De herziening van titel II van de Grondwet, met de
bedoeling een bepaling in te voegen met betrekking
tot het recht van vrouwen en mannen op gelijkheid,
betekent een grote vooruitgang. Sinds deze herziening in 2002 van kracht werd, waarborgt de Grondwet
expliciet het principe van gelijkheid van vrouwen en
mannen en wordt de gelijke uitoefening van hun rechten en vrijheden bevorderd, in het bijzonder de gelijke
toegang van vrouwen en mannen tot verkozen en
openbare mandaten.5 Op die manier werden acties
mogelijk ingeval van bewezen discriminatie en werd
het beleid van positieve acties bekrachtigd.
Onder de institutionele mechanismen benadrukken
we de oprichting van het Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen, de oprichting bij wijze van
experiment van de cel ‘gender mainstreaming’ en het
pilootproject ‘gender budgeting’.
Met de oprichting van het Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen in 2002 (Wet van 16 december 2002 ‘houdende oprichting van het Instituut voor
de gelijkheid van vrouwen en mannen’, B.S. van 31
december 2002) heeft de federale regering vooruitgang geboekt in de realisatie van de engagementen
die werden aangegaan in Peking. Het Instituut voor de
gelijkheid van vrouwen en mannen staat in voor het
waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van
vrouwen en mannen en voor de bestrijding van elke
vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van
het geslacht. Dit gebeurt door het ontwikkelen en in
praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en
geschikte structuren, strategieën, instrumenten en

De instrumenten die in België worden gebruikt om de
opvolging en de toepassing van de engagementen,
aangegaan in Peking, te waarborgen, omvatten: rekening houden met gender op alle momenten en in alle
dimensies van het beleidsproces (‘mainstreaming’);
de genderanalyse van budgetten; de prioriteit van de
genderdimensie in het kader van bepaalde beleidslijnen (in het bijzonder ontwikkelingssamenwerking);
en de integratie van de genderdimensie in statistieken.

Ondanks deze vooruitgang blijft er in België, zoals
elders, in tal van sociale domeinen een wanverhouding bestaan ten nadele van vrouwen. De weg naar
gelijkheid van vrouwen en mannen ziet er nog steeds
lang en kronkelend uit. Daarom behouden de essentiele aandachtsgebieden, bepaald in het Actieplatform
van Peking, hun relevantie.

acties.

5 http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=33608523&LANG=fr

13

Inhoud van de thematafels:
actiepistes en uitdagingen

3
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3.1
Rechten en
vrijheden van
vrouwen inzake
seksualiteit en
voortplanting:
stand van zaken
In het kader van het Actieplatform van Peking besteedt het essentiële aandachtsgebied ‘Vrouwen en
gezondheid’ speciﬁek aandacht aan reproductieve gezondheid, die wordt gedeﬁnieerd als een situatie
van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn, die niet uitsluitend duidt op de afwezigheid van
ziekten of gezondheidsproblemen, in alle zaken die betrekking hebben op het voortplantingssysteem
en de functies en processen hiervan. Daarom impliceert reproductieve gezondheid dat mensen een
bevredigend en veilig seksleven kunnen hebben en dat zij de mogelijkheid hebben om zich voort te
planten en de vrijheid om te beslissen of, wanneer en hoe vaak zij dit willen doen. Deze laatste
voorwaarde impliceert het recht van mannen en vrouwen op informatie over en toegang tot veilige,
effectieve, betaalbare en aanvaardbare methoden voor gezinsplanning naar eigen keuze, alsmede
andere methoden van hun keuze voor regulering van de vruchtbaarheid die niet in strijd zijn met de
wet, en het recht op toegang tot behoorlijke voorzieningen voor gezondheidszorg die vrouwen in staat
stellen hun zwangerschap en de bevalling veilig te doorstaan en die paren de beste kans bieden op een
gezonde baby (§ 94).
Onder reproductieve gezondheidszorg moet men dus verstaan het samenstel van methoden, technieken
en diensten dat bijdraagt aan reproductieve gezondheid en welzijn door het voorkomen en oplossen
van problemen met betrekking tot reproductieve gezondheid. Hieronder valt tevens seksuele gezondheid,
die is bedoeld om het leven en de persoonlijke betrekkingen meer invulling te geven, en niet uitsluitend
advisering en zorg in verband met voortplanting en seksueel overdraagbare ziekten (§ 94).

>
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Het Actieplatform ziet in gezondheid op het vlak van
seksualiteit en voortplanting mensenrechten van

ten te versterken, maar om ze in vraag te stellen – zoals
het recht op abortus en, meer algemeen, het recht van

vrouwen die hun recht impliceren om zeggenschap uit
te oefenen en vrijelijk en verantwoord te beslissen over
zaken die verband houden met hun seksualiteit, met
inbegrip van seksuele en reproductieve gezondheid,
vrij van dwang, discriminatie en geweld. Gelijke betrekkingen tussen vrouwen en mannen in zaken die verband houden met seksuele relaties en voortplanting,
inclusief volledige eerbiediging van de integriteit van
de persoon, vragen om wederzijds respect, overeenstemming en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
seksueel gedrag en de gevolgen daarvan (§ 96).

vrouwen om over hun lichaam te beslissen.

1. Internationale context
Op het vlak van seksuele en reproductieve rechten
volgt de Conferentie van Peking helemaal dezelfde
weg als andere internationale instrumenten. Zo heeft
de Wereldconferentie voor de rechten van de mens
(14-25 juni 1993, Wenen) duidelijk opnieuw bevestigd
dat de mensenrechten van vrouwen, in alle fasen van
hun leven, onvervreemdbaar, integraal en ondeelbaar
onderdeel vormen van de universele rechten van de
mens. De Internationale Conferentie over bevolking en
ontwikkeling (5-13 september 1994, Cairo) heeft op
haar beurt de rechten van vrouwen op het vlak van
voortplanting en hun recht op ontwikkeling opnieuw
bevestigd.
Ondanks de aanzienlijke internationale erkenning
worden deze rechten niet noodzakelijk omgezet in
sociale praktijken. Tegenwoordig wordt het thema
seksuele en reproductieve rechten weer opgenomen
door sommige actoren, niet om hun verworven rech-

Het is dus cruciaal om de seksuele en reproductieve
rechten op te vatten als een belangrijke inzet van de
gelijkheidproblematiek tussen vrouwen en mannen in
de mate dat deze ‘relationele’ rechten de fysieke integriteit van vrouwen impliceren, de verbetering van hun
economische onafhankelijkheid en de perceptie van
vrouwen als volwaardig onderhevig aan de mensenrechten.
Het is even belangrijk om rekening te houden met
socio-economische factoren als met culturele factoren.
De wisselwerking van deze factoren leidt momenteel
tot een klimaat van achteruitgang en tot onvoldoende
uitoefening van de reproductieve rechten.

2. Belgische context
In België is het debat over de seksuele en reproductieve rechten geconcentreerd rond vier thema’s: abortus en contraceptie, geweld, transformatie van kwetsbare groepen, opleiding en onderwijs.
• Abortus en contraceptie
De Belgische maatschappij heeft een historisch parcours gekend dat de vorm heeft aangenomen van
geleidelijke aanvaarding van contraceptie en vervolgens van abortus.6 Nu, sommige spelers stellen het
recht op abortus weer in vraag door te wijzen op een
stijging van het aantal vrijwillige zwangerschapsonderbrekingen.

6 Deze evolutie is duidelijk in de positie van België tijdens de 49ste sessie voor de Commissie van de Status van de
Vrouw in 2005. Bij deze gelegenheid verklaarde de Belgische regering: 1) haar steun opnieuw te bevestigen aan het
actieprogramma, aangenomen in Caïro, aan de Verklaring en aan het Actieplatform van Peking en speciﬁek aan de
reproductieve en seksuele rechten die er zijn bevestigd; 2) zich te verzetten tegen elke herziening van de engagementen, genomen in Cairo en in Peking en 3) opname in de Millenniumagenda te steunen van een expliciete verwijzing
naar de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen.
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Op het vlak van contraceptie ervaren sommige sociale
groepen (jongeren onder de twintig jaar, migrantenvrouwen, Belgen van allochtone afkomst, enzovoort)
grote moeilijkheden om toegang te krijgen tot informatie over contraceptie en methodes, ondanks de
geboekte vooruitgang.
• Geweld
Sommige soorten geweld van seksuele aard, zoals
incest of seksueel misbruik, worden nog steeds in
ruime mate verzwegen. Bovendien blijft geweld
tussen partners een ernstig probleem dat zowel
autochtone als allochtone koppels treft.
• De kwetsbare groepen
Recente ontwikkelingen hebben nieuwe factoren van
kwetsbaarheid aan het licht gebracht in verband met
sociale uitsluiting (in het bijzonder migrantenvrouwen zonder papieren), met etnische origine en culturele factoren (zoals de grote waarde van maagdelijkheid in sommige culturen), die in hun geheel de uitoefening van seksuele en reproductieve rechten verhinderen.

• Scholing en sensibilisatie
Seksuele opvoeding mag niet beperkt blijven tot
informatie over contraceptietechnieken; ze betreft
ook de kwaliteit van relaties tussen vrouwen en
mannen op privé- én op openbaar terrein (bvb. de
relaties tussen meisjes en jongens op school) en dat
vanaf heel jonge leeftijd. Opvoeding inzake voortplanting blijkt in het bijzonder belangrijk op drie vlakken: seksuele opvoeding, vorming van de betrokken
professionals (in het bijzonder om de uitdagingen aan
te gaan die ontstaan door de eigenheid van nieuwe,
kwetsbare groepen) en universitair onderwijs (bvb.
integratie van de genderbenadering in de lessen
geneeskunde).
Bovendien leidt de diversiteit van spelers die de educatieve en sensibilisatie-interventies voeren op het
vlak van seksuele opvoeding door de afwezigheid van
een vooraf bepaald algemeen kader tot een gebrek
aan samenhang inzake inhoud, die meestal willekeurig wordt bepaald en geval per geval.

Actiepistes

1

Strategieën invoeren om de toegang tot contra-

vernieuwen en om de kwaliteit van de aangebo-

ceptie of vrijwillige zwangerschapsonderbreking

den diensten te waarborgen in het kader van een

te vergemakkelijken, zoals een prijsdaling of het

globale en holistische benadering van de seksuele

gratis aanbod van contraceptiva (jongeren onder

en reproductieve rechten.

de 21 jaar hebben al toegang tot bepaalde pillen

2

en tot de noodpil op voorschrift en ze krijgen kor-

Onderzoek op het vlak van reproductieve en sek-

ting op andere contraceptiva).

suele rechten bevorderen.

Buurtdiensten, zoals gezinsplanningscentra, on-

Onderzoek is nodig om de verbanden tussen ener-

dersteunen en versterken om de informatie over

zijds armoede en kwetsbaarheid en anderzijds

en de toegang tot contraceptie te verbeteren en te

toegang tot contraceptie en toevlucht tot vrij-

3

>
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willige zwangerschapsonderbreking beter te begrijpen. Het is ook nodig om de berekenings-

opgenomen in het universitaire onderwijs, in het bijzonder in de lessen van gezondheidsprofessionals.

methodes te verbeteren en adequate statistieken
te leveren (over het aantal abortussen, de omstandigheden die meespelen, de vormen van geweld,
enzovoort).

4

Het aanbod van seksuele vorming en opvoeding
verbeteren, door een overkoepelend kader voor
seksuele, aﬀectieve en relationele opvoeding op te
stellen.
Deze acties zouden echter moeten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de verschillende
spelers om de moeilijkheden die worden ervaren
op het terrein in aanmerking te nemen. De problematiek betreﬀende de gelijkheid van vrouwen en
mannen, waarvan de seksuele en reproductieve
rechten deel uitmaken, zou ook moeten worden

De samenwerking ontwikkelen voor een multisectorale benadering.

5

Het blijkt steeds meer nodig om overleg en samenwerking te creëren en te ontwikkelen tussen de verschillende betrokken sectoren: de openbare macht
belast met opvoeding, gezondheid en gelijkheid van
vrouwen en mannen; politieke, economische en sociale instellingen (syndicaten), evenals actoren van het
terrein, zoals gezinsplanningscentra en de verenigingssector.
De vorming van allianties op Europees niveau
bevorderen om te pleiten voor het behoud van verworvenheden en tegen de trend van achteruitgang
en zowel op Europees als op nationaal niveau de toepassing van de wet versterken.

6

Te overwinnen uitdagingen
Werkdeﬁnities
Het blijft noodzakelijk om beter te preciseren wat
‘seksuele en reproductieve rechten’ precies omvatten om ze beter te groeperen, ze toegankelijker te
maken en de concrete uitoefening ervan te versterken.
De socio-economische context

Allochtone vrouwen
Migrantenvrouwen en -meisjes of vrouwen van
allochtone afkomst ondervinden speciﬁeke belemmeringen die hen verhinderen de hulp en de steun te
krijgen die ze soms nodig hebben. Hoe kan de stigmatisatie die op hen weegt worden vermeden en hun
toegang tot de passende diensten worden bevorderd?

Hoe kan de werking van socio-economische ongelijkheidsfactoren echt in aanmerking worden
genomen op het speciﬁeke terrein van gezondheid van personen en meer speciﬁek van vrouwen?

Meervoudige visie op voortplanting en het gezin
Hoe kan een meervoudige visie op voortplanting en
gezin worden bevorderd op het ogenblik dat er
nieuwe vormen van gezinssocialisatie en voortplanting worden ervaren? Welke rol kunnen de media en
het opvoedingssysteem spelen om de openheid van
geest voor nieuwe opvattingen te vergroten?
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3.2
Welke concrete
tools voor
gelijkheid in de
onderneming?

Het Actieplatform van Peking wijdt een strategische doelstelling aan ‘de gelijke toegang
van vrouwen tot hulpbronnen, werkgelegenheid, afzetgebieden en handel’ (Strategische
doelstelling F.2). De voorgestelde te ondernemen acties door regeringen houden onder
meer in: zelfstandig ondernemerschap van vrouwen en de ontwikkeling van kleine
bedrijfjes bevorderen en ondersteunen (F.2.a); het percentage vrouwelijke voorlichters en
andere overheidsfunctionarissen die technische ondersteuning bieden of economische
programma’s beheren, uitbreiden (F.2.g); beleidsmaatregelen opnieuw bezien, zonodig
opnieuw opstellen en uitvoeren, met inbegrip van het ondernemingsrecht, het
handelsrecht en het contractrecht en overheidsvoorschriften ter zake, om te waarborgen
dat zij niet discriminerend zijn ten opzichte van micro- en kleine en middelgrote
ondernemingen die eigendom zijn van vrouwen (F.2.h).

>
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In de particuliere sector, waaronder multinationale en
nationale ondernemingen, zijn vrijwel geen vrouwen

ven kunnen geïnteresseerde organisaties ook uit eigen
initiatief tal van informatietools en projecten consulte-

op management- en beleidsniveau te vinden, wat wijst
op discriminatie bij aanstellings- en bevorderingsbeleid. Het ongunstige werkklimaat, alsmede het beperkte
aantal beschikbare arbeidsplaatsen hebben ertoe
geleid dat vele vrouwen op zoek gaan naar alternatieven. Steeds meer vrouwen vestigen zich zelfstandig en
worden eigenaar en manager van micro-, kleine en
middelgrote ondernemingen. De uitbreiding van de
informele sector in vele landen en van zelf opgezette en
zelfstandige ondernemingen is grotendeels toe te
schrijven aan vrouwen, wier traditie en initiatieven op
het gebied van samenwerking en zelfhulp in productie
en handel een vitale economische hulpbron vormen.
Wanneer zij toegang krijgen tot en zeggenschap verwerven over kapitaal, kredieten en andere hulpbronnen, technologie en opleiding, kunnen vrouwen de
productie, afzet en inkomsten ten behoeve van duurzame ontwikkeling vergroten. (§ 162)

ren die de overgang naar gelijkheid vergemakkelijken.

1. Context
De voorbije twintig jaar is er sprake van een stijgende
arbeidsdeelname van vrouwen. Toch is de emancipatie
van vrouwen op de arbeidsmarkt niet voltooid en
bestaat er nog altijd een duidelijke seksekloof: vrouwen worden geconfronteerd met een ongelijke wedde
voor gelijkwaardige functies (loonkloof), met het
voortbestaan van ‘glazen plafonds’ en met een beperkte
beroepsmobiliteit.
België heeft een meersporenbeleid opgezet om ondernemingen te stimuleren maatregelen te nemen om de
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.
De overheid wil de ondermeningen stimuleren door
een aantal instrumenten aan te reiken op vrijwillige
basis; anderzijds zijn er ook wettelijke verplichtingen
waarmee de organisatie aan de slag moet. Daarenbo-

• Wettelijke verplichtingen
Bij de verplichte maatregelen behoren het jaarlijkse
verslag over de gelijkheid van kansen dat elke onderneming moet opmaken krachtens het Koninklijk Besluit
van 12 augustus 1993,7 en het gelijke-kansenplan dat
ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden
dienen te voorzien ten voordele van vrouwelijke werknemers.
Het verslag over de gelijkheid van mannen en vrouwen in de onderneming wordt jaarlijks voorgesteld
aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafvaardiging. Bij gebrek aan deze organen dient het verslag
toegankelijk te worden gemaakt voor alle personeelsleden. Het verslag bevat kwantitatieve en kwalitatieve
informatie over de algemene perspectieven van het
bedrijf en de tewerkstellingsomstandigheden, de
arbeidsregelingen, de functies en opleidingen van
mannen en vrouwen in het bedrijf. Maar het zou ook
een analyse en evaluatie moeten zijn voor elke beroepscategorie, voor wat de aanwervings- en opleidingsvoorwaarden betreft alsook de kansen op promotie, de
kwaliﬁcatie en de arbeids- en loonvoorwaarden.
Om te worden erkend als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering moet de behoorlijk gemotiveerde aanvraag worden vergezeld van een herstructureringsplan. Sinds 1 december 1992 moet dit herstructureringsplan eveneens een actieplan voor de
betrokken werknemers bevatten. Er wordt hiervoor
een analyse gemaakt van de herstructurering, met als
doel te komen tot een gelijke behandeling van mannen
en vrouwen wanneer een onderneming moet herstructureren.

7 Het KB van 12 augustus 1993 wijzigt en vervolledigt de bepalingen van het KB van 14 juli 1987 houdende maatregelen tot bevordering van gelijke kansen tussen vrouwen en mannen in de privésector.
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• Stimulansen vanuit de overheid

• Andere tools

Via het Koninklijk Besluit van 14 juli 1987 wenst de
overheid op vrijwillige basis positieve acties via
gelijke-kansenplannen ingang te doen vinden in
privé-organisaties. Positieve acties zijn acties met als
doel de feitelijke ongelijkheden, die de kansen van
vrouwen nadelig beïnvloeden, op te heﬀen. In de
overheidssector beogen deze maatregelen een grotere aanwezigheid van vrouwen in het openbare
ambt. In de privésector kan men de volgende voorbeelden aanhalen: de acties die rekrutering en opleiding (bijvoorbeeld van talen) combineren, maar ook

Behalve de instrumenten die reeds werden vermeld,
bestaan er nog acties gebaseerd op de ontvankelijkheid en de wil van ondernemingen, zoals kwaliteitslabels, prijzen, audits, netwerken van ondernemingen
voor sociale/morele/ethische verantwoordelijkheid,
enzovoort. Informatietools omvatten onder meer
indicatoren en rapporten over vooruitgang en kunnen
organisaties helpen die hun positie wensen te bepalen inzake hun gelijkheidsbeleid.

de schikkingen van uurroosters en deeltijds werk voor
managementfuncties.

deze tools vaak in de praktijk.

Ondanks de diversiteit ontbreekt de toepassing van

Actiepistes

1

De toepassing van bestaande tools garanderen

gunstig is voor gelijkheid. Een gelijkheidsbeleid uit-

Het feit dat er geen sanctie is voorzien bij de ver-

bouwen impliceert dat er een veranderingsproces

plichte maatregelen en dat controlemechanismen

zal moeten plaatsvinden. De mentaliteit, en in vele

volledig ontbreken, heeft als gevolg dat veel organi-

gevallen de bedrijfscultuur, zal moeten worden aan-

saties hun verplichtingen aan hun laars lappen. Er

gepast, waarvoor de nodige tijd moet worden uitge-

moeten dus inspanningen gebeuren om de toepas-

trokken.

sing van de ‘gelijkheidswetten’ af te dwingen.
De overheidssector moet het goede voorbeeld
Rekening houdend met de verschillende benaderin-

geven

gen in de ondernemingen, moet de inhoud van

De openbare besturen moeten het goede voorbeeld

instrumenten worden aangepast, zowel wat betreft

geven, door meer vrouwen op te nemen in de

loonongelijkheid en de segregatie binnen een orga-

bestuursraden, op het vlak van buitenlandse man-

nisatie, waardoor de interne mobiliteit van vrouwen

daten, bekleed door vertegenwoordigers van de

wordt bemoeilijkt, als wat betreft de verbetering

overheid, of op het vlak van de integratie van alloch-

van de combinatie van het professioneel leven en

tone vrouwen.

3

het privéleven en de deelname van vrouwen aan
economische beslissingen.

De rol van de sociale partners vergroten

4

Spelers zoals de vakbonden zijn gedeeltelijk verant-

2
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Een omgeving creëren die gunstig is voor gelijk-

woordelijk voor de naleving van de wetten en de

heid

toepassing van de wettelijke tools. Om ze meer te

Het instellen van de wettelijke tools moet gepaard

betrekken en aarzelingen te overwinnen, zou men

gaan met veranderingen in de overheidsbeleidslij-

maatregelen zoals het kwaliteitslabel ‘gelijkheid’

nen. De staat moet niet alleen duidelijke modalitei-

moeten combineren met opleidingstools en onder-

ten opleggen, ze moet ook de aanzet geven voor het

steuning door experten. Men moet ook waakzaam

debat dat nodig is om een omgeving te creëren die

blijven wat betreft buitenlandse modellen, zoals het

>

concept ‘gelijke beloning’ (equal pay) dat is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Gezien het gevaar
om subjectieve aspecten te laten meespelen in het
verlonen van competenties, kan dit de loonkloof
nog vergroten. In België neemt het sociale overleg
een heel belangrijke plaats in bij het vormen van de
lonen.

Zich inspireren op goede handelswijzen,
uitgevoerd in de andere Europese landen
België kan zich inspireren op ervaringen van buurlanden als Frankrijk, waar maatregelen zoals de kwaliteitslabels gepaard gaan met cijfermatige doelstellingen, of de ‘family business audit’, opgesteld in Duitsland, die de afstemming van het privé-leven en het
professioneel leven bepaalt. Deze tool werd overgenomen in Vlaanderen.

5

Te overwinnen uitdagingen
Evaluatie
Studies die de plannen met betrekking tot de gelijkheid van kansen evalueren en de impact van positieve maatregelen onderzoeken ontbreken. Bovendien blijven bepaalde probleemstellingen, zoals de
vraag waarom de bereikte gelijkheid in de overheidssector blijft beperkt tot functies van lager
niveau en geen ingang vindt in de hogere functies,
vooralsnog onbeantwoord.
Verantwoordelijkheidsbesef van ondernemingen op vrijwillige basis of versterking van de
wetgevende bevoegdheid van de overheid?
Om de ondernemingen meer te betrekken, doet
men een beroep op systemen van sociaal verantwoordelijkheidsbesef gebaseerd op de wil van de

mannen stimuleren, op voorwaarde dat ze coherent
zijn met de doelstellingen die zijn bepaald door de
overheidsbeleidslijnen.
Spelers met ongelijk gewicht
In de genoemde bepalingen zijn vertegenwoordigers
van verenigingen, van het bestuur, van ondernemingen, van vakbonden ongelijk verdeeld. Wat is het respectievelijke gewicht van deze spelers in de onderhandeling?
Hoe gewettigd zijn alle instrumenten als ze niet onder
de klassieke procedures van onderhandeling en sociaal
overleg vallen? Hoe garanderen we dat de positieve
impact ten goede zal komen van alle vrouwen en niet
alleen van de meest begunstigde vrouwen?

ondernemingen. De vraag moet worden gesteld of
men de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en

Hoe kunnen we de problemen van de meerderheid van

mannen in het economische leven kan laten afhan-

de vrouwen in overweging nemen, zoals de problemen
gekoppeld aan de kwaliteit van de arbeid, veeleer dan
zich te focussen op de problemen de vrouwen in kaderfuncties verhinderen om hogerop te komen in de hiërarchie?

gen van de goede wil van de privéspelers. Is gelijkheid tussen vrouwen en mannen niet in de eerste
plaats de bevoegdheid van het beleid? Moeten
beperkingsmaatregelen (wettelijke verplichtingen)
en aanmoedigingsmaatregelen niet worden gecombineerd?
Een versnipperde bevoegdheid ‘gelijkheid van
kansen’
De verscheidenheid van spelers en benaderingen
kan de vooruitgang naar gelijkheid van vrouwen en

Gelijkheid opgegaan in diversiteit?
Gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt zich steeds
meer te verliezen in het populaire ‘diversiteitsmanagement’. Hoe verwarring voorkomen tussen ‘diversiteit’,
een terugkerend thema in de actualiteit, en ‘gelijkheid’?
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3.3
Mensenhandel
seksuele uitbuiting
prostitutie:
3 fenomenen, 3 uitdagingen?
Vrouwenhandel uitbannen en slachtoffers van geweld als gevolg van prostitutie en
vrouwenhandel ondersteunen maken deel uit van een strategische doelstelling van
het Actieplatform van Peking (strategische doelstelling D.3). Deze doelstelling
kadert in het essentiële aandachtsgebied met betrekking tot geweld jegens vrouwen
(aandachtsgebied D van het Actieplatform).
Het Actieplatform verklaart namelijk dat geweld tegen vrouwen de volgende
vormen omvat: ‘lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld binnen de samenleving in het algemeen, waaronder verkrachting, seksueel misbruik, seksuele
intimiteiten en intimidatie op het werk, in onderwijsinstellingen en elders, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie’ (§ 113b).
Het stelt ook dat: ‘Daadwerkelijke afschafﬁng van handel in vrouwen en meisjes
ten behoeve van de seksindustrie is een zaak van grote internationale zorg. De
uitvoering van het Verdrag ter bestrijding van handel in personen en van de
exploitatie van prostitutie door anderen, 1949, alsmede andere relevante
documenten, dient te worden geëvalueerd en aangescherpt. Het gebruik van
vrouwen in internationale prostitutie- en handelsnetwerken, is een kernactiviteit
van de internationale georganiseerde misdaad geworden’ (§ 122).
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1. Inleiding
Het thema mensenhandel wordt regelmatig naar
voren geschoven op de internationale scène, zoals
tijdens de 49ste zitting van de Commissie voor de
Status van de Vrouw, die werd gehouden van 28
februari tot 11 maart 2005 in New York. Deze aandacht gaat soms gepaard met de neiging om een
mengelmoes te maken van mensenhandel, seksuele
uitbuiting en prostitutie. Aangezien ze elkaar gedeeltelijk overlappen, moeten deze drie fenomenen
worden onderscheiden.

2. Deﬁnities
• Mensenhandel
Mensenhandel was niet bepaald in de Belgische wet
van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de mensensmokkel (B.S. van 25 april 1995). De nieuwe wet van 10
augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen
met het oog op de versterking van de strijd tegen
mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (B.S. van 2 september 2005)
gaat echter in de richting van een meer complete
deﬁnitie.

• Mensensmokkel
De wet van 10 augustus 2005 bepaalt ook het misdrijf
mensensmokkel (wijziging van artikel 77bis van de
wet van 15 december 1980 betreﬀende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen): Levert het misdrijf
mensensmokkel op het ertoe bijdragen, op welke manier
ook, rechtstreeks op via een tussenpersoon, dat een persoon die geen onderdaan is van een lidstaat van de
Europese Unie het grondgebied van een lidstaat van de
Europese Unie of van een Staat die partij is bij een internationale overeenkomst betreﬀende de overschrijding
van de buitengrenzen, die België bindt, binnenkomt,
erdoor reist of aldaar verblijft, zulks in strijd met de wetgeving van deze Staat, met het oog op het direct of indirect verkrijgen van een vermogensvoordeel.9
We merken op dat, vanaf heden, de fenomenen van
mensenhandel en mensensmokkel weliswaar vaak
nauw verbonden zijn (de afwezigheid van een wettelijk statuut van personen die clandestien op een
grondgebied verblijven, maakt ze kwetsbaarder voor
situaties van uitbuiting), maar dat ze toch duidelijk
van elkaar verschillen: mensensmokkel wordt gekenmerkt door de illegale overschrijding van een staatsgrens, terwijl mensenhandel wordt gekenmerkt door
uitbuiting van een persoon door een andere.
• Prostitutie

Onder ‘handel’ verstaat men voortaan de werving, het
vervoer, de overbrenging, de huisvesting, de opvang van
een persoon, de wisseling of de overdracht van de controle over hem met het doel van seksuele uitbuiting van
minderjarigen, uitbuiting van de prostitutie, uitbuiting
van de bedelarij, tewerkstelling in omstandigheden die
in strijd zijn met de menselijke waardigheid, het wegnemen van organen, een persoon een misdaad of een
wanbedrijf te doen plegen tegen zijn wil (bvb. bepaalde
gevallen van diefstal of drugssmokkel).8

De deﬁnitie van prostitutie is op haar beurt het onderwerp van tal van debatten. Ze verwijst algemeen naar
de uitwisseling van seksuele diensten tegen vergoeding. De twee meest uiteenliggende standpunten
bepalen het ofwel als een vorm van seksuele uitbuiting, ofwel als een (speciﬁek) soort werk.
In België vormt prostitutie op zich geen misdrijf, terwijl tippelen en souteneurschap worden veroordeeld
(art. 380 en volgende van de strafwet).

8 Artikel 10 van de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de
strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (B.S. van 2 september 2005).
9 Artikel 29 van de wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de
strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (B.S. van 2 september 2005).
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3. Preventie-instrumenten tegen de
mensenhandel op Belgisch niveau

4. Belgische juridische
instrumenten op het vlak van
mensenhandel

België heeft een reeks preventie-instrumenten opgesteld tegen de mensenhandel, in het bijzonder wat de
aanvraagprocedure van een visum betreft of in het
kader van de aanwerving van huisbedienden door buitenlandse diplomaten. Het draagt ook bij aan de werking van internationale netwerken die seksuele uitbuiting bestrijden.
Gezien het verband tussen armoede, kwetsbaarheid en
seksuele uitbuiting, stelt België bovendien preventieprogramma’s op in het kader van haar beleid met
betrekking tot ontwikkelingssamenwerking.

Mensenhandel. De belangrijkste kenmerken
van de nieuwe wetgeving
De twee onderscheidende bestanddelen van het misdrijf
Het bestanddeel verplaatsing: de werving, het vervoer,
de overbrenging van een persoon, maar ook de huisvesting, de opvang, de wisseling of de overdracht van
de controle over die persoon.
Het bestanddeel uitbuiting (daadwerkelijke of voorgenomen): het kan gaan om seksuele uitbuiting (prostitutie, pornograﬁe), uitbuiting door arbeid of diensten
(slavernij, gedwongen arbeid), om het wegnemen van
organen of weefsels, om gedwongen bedelarij of onder
dwang gepleegde misdrijven.
De verzwarende omstandigheden
De bestanddelen dwang of vrijheidsberoving: gebrek
aan vrije keuze, gebruik van geweld, bedreiging,
ontvoering, fraude, misleiding; misbruik van de
machtspositie, de situatie of de kwetsbaarheid; betalingen of vergoedingen. De toestemming van het
slachtoffer is niet ontvankelijk als kwijting in het geval
van dwang.
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Oorspronkelijk bood de wet van 13 april 1995, die bepalingen invoerde voor de bestrijding van elke vorm van
uitbuiting van vreemdelingen in een kwetsbare situatie,
inclusief mensenhandel en mensensmokkel, geen duidelijke deﬁnitie van de handel.
De wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van diverse
bepalingen met het oog op de versterking van de strijd
tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen
praktijken van huisjesmelkers, bedoeld om de Belgische, Europese en internationale wetgeving op elkaar
af te stemmen,10 bepaalt nu duidelijk het misdrijf mensenhandel en de verschillende soorten uitbuiting. De handel veronderstelt voortaan niet
meer dan een bestanddeel verplaatsing en
een bestanddeel uitbuiting, terwijl de
bestanddelen van dwang in tegenstelling tot
de internationale deﬁnities nog slechts
worden beschouwd als ‘verzwarende omstandigheden’. De moeilijkheden die men ervaart
om dwang en vrijheidberoving te bewijzen
liggen aan de oorsprong van dit onderscheid
tussen onderscheidende bestanddelen en
verzwarende omstandigheden.

De handel, opgenomen in het strafwetboek, verliest
bovendien zijn grensoverschrijdende karakter, wat
inhoudt dat zowel vreemdelingen als Belgen het slachtoﬀer kunnen zijn van dit misdrijf. Zoals al het geval was,
is de toestemming van het slachtoﬀer van geen
belang.

5. Erkenningstraject voor het
statuut van slachtoffer van
mensenhandel in België
De Belgische overheid voert sinds 199411 erkenningsen beschermingsmechanismen in voor slachtoﬀers
van mensenhandel die ermee instemmen samen te
werken met de gerechtelijke overheden om de netwerken te bestrijden.
Om het ‘statuut van slachtoﬀer’ te kunnen hebben,
moet het slachtoﬀer tegelijk voldoen aan drie voorwaarden: het milieu verlaten waarin de persoon werd
uitgebuit; instemmen met verplichte begeleiding
door een opvangcentrum dat is erkend en gespecialiseerd in opvang en hulp aan slachtoﬀers van mensenhandel;12 klacht indienen of verklaringen aﬂeggen

over de personen of handelaarsnetwerken die het
slachtoﬀer hebben uitgebuit.
In de praktijk verloopt de procedure in vier fasen13 die
het slachtoﬀer in staat stellen na te denken (45 dagen)
over het feit verklaringen af te leggen over de personen of de mensenhandelnetwerken die hem of haar
hebben uitgebuit, of zich voor te bereiden op een
terugkeer naar het land van herkomst; een voorlopige
verblijfsvergunning (3 maanden) en een arbeidsvergunning C te verkrijgen als hij of zij een verklaring
aﬂegt of klacht neerlegt; een verblijfrecht te genieten
(6 maanden) als het gerechtelijke dossier nog steeds
aan de gang is en het parket of het arbeidsauditoraat
vindt dat het gaat om een slachtoﬀer van mensenhandel, en ten slotte een verblijfsrecht van onbepaalde duur te verkrijgen als de klacht of de verklaringen van het slachtoﬀer hebben geleid tot een veroordeling.
De algemene doelstelling is de slachtoﬀers van mensenhandel te helpen (door ze te regulariseren) als ze
risico’s nemen door klacht neer te leggen of verklaringen af te leggen over personen en organisaties die in
staat zijn zich te wreken met geweld.

10 Protocol van de Verenigde Naties ‘Mensenhandel’ van 15 december 2000; Protocol van de Verenigde Naties tegen de ‘smokkel van migranten’ van 15 december 2000; Kaderbeslissing van de Europese Unie over de ‘Mensenhandel’ van 19 juli 2002;
Richtlijn van de Europese Unie tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf
van 28 november 2002; Kaderbeslissing van de Europese Unie voor de ‘bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst,
illegale doortocht en illegaal verblijf’ van 28 november 2002.
11 Belgische rondzendbrief van 1 juli 1994 betreﬀende de afgifte van verblijfs- en arbeidsvergunningen (arbeidskaarten) aan vreemdelingen, slachtoﬀers van mensenhandel en richtlijnen omtrent de bijstand aan slachtoﬀers van mensenhandel, gewijzigd op 17 april 2003 (B.S. van 7 juli 1994, B.S. van 21 februari 1997 en B.S. van 27 mei 2003).
12 Pag-Asa (Brussel), Sürya (Waals Gewest) en Payoke (Vlaams Gewest).
13 Voor meer informatie, raadpleeg de website van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (http://www.diversiteit.be/CNTR/FR/human_traﬃcking/status+traﬃc/).
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Actiepistes

1

Het kennisniveau over de fenomenen van prostitutie en mensenhandel verhogen, door:

dwang’ door de nadruk te leggen op het speciﬁeke
van de situatie van seksueel uitgebuite personen.

a) het beleid dat wordt gevoerd in de andere
landen te evalueren en de resultaten van reeds
bestaande onderzoeken te verspreiden;
b) de toegang tot statistieken over de slachtoﬀers
van mensenhandel te vergemakkelijken;
c) de realisatie van onderzoeken te bevorderen
over de wervingsmodaliteiten, de arbeidsomstandigheden, de turn-over, enzovoort van uitgebuite
personen;
d) zich te interesseren voor nieuwe vormen van
prostitutie, vastgesteld op het terrein, en in het bijzonder de ontwikkeling van de prostitutie in
appartementen of via het internet;
e) de realisatie aan te moedigen van onderzoeken
die antwoordelementen kunnen bieden op de
moeilijke vraag van toestemming, in het bijzonder

De ﬁnanciering van centra en het aantal opvangcentra verhogen.
a) De ﬁnanciering van opvangcentra neemt sinds
2003 toe, maar volstaat nog niet om een voldoende aantal plaatsen te waarborgen. De
(jaar)ﬁnanciering hangt momenteel af van de
Nationale Loterij en van de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal overleg. Aangezien de beschikbare middelen ontoereikend zijn, is het voor deze
centra moeilijk om te werken in het kader van een
lange termijnvisie.
b) Het ﬁnancieringsprobleem van de centra sluit ook
aan bij de noodzaak van een aangepast opvangaanbod voor minderjarigen, die een speciﬁeke
opvolging vragen.

op het vlak van prostitutie;
f) zich wetenschappelijk te interesseren voor de
klant en voor de vraag die de mensenhandel
onderhoudt, alsook voor de wervingsmechanismen van buitenlandse prostituees in hun land van
herkomst.

2

Het sensibiliseren van het publiek over het verschil
tussen ‘vrije’ prostituees en prostituees ‘onder
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3

Rekening houdend met het feit dat het restrictieve
migratiebeleid, gevoerd door de staten, op een
indirecte manier bijdraagt aan de activiteiten van
criminele netwerken en aan het risico dat migrantenvrouwen zich inlaten met activiteiten, gecontroleerd door deze netwerken, zou het goed zijn
verder na te denken over de mogelijkheid van
nieuwe benaderingen inzake migratiebeleid.

4

Te overwinnen uitdagingen
Onderscheidende bestanddelen en verzwarende omstandigheden
De middelen of ‘modi operandi’ (zoals dwang,
bedreigingen, misbruik van een kwetsbare situatie, enzovoort), gebruikelijk in de gevallen van

stant, in het bijzonder bij slachtoﬀers van economische uitbuiting, wat de weg opent naar bepaalde
ambiguïteiten met betrekking tot het statuut van
slachtoﬀer en dat van dader (bvb. dealers die zich
aanbieden als slachtoﬀers van handel).

mensenhandel, worden door de wet van 10 augustus 2005 niet beschouwd als onderscheidende
bestanddelen van het misdrijf mensenhandel,
maar uitsluitend als verzwarende omstandigheden. Deze middelen, inderdaad soms moeilijk te
bewijzen, worden op internationaal niveau nochtans beschouwd als bestanddelen, intrinsiek aan
de deﬁnitie van mensenhandel.
Een noodzakelijk onderscheid tussen mensen-

Opvang en bescherming van slachtoﬀers
De opvangcapaciteiten blijven beperkt en het is moeilijk de bescherming van het slachtoﬀer te waarborgen
tijdens en vooral na het proces, vooral als dit eindigt
in een vrijspraak. Om de veiligheid van de slachtoﬀers
te vergroten, bieden bepaalde Europese landen een
identiteitsverandering aan slachtoﬀers die actief
samenwerken met de overheden.

smokkel en mensenhandel
Hoewel de wet van 10 augustus 2005 een beter
onderscheid mogelijk maakt tussen misdrijven
van mensenhandel en mensensmokkel, is de concretisering van dit onderscheid niet altijd gemakkelijk, gezien de vaak nauwe banden tussen de
activiteiten van smokkel en handel.
De moeilijkheid om smokkelaars en uitbuiters
te identiﬁceren
In het verlengde van het vorige punt moeten de
betrokken personen soms hun smokkelaars aangeven om het statuut van slachtoﬀer van mensenhandel te kunnen krijgen, terwijl ze hen een zekere

Prostitutie uit de strafrechterlijke sfeer halen?
Hoewel het uiteraard gepast is om alles wat te maken
heeft met seksuele uitbuiting te beteugelen, moet
men toch een onderscheid kunnen maken tussen dit
soort uitbuiting en prostitutie als dusdanig. Het toekennen van een wettelijk statuut aan personen die
ervoor hebben ‘gekozen’ zich te prostitueren, zou het
ongetwijfeld mogelijk maken de prostitutieactiviteit
beter te controleren en ze te onderscheiden van seksuele uitbuitingsystemen. Om aanvaardbaar te zijn,
zou dit soort evolutie moeten gepaard gaan met een
debat over de vraag van de toestemming van de prostituee.

erkentelijkheid betuigen. Die laatste zijn trouwens
niet altijd verbonden met het netwerk van uitbuiting. In nog moeilijkere gevallen hebben de slachtoﬀers soms een familiale band met hun smokkelaars, wat de samenwerking met de overheid nog
bemoeilijkt.
Het soms ambigue statuut van slachtoﬀers
De kenmerken van slachtoﬀers veranderen con-

Naar een strafzaak voor de klant?
In de gevallen van gedwongen prostitutie richten
bepaalde Europese landen zich naar een omzetting in
strafzaken voor alle betrokken personen, inclusief de
klant. Is deze benadering mogelijk in België? Op het
eerste gezicht lijkt het wettig acties te eisen op het
niveau van de ‘vraag’ die de seksuele uitbuiting en
mensenhandel onderhoudt.
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3.4
Gender en ouderen:
een thema op zich

Het Actieplatform van Peking vestigt de aandacht op het feit dat in geïndustrialiseerde landen zowel het aantal als het percentage ouderen toeneemt. Volgens
prognoses van de Verenigde Naties zal in het jaar 2025 72% van de bevolking in
ontwikkelingslanden ouder zijn dan 60 jaar en zal meer dan de helft van die
bevolking bestaan uit vrouwen (§ 30).
De toename van de levensverwachting en het groeiende aantal oudere vrouwen
indachtig, vraagt het Actieplatform van Peking bijzondere aandacht voor de
speciﬁeke problemen van deze laatsten, meer bepaald wat betreft gezondheid
(§ 101) en werkgelegenheid (§ 165).
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1. Inleiding
Sinds de Strategie van Lissabon en de Europese Strategie voor Werkgelegenheid is er een groeiende politieke bewustwording van de vergrijzing van de

door informele arbeid gecreëerde meerwaarde wordt
evenwel niet vertaald in het Bruto Binnenlands Product (BBP). Een herverdeling van de onbetaalde
arbeid, dan wel een herwaardering van de informele
zorg lijkt dan ook nodig.

samenleving en van de noodzaak dat 55-plussers een
actieve maatschappelijke, politieke en economische
rol blijven vervullen. Vrouwen worden wat dit betreft
echter met speciﬁeke obstakels geconfronteerd.
Vrouwen hebben andere loopbanen en hebben
gemiddeld een lager inkomen dan mannen, wat
gevolgen heeft voor de opbouw van sociale zekerheidsrechten en voor het pensioeninkomen. Veel
meer oudere vrouwen dan mannen lopen dan ook

Oudere vrouwen zijn daarnaast ondervertegenwoordigd in maatschappelijke en politieke besluitvormingsprocessen, een vaststelling die in tegenspraak
is met het democratisch discours en met het principe
van de paritaire vertegenwoordiging. Bovendien zijn
oudere vrouwen ondervertegenwoordigd in besturen
van seniorenadviesraden en ouderenverenigingen,
hoewel ze een grotere buurtbetrokkenheid vertonen
dan mannen.

het risico om in armoede te leven. Vooral alleenstaande vrouwen van ouder dan 65 jaar vormen een
zeer kwetsbare groep.
Ook de deelname aan en de tijdsinvestering in informele onbetaalde arbeid (huishoud- en zorgtaken)
verschilt sterk tussen oudere vrouwen en mannen. De

We kunnen in principe stellen dat oudere vrouwen
worden geconfronteerd met een dubbel uitsluitingsproces: enerzijds worden ouderen, als gevolg van een
voortdurend verjongingsproces, uitgesloten van
machtsstructuren; anderzijds worden vrouwen, ongeacht de leeftijd, uitgesloten van machtsstructuren.

Actiepistes

1

Onderzoek bevorderen om inzicht te krijgen in de

plexiteit van de armoede beter in kaart te bren-

problemen die samenhangen met de bevolkings-

gen.

veroudering en om beleidsverantwoordelijken

c) Onderzoek verrichten om de belemmeringen

oplossingen aan te reiken.

voor (oudere) vrouwen om politiek en maatschappelijk te participeren in kaart te brengen.

a) Kennis met betrekking tot en statistieken over
de levenssituatie van vrouwen ouder dan 50 jaar,
en dit voor alle beleidsthema’s, ontwikkelen en uit-

van de deelname aan de arbeidsmarkt bestrijden.
Degenen die zo lang mogelijk willen blijven wer-

breiden.

ken, stimuleren en aanmoedigen. Actief ouder

b) De armoede meten niet alleen om het feno-

worden moet worden bevorderd.

meen zichtbaar te maken, maar om ook de com-

2

Vroegtijdige uitsluiting of vervroegde stopzetting

>
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3

Onder andere via communicatiecampagnes de
stereotypen over ouderen bestrijden door de
diversiteit van 55-plussers te benadrukken. Ook
onder hen zijn er:
a) personen die nog winstgevende activiteiten
verrichten;
b) personen die een bijdrage leveren aan de sociale zekerheid, taksen betalen en bijdragen aan het
Bruto Binnenlands Product (BBP);
c) personen die in staat zijn hun kinderen of
bejaarde ouders te helpen.

4

De sociale rol en de activiteiten, ontplooid door
55-plussers, opwaarderen, onder meer de informele onbetaalde arbeid, zoals de verzorging van
hulpbehoevende personen en de opvang van kinderen, en de formele onbetaalde arbeid (o.a. het
oﬃciële vrijwilligerswerk), door bvb. redelijke
ﬁnanciële middelen toe te kennen aan het wettelijke statuut van vrijwilligers.

5

Zich laten inspireren door de ervaringen van
andere Europese landen of de Organisatie voor
economische coöperatie en ontwikkeling (OCDE),
die met succes de complementariteit van ‘jongeren’ en ‘ouderen’ hebben onderzocht (in plaats van
ze te zien als concurrenten of als ‘onderling uitwisselbare’ human resources), evenals het feit dat de

ouderen aan te werven. Het ‘verstoten’ of niet aanwerven van ouderen is meestal op louter ﬁnanciele overwegingen gebaseerd of hangt samen met
stereotypen en de starheid van een arbeidscontext
die niet is afgestemd op of geen rekening houdt
met ouderen. Om daaraan tegemoet te komen:
human resources management in de ondernemingen aanmoedigen en subsidiëren, met het oog op
het beter begeleiden van oudere werknemers,
evaluatietools subsidiëren voor het prognosebeheer van arbeid, management van capaciteiten en
kennis, beroepsmobiliteit en permanente opleiding, en nieuwe coördinatie- en bemiddelingsberoepen.
Vrouwen sensibiliseren over de invloed van hun
loopbaankeuzes op hun pensioenrechten.14 Het is
ook belangrijk om de situatie van de vrouwen op
arbeidsleeftijd vandaag te onderzoeken om de
situatie van oudere vrouwen in de toekomst voor
te bereiden.
Maatregelen verkennen om het gebrek aan sociale
voordelen met betrekking tot werkloosheidsuitkering en pensioen te verhelpen. Het verbod om
arbeidsinkomsten en werkloosheidsvergoedingen
te cumuleren en het bestaan van plafonds voor
gepensioneerden, maken rechtmatige beroepsactiviteiten tijdens het pensioen nagenoeg onmogelijk.

activiteit van ouderen gepaard gaat met en activiteit creëert voor jongeren.

6

De ondernemingen sensibiliseren, d.i. hen enerzijds afraden oudere personen (vanaf 45 jaar)
vroegtijdig te ‘verstoten’ op basis van het leeftijdscriterium en zonder enige aandacht voor hun
capaciteiten en hen anderzijds aanmoedigen om

14 Zie bijvoorbeeld: www.vrouwenpensioen.be.
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De ontwikkeling van activeringsprogramma’s, die
zijn gericht op het verhogen van de politieke en
maatschappelijke participatie, zijn noodzakelijk.
Daarbij moet speciale aandacht worden besteed
aan de verschillende leeftijdsgroepen en moeten
speciﬁeke programma’s worden ontwikkeld voor
(oudere) vrouwen.

7

8

9

Te overwinnen uitdagingen
Ouderen en kwetsbaarheid
55-plussers, en vrouwen in het bijzonder, behoren
vaak tot de categorie ‘nieuwe armen’. Bovendien
worden ze gedwongen om met pensioen te gaan
door de strikte en stresserende arbeidsomstandig-

maatregelen moet gebeuren in een globale context, gekenmerkt door de opkomst van nieuwe
risico’s. Zoals het risico van eenzaamheid, dat kan
worden vertaald in een risico van armoede voor
ouder wordende vrouwen.

heden of ze zijn fysiek of geestelijk onbekwaam,
verzwakt of gehandicapt.
Verspilde capaciteiten
Oudere vrouwen vertegenwoordigen een potentiele pool van capaciteiten, verworvenheden en

De regionale verschillen
In Vlaanderen bestaat er een ‘afhankelijkheidsverzekering’ die de problematiek van de ten laste
neming van ouderen wijzigt. Deze verzekering
bestaat niet in de andere deelstaten.

ervaring. Nochtans verlaten velen vroeg de arbeidsmarkt of zitten ze vast in uitvoerende functies, ver van de beslissingsmacht. Hoe kan deze
reserve van capaciteiten beter worden beheerd?
Mogelijkheid en kostprijs van sociale bescherming
De inspanningen om de continuïteit van de economische activiteit van ouderen te verzekeren,
zouden de verworvenheden in termen van sociale
bescherming niet in vraag mogen stellen.
Overlevingspensioen en risico van eenzaamheid

Oudere vrouwen en verzorging
Een van de genoemde actiepistes is het opwaarderen van de rol van oudere vrouwen in de verzorging. Indien dat niet gebeurt, bestaat het gevaar
dat de wanverhouding tussen privéleven en
beroepsleven, die weegt op de vrouwen tijdens
hun hele beroepsleven, wordt herhaald voor
oudere vrouwen die hun beroepsleven willen verlengen. Wat moet er gebeuren opdat de vraag van
verzorging, gegeven door en voor oudere vrouwen, een maatschappelijke vraag blijft en niet
enkel wordt teruggekaatst naar de vrouwen of het
gezin?

De overlevingspensioenen worden bekritiseerd in
de zin dat ze kunnen aanmoedigen om vervroegd
te stoppen met werken. Het lijkt inderdaad tegenstrijdig in een maatschappij waarin het risico om
weduwe te worden kleiner is dan het risico van
éénouderschap na een breuk of een echtscheiding. Maar de uitholling van deze beschermings-

Oudere vrouwen
Oudere vrouwen vormen een zeer heterogene
groep, die vraagt om een gediﬀerentieerde aanpak.
Speciﬁek onderzoek over, bijvoorbeeld, allochtone
oudere vrouwen is nodig om een eﬃciënt beleid te
kunnen voeren.
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3.5
Religies:
het woord
aan de vrouwen!

Het Actieplatform van Peking benadrukt dat:
‘Godsdienst, spiritualiteit en levensovertuiging
een centrale rol [spelen] in het leven van
miljoenen vrouwen en mannen en hun manier
van leven en hun aspiraties voor de toekomst
[bepalen]. Het recht op vrijheid van denken,
geweten en godsdienst is onvervreemdbaar en
dient universeel te gelden.’ Het stelt tevens dat:
‘Godsdienst, gedachten, geweten en levensovertuiging kunnen helpen voorzien in de
morele, ethische en geestelijke behoeften van
vrouwen en mannen en ertoe bijdragen dat zij
al hun mogelijkheden ten volle in de samenleving benutten.’ (§ 24)

>
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Het Actieplatform wijst er echter op dat elke vorm van
religieus extremisme een negatief gevolg kan hebben

stelling met wat er bijvoorbeeld gebeurt in de meeste
moslimlanden), is ze niet absoluut omdat de Staat bij-

voor vrouwen, dat het kan leiden tot geweld en tot
discriminatie, en dat, meer algemeen, religie, net als
andere factoren zoals sociale klasse, een etnische
groep of cultuur waartoe ze behoren, een belemmering kan vormen voor de realisatie van volledige
gelijkheid en emancipatie van vrouwen, in het bijzonder in de volgende domeinen:
• de toegang tot onderwijs (§ 80);
• de wettiging van geweld jegens vrouwen (§118);
• het genieten van fundamentele rechten (§ 225);
• de discriminatie van meisjes vanaf heel jonge leeftijd (§ 259).
In een geglobaliseerde wereld, in het bijzonder gekenmerkt door de nieuwe opkomst van fundamentalistische neigingen, is het sociale statuut van vrouwen
weer heel actueel in het religieuze en maatschappelijke debat.

voorbeeld wedden en pensioenen van de bedienaren
der erediensten ten laste neemt (art. 181 van de
Grondwet) en ook het netwerk ﬁnanciert van het vrije
(katholieke) onderwijs.

1. Inleiding
De Belgische Grondwet verzekert de vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan alsmede
de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten (art.
18) en niemand kan worden gedwongen op enigerlei
wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te
onderhouden (art. 20). Ze verzekert bovendien expliciet het principe van gelijkheid van vrouwen en
mannen (art. 10).
Hoewel de scheiding tussen de wereldlijke macht en
de geestelijke macht een realiteit is in België (in tegen-

De debatten rond interpretaties en godsdienstnormen zijn gekoppeld aan speciﬁeke historische contexten en gebeuren in het kader van machtsverhoudingen die zelden gunstig zijn voor vrouwen. Nu, de
interpretatie van religieuze teksten kan een beslissende invloed hebben op het sociale statuut van
vrouwen, via de bepaling van normen of via de vorming van symbolische representaties.
Hoewel de ruimtes van besluitvorming en representativiteit binnen de religieuze sfeer worden gekenmerkt
door de alomtegenwoordigheid van het mannelijke,
is het religieuze veld ook een conﬂictruimte waarin
vrouwen volwaardige spelers moeten kunnen zijn.
Vanuit academische kringen of vanuit bewegingen
aan de basis, moeten vrouwen inderdaad kunnen
deelnemen aan de interpretatie van de teksten en de
bepaling van religieuze praktijken. Ze moeten dus
hervormings- of confrontatiestrategieën opstellen,
zowel op theologisch vlak als op politiek vlak.
In dit kader en in dat van een multiculturele maatschappij, zoals de Belgische maatschappij, is de vraag
hoe men vrouwen kan helpen om het woord te nemen
in hun religieuze gemeenschappen en welke rol de
Staat kan spelen om de gelijkheid van vrouwen en
mannen te waarborgen tegenover de dubbele dimensie privé/openbaar van het religieuze.
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Actiepistes

1

De normatieve en praktische interpretatieproces-

a) Genderrepresentaties in de diverse religieuze

sen van religie door vrouwen ‘van de basis’ of van

doctrines bepalen, bevragen, in vraag stellen en

academische kringen aanmoedigen en vrouwen

omvormen; de verschillende, soms tegenstrijdige

helpen doctrine-elementen te gebruiken om hun

percepties van gender, overgebracht door de ver-

status binnen hun gemeenschappen te verbete-

schillende religies naar voren brengen en de vol-

ren, in het bijzonder door:

gende vraag stellen: welke religieuze interpretatie
is het meest gewettigd en geschikt voor onze

a) aanspraken te formuleren, gebaseerd op een

maatschappij in de huidige context?

interpretatie van teksten die alle pro’s en contra’s

b) Lezingen en interpretaties van vrouwen uitwer-

in aanmerking nemen van praktijken, gebaseerd

ken en bepleiten, evenals heractivering bevorde-

op cultuur en religieuze principes;

ren van religieuze normen die gunstig zijn voor

b) herinterpretaties voor te stellen op basis van de

vrouwen en die aanwezig zijn in de doctrine, maar

interpretatiemarge van religieuze teksten;

die in de religieuze praktijk worden vergeten.

c) concrete voorbeelden naar voren te brengen,

c) Een nieuwe aanpassing waarborgen van de reli-

beschreven in de religieuze teksten, die zorgden

gieuze kennis en van de vertaling van religieuze

voor een verbetering van het statuut van vrouwen

teksten zowel door vrouwen van academische

binnen de religieuze gemeenschappen;

kringen als door ‘vrouwen van de basis’.

d) de nadruk te leggen op het principe van gelijk-

d) Voorbeelden naar voren schuiven van vrouwen

heid van vrouwen en mannen, aanwezig in de ver-

die historisch een belangrijke rol hebben gespeeld

schillende religieuze opvattingen;

en die als model kunnen dienen voor de autono-

e) interpretaties gemaakt door vrouwen, die tot op

misering en de empowerment van vrouwen in de

heden nog weinig bekend zijn, te promoten.

religieuze sfeer.
e) Historische personages van vrouwen die een

2

De meningsuiting van vrouwen bevorderen door

beslissende rol hebben gespeeld in de religieuze

hen te stimuleren het woord te nemen binnen hun

geschriften bekendmaken, om de vrouweneman-

religieuze gemeenschappen. Ook hun toegang tot

cipatiestrijd te verankeren in de historiograﬁe en

functies met verantwoordelijkheid binnen de reli-

het collectieve religieuze geheugen.

gieuze instellingen bevorderen.

4

Vertrekken van bestaande fenomenen, praktijken

3

Onderwijs en sensibilisatie ontwikkelen.

die al worden toegepast voor een grotere gelijkheid van vrouwen en mannen door de verschil-

Godsdienstonderwijs is cruciaal om vrouwen de

lende religies en ze versterken in een optiek van

hulpmiddelen te geven om het volgende te kun-

geleidelijke en duurzame verandering waaraan

nen doen:

mannen actief kunnen deelnemen.

>
36

5

6

De wisselwerking tussen het recht en de theologische doctrine bevorderen in het kader van naleving van het gelijkheidsprincipe van vrouwen en
mannen en respect voor de andere, met als voorwaarde naleving van het lekenprincipe van superioriteit van de juridische norm.
Aanzetten tot een maatschappelijk debat over het
thema ‘Vrouwen, religie en laïciteit’ met alle religi-

euze gemeenschappen, leken en vrouwenorganisaties. De inbreng overwegen van vrouwen die
bekend zijn op religieus terrein en pleiten voor een
laïcisering van de machtsruimtes.
Strategieën bevorderen die de verbinding maken
tussen vrouwenbewegingen van verschillende
religies, internationale organisaties, niet-confessionele vrouwenbewegingen, enzovoort.

7

Te overwinnen uitdagingen
Religie, vrouwenrechten en laïciteit
Hoe kan in een context waarin de absolute benadering van religieuze teksten en de normatieve

neiging de complexiteit van de realiteit te verbergen,
zowel voor wat de religies als voor wat de genderverhoudingen betreft.

redenering over het sociale statuut van vrouwen
steeds meer de neiging heeft een politiek hulpmiddel te worden de religieuze invloed in het
kader van een lekenstaat worden afgebakend?
Hoe kunnen de grenzen worden bepaald, die
nodig zijn om spanning te vermijden tussen vrijheid van eredienst en vrouwenrechten?
Religie, discriminatie van vrouwen en etnocentrisme
Momenteel worden sommige religies ‘goed’ of
‘slecht’ genoemd op basis van de evaluatie van het

Vrouwen als spelers van verandering binnen de
religieuze gemeenschappen
Sommige vrouwen bevinden zich binnen het referentiekader van hun religie om de compatibiliteit van de
principes van vrijheid, democratie en pluralisme te
versterken.
Hoe kunnen initiatieven worden gevaloriseerd? Hoe
kunnen van deze herinterpretaties een veranderingsinstrument worden gemaakt voor vrouwen binnen
hun religieuze gemeenschappen?

statuut van vrouwen. Deze evaluaties hebben de
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3.6

Institutionele mechanismen
voor verbetering van
gelijke kansen voor
mannen en vrouwen

De verbetering van institutionele mechanismen ter bevordering van de positie
van vrouwen vormt één van de essentiële aandachtsgebieden van het
Actieplatform van Peking (§§ 196 tot 205). In § 201 wordt gesteld dat ‘Een
nationaal orgaan om de positie van vrouwen te verbeteren de centrale eenheid
beleidscoördinatie [is] bij de overheid. Haar voornaamste taak is het ondersteunen
van mainstreaming van de gelijkheid van de seksen op alle beleidsgebieden
binnen de hele overheid.’ Volgens het Actieplatform moeten deze nationale
mechanismen voldoen aan volgende voorwaarden:
• positionering op het hoogste niveau binnen de overheid, onder verantwoordelijkheid van een minister;
• institutionele mechanismen of processen die, al naar gelang, gedecentraliseerde
planning, uitvoering en monitoring vergemakkelijken, teneinde niet-gouvernementele organisaties en organisaties binnen de samenleving van laag tot hoog
hierbij te betrekken;
• voldoende budgettaire middelen en voldoende professionele capaciteit;
• gelegenheid om de ontwikkeling van al het overheidsbeleid te beïnvloeden.

>
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Deze mechanismen moeten toelaten om rekening te
houden met genderfactoren bij de planning van

In het Verenigd Koninkrijk beoogt de Gelijke Kansencommissie (Equal Opportunities Commission) de uit-

beleid en programma’s (§ 198), om de organen die op
internationaal niveau ijveren voor de verbetering van
de positie van vrouwen te versterken (§ 199) en om
binnen de instellingen de nodige methodieken te
ontwikkelen om de verschillende eﬀecten van beleidsmaatregelen op mannen en vrouwen aan te pakken
(§ 200).

banning van discriminatie gebaseerd op sekse, meer
speciﬁek een vermindering van de loon- en pensioenkloof, een verhoging van de beroepskeuzes van vrouwen door de zorgrol van beide ouders te bevestigen,
een bevordering van de gelijkheid in de overheidsdiensten en een tegemoetkoming aan de speciﬁeke
behoeften van vrouwen, zoals zwangerschap en de
impact daarvan op het werk.16 Op korte termijn zal
deze Commissie samensmelten met andere bestaande
commissies die zijn belast met de strijd tegen andere
vormen van discriminatie (handicap, etnische
afkomst). Dit perspectief wordt als positief ervaren,
omdat het de Gelijke Kansencommissie zal toelaten
over hogere ﬁnanciële middelen te beschikken.

1. Context
In een context die wordt gekenmerkt door de hervorming van institutionele mechanismen voor de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen
binnen de Verenigde Naties en door de onderhandelingen op Europees niveau met betrekking tot de
oprichting van een Europees Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, krijgen de nationale
institutionele mechanismen te maken met een reeks
uitdagingen, zoals het gebrek aan menselijke middelen, de zichtbaarheid, de gestructureerde inwerkinstelling van een gender mainstreaming-benadering,
een budgetvermindering, zonder daarbij de tendens
over het hoofd te zien om een globale diversiteitspolitiek te begunstigen ten nadele van een speciﬁek
beleid met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen
en mannen.
De thematafel bood de mogelijkheid om de kenmerken van de institutionele mechanismen voor de
bevordering van de gelijkheid van vrouwen en
mannen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk voor te stellen.
In Nederland is de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid verantwoordelijk voor de bevordering van
gelijke kansen, vrijheden, sociale verantwoordelijkheden en gelijke rechten voor vrouwen en mannen.15

In Frankrijk heeft de recent tot stand gekomen ‘Hoge
autoriteit voor de strijd tegen discriminaties en voor
gelijkheid’ (Haute autorité de lutte contre les discriminaties et pour l’égalité, HALDE) als opdracht bij wet
verboden discriminaties te bestrijden, alle nodige
informatie te verschaﬀen, slachtoﬀers te begeleiden,
goede praktijken te identiﬁceren en te bevorderen
om het principe van gelijkheid ook feitelijk te
maken.17
In België zijn de Raad van de Gelijke Kansen voor
Mannen en Vrouwen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de federale organen
die zijn belast met de bevordering van de gelijkheid
van mannen en vrouwen en met de uitbanning van
discriminatie op basis van sekse.
De bevoegdheid van de Raad van de Gelijke Kansen
voor Mannen en Vrouwen ligt vooral op een raadgevend niveau en richt zich hoofdzakelijk tot politieke
leiders en de wetgever.
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen (IGVM) heeft als doel toe te zien op de naleving van de gelijkheid van vrouwen en mannen, elke

15 Voor meer informatie, zie http://www.emancipatieweb.nl
16 Voor meer informatie, zie http://www.eoc.org.uk
17 Voor meer informatie, zie http://www.halde.fr
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vorm van discriminatie en ongelijkheid gebaseerd op
sekse18 te bestrijden en instrumenten en strategieën
op te stellen, gebaseerd op een geïntegreerde benadering van de genderdimensie (gender mainstreaming).
In dit kader betreﬀen de concrete missies van het
IGVM: onderzoek en evaluatie van programma’s en
beleidslijnen; aanbevelingen aan de overheid, privépersonen en -instellingen, steun aan de verenigingen
en projecten met betrekking tot de gelijkheid van
vrouwen en mannen; hulp aan personen die advies

vragen over de omvang van hun rechten en verplichtingen; de vordering in rechte; het samenstellen van
informatie; het verzamelen en de publicatie van statistische gegevens en rechtsbeslissingen; netwerkvorming met de verschillende spelers in het domein
van gelijkheid van vrouwen en mannen, enzovoort.
Enkele missies worden op autonome manier uitgevoerd, terwijl andere, zoals de inwerkinstelling van
regeringsbeslissingen, worden uitgevoerd in de hoedanigheid van administratie van de voogdijminister
van gelijke kansenbeleid.

18 Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen richt zich speciﬁek op discriminatie gebaseerd op sekse,
terwijl de andere vormen van discriminatie worden behandeld door het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en
voor Racismebestrijding.

Actiepistes

1

Het opstellen van een samenhangend wetgevend

Zich inspireren op goede praktijken, opgesteld in

systeem dat op een duidelijke manier de bescher-

andere Europese landen, zoals:

ming bevestigt tegen discriminatie gebaseerd op

2

sekse, om de ongelijkheden tussen mannen en

a) Visitatiecommissie Emancipatie (Nederland).

vrouwen op een speciﬁeke manier te bestrijden,

De Visitatiecommissie Emancipatie heeft in 2005-

met erkenning van de wisselwerking met andere

2006 op verzoek van de minister van Sociale Zaken

soorten discriminatie, en dit op Europees niveau,

en Werkgelegenheid onderzocht hoe het is gesteld

op federaal niveau en op het niveau van de

met de aandacht voor emancipatie van vrouwen

gemeenschappen.

op de verschillende ministeries. De commissie

De aanwezigheid van een sterke ‘vrouwenbeweging’ en de deelname van vrouwen aan het politieke leven bevorderen, om te verzekeren dat de
uitvoering van de horizontale benadering niet
leidt tot een verlies van aandacht voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Een sterke vrouwenbeweging is ook belangrijk opdat vrouwen
zich de mogelijkheden die worden geboden door
de mechanismen voor de strijd voor gelijkheid
gemakkelijker kunnen toe-eigenen.

3
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toetst in twee ronden in hoeverre departementen
het genderperspectief verankeren in hun beleid
en geeft ook aan wat er kan worden verbeterd. Het
blijkt dat door de bezoeken van de commissie de
aandacht voor emancipatie op de verschillende
departementen is gewekt.
b) De actieplannen om de gelijkheid op de werkplaats te bevorderen met een sanctierecht (Finland). Het betreft plannen op ministerieel niveau
die de verschillen in behandeling van vrouwen en
mannen in kaart willen brengen. Als de verschillen

Een partnerschap opstellen met de andere actoren

groot zijn, verwijst het plan naar collectieve over-

die genderdiscriminatie bestrijden om de activitei-

eenkomsten om naar boven te nivelleren. Dit col-

ten van de instellingen te laten aansluiten op de

lectieve mechanisme is belangrijker dan de indivi-

realiteit van het terrein.

duele mechanismen.

>

4

c) Gender Equality Duty (Groot-Brittannië).
Dit rechtsinstrument eist van de overheden een
gepaste bevordering van gendergelijkheid en
acties om genderdiscriminatie op te heﬀen. Dit
instrument biedt de mogelijkheid een gerechtelijke procedure te beginnen ingeval van niet-naleving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de gelijkheid van vrouwen en mannen.

betaling van een boete (tussen 3.000 euro voor een
natuurlijke persoon en 15.000 euro voor een rechtspersoon), herstel van de schade en, desgevallend,
aankondiging of verspreiding van de beslissing. Deze
bevoegdheid wordt een factor van doelmatigheid die
niet-naleving van de wet voorkomt en die ondernemingen stimuleert om zich eﬀectief te engageren in
de strijd tegen discriminaties.

d) Overeenkomstbevoegdheid (Frankrijk).
De HALDE heeft een overeenkomstbevoegdheid
die haar toelaat een overeenkomst voor te stellen
aan degene die discrimineert, bestaande uit de

Meer bekendheid geven aan verworvenheden en
pragmatische maatregelen, opgesteld om de slachtoﬀers van discriminatie te beschermen.

5

Te overwinnen uitdagingen
Financiering
De ﬁnanciële middelen die worden toegekend aan
de instellingen die toezien op de gelijkheid van
vrouwen en mannen blijven ontoereikend. Hoe
kan de ﬁnanciële stabiliteit op lange termijn

maatregelen en sancties, bepaald in het geval van
niet-naleving. In België zal de wet van 12 januari 2007
(vgl. Context) de integratie van de genderdimensie
toelaten op een structurele manier in het geheel van
de federale beleidslijnen.

worden gegarandeerd?
Deze vraag is verbonden met het waarborgen van
de autonomie van de organismen die de gelijkheid
bevorderen.
Politieke bereidheid ten voordele van de
gelijkheid van vrouwen en mannen
De politieke machthebbers houden weliswaar een
discours ten gunste van de gelijkheid van vrouwen
en mannen, maar op het moment dat deze woorden in acties moeten worden vertaald, stelt men
vast dat de politieke macht veeleer is gericht op
een ‘genderneutraliteit’.

Beleid van gelijkheid vs diversiteit
De globale benadering die bestaat uit de strijd tegen
alle vormen van discriminatie houdt een reeks voordelen in, in die zin dat ze toelaat om: rekening te
houden met het verband tussen discriminatie op basis
van sekse en andere vormen van discriminatie; dubbele inspanningen te vermijden; gemeenschappelijke
mechanismen voor elke vorm van discriminatie te
herkennen, evenals gepaste aandacht te besteden
aan dubbele discriminatie; de problemen van samenhang en de conﬂicten tussen verschillende mandaten
bij de verschillende organen die gelijkheid bevorderen te vermijden; een budgetvoordeel te bieden in
termen van kostenanalyse.

Geïntegreerde benadering van de genderdimensie (gender mainstreaming)

Niettemin houdt de versmelting van institutionele

In de meeste Lidstaten van de Europese Unie

instrumenten en mechanismen het risico in dat de
aandacht die wordt besteed aan de eigenheid van
genderdiscriminatie vermindert. Is het dan ook wenselijk om de verschillende organen die in België zijn
bevoegd voor de strijd tegen discriminatie te fusioneren, of moeten ze apart blijven bestaan?

gebeurt de uitvoering van de geïntegreerde benadering van de genderdimensie (gender mainstreaming) op vrijwillige basis. Men heeft echter
opgemerkt dat de gebreken in de uitvoering vaak
voortvloeien uit de afwezigheid van beperkings-
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3.7
Vrouwen en politiek:
op goede weg?19

In paragraaf 181 bepaalt het Actieplatform van
Peking dat de gelijke participatie van vrouwen en
mannen aan de politieke besluitvorming belangrijk
is, omdat:
• hierdoor een evenwicht ontstaat dat een betere
afspiegeling vormt van de samenstelling van de
maatschappij, wat nodig is om de democratie te
versterken en het behoorlijk functioneren hiervan
te bevorderen;
• alleen gelijkheid in de politieke besluitvorming
een hefboomfunctie vervult die nodig is voor de
werkelijke integratie van de gelijkheidsdimensie
in de beleidsvorming door de overheid;
• de gelijke participatie van vrouwen in het politieke
leven een spilfunctie vervult in het algemene
proces van verbetering van de positie van de
vrouw.
Het Actieplatform deﬁnieert twee strategische
doelstellingen in het kader van het essentiële
aandachtsgebied ‘Zeggenschap en besluitvorming’:
‘Maatregelen treffen om te zorgen voor gelijke
toegang tot en volwaardige participatie van vrouwen
in machtsstructuren en besluitvorming’ (strategische
doelstelling G.1) en ‘De capaciteiten van vrouwen
om te participeren in besluitvorming en leiding
vergroten’ (strategische doelstelling G.2).
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1. Inleiding
Het Belgische federale Parlement heeft meerdere
wetten aangenomen om de deelname van vrouwen
aan het politieke leven te vergroten. In 1994 voerde
de wet ‘Smet-Tobback’ de eerste kandidatenquota in
voor kieslijsten. Volgend op de aanpassing van de
Grondwet in februari 2002 werden verschillende
wetten aangenomen die de paritaire samenstelling
van kandidatenlijsten opleggen bij de wetgevende,
regionale en Europese verkiezingen. Nog steeds in

het kader van de wijziging van de Grondwet werden
in mei 2003 twee wetten gestemd die het gemengde
karakter waarborgen van de uitvoerende macht op
regionaal en gemeenschapsniveau (artikel 11bis van
de Grondwet waarborgt de aanwezigheid van vrouwen binnen de federale regering).
Meer recentelijk hebben de deelstaten soortgelijke
wetgevende bepalingen aangenomen voor de lokale
politieke instellingen die voortaan onder hun bevoegdheden vallen.

19 Om de impact van de verschillende wetten die de aanwezigheid van vrouwen op de kieslijsten versterken beter te
omlijnen, heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen eind 2006 drie studies gepubliceerd respectievelijk met betrekking tot: De deelname van mannen en vrouwen aan de Belgische politiek, De trajecten van vrouwen in de Belgische politiek en De integratie van een genderdimensie binnen de Belgische politieke partijen. De resultaten van deze studies werden voorgesteld tijdens de thematafel ‘Vrouwen en politiek: op goede weg?’ van 19 juni
2006 en zijn verkrijgbaar bij het Instituut (http://www.igvm.fgov.be).

De juridische instrumenten die de aanwezigheid van vrouwen
in België versterken
Jaar

Juridisch instrument

Doelstelling

1994

Wet van 24 mei 1994 ‘ter bevordering van
een evenwichtige verdeling van mannen
en vrouwen op de kandidatenlijsten voor
de verkiezingen’, de zogenaamde Wet
‘Smet-Tobback’ (B.S. van 1 juli 1994).

De politieke partijen verbieden kieslijsten aan te
bieden aan de kiezers met meer dan 2/3 kandidaten
van hetzelfde geslacht .

2002

Wijziging van de Grondwet van 21 februari 2002 (B.S. van 26 februari 2002).

Via de wijziging van artikel 10 en de invoeging van
artikel 11bis, de gelijkheid van vrouwen en mannen
verzekeren, de gelijke uitoefening van hun rechten
en vrijheden en gelijke toegang bevorderen tot door
verkiezing verkregen en openbare mandaten. Artikel 11bis verzekert in het bijzonder de aanwezigheid
van vrouwen binnen de federale regering.
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Jaar

Juridisch instrument

2002

Wet van 17 juni 2002 ‘tot waarborging van
een gelijke vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees
Parlement’ (B.S. van 28 augustus 2002).

2002

Wet van 18 juli 2002 ‘tot waarborging van
een gelijke vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende
Kamers en van de Raad van de Duitstalige
Gemeenschap’ (B.S. van 28 augustus
2002).

De politieke partijen verbieden de kiezers kieslijsten
aan te bieden waarop het verschil tussen het aantal
kandidaten van elk geslacht groter is dan één.
Bepalen dat de eerste twee kandidaten van elke lijst
van verschillend geslacht moeten zijn.

2002

Bijzondere wet van 18 juli 2002 ‘tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor
de verkiezingen van de Waalse Gewestraad, de Vlaamse Raad en de Brusselse
Hoofdstedelijke Raad’ (B.S. van 13 september 2002).

2003

Bijzondere wet van 5 mei 2003 op de
gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de
Vlaamse Regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse Regering, de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering en
onder de Gewestelijke Staatssecretarissen De aanwezigheid waarborgen van personen met een
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verschillend geslacht in alle regeringen van het
land.
(B.S. van 12 juni 2006).

2003
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Doelstelling

Wet van 5 mei 2003 tot waarborging van
de aanwezigheid van personen met een
verschillend geslacht in de regering van
de Duitstalige gemeenschap (B.S. van 12
juni 2006).

Jaar

Juridisch instrument

2005

Ordonnantie van 17 februari 2005 ‘ertoe
strekkende evenveel mannen als vrouwen
op de gemeentelijke kieslijsten te plaatsen’ (B.S. van 9 maart 2005).

2006

Waals Decreet tot wijziging van sommige
bepalingen van het Wetboek van de plaat-

2006

Doelstelling

selijke democratie en de decentralisatie
(B.S. van 2 januari 2006).
De politieke partijen verbieden de kiezers kieslijsten
Decreet van 10 februari 2006 houdende aan te bieden waarop het verschil tussen het aantal
de wijziging van de Gemeentekieswet kandidaten van elk geslacht groter is dan één.
gecoördineerd op 4 augustus 1932, de Bepalen dat de eerste twee kandidaten van elke lijst
wet van 19 oktober 1921 tot regeling van van verschillend geslacht moeten zijn.
de provincieraadsverkiezingen, de wet tot
organisatie van de geautomatiseerde
stemming van 11 april 1994 en het decreet
van 7 mei 2004 houdende regeling van de
controle van de verkiezingsuitgaven en de
herkomst van de geldmiddelen voor de
verkiezing van het Vlaams Parlement (B.S.
van 10 maart 2006, artikel 23, par. 3).

2. De participatie van vrouwen aan
het Belgische politieke leven

zogenaamd verkiesbare plaatsen nog een daadwerkelijke realisatie van de pariteit binnen de parlementen. De kiezers hebben bovendien de neiging minder

Hoewel de bepalingen, omvat in de pariteitswetten

voorkeurstemmen te geven aan de vrouwelijke kandi-

van 2002, hebben bijgedragen tot een beduidende

daten, die meestal minder populariteit genieten dan

verhoging van de aanwezigheid van vrouwen binnen

hun mannelijke collega’s.

de Belgische parlementen (het percentage verkozenen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is

Bepaalde factoren betreﬀende het kiessysteem zoals

bijvoorbeeld van 12% na de verkiezingen van 1995

de grootte van de kiesdistricten of bepaalde socio-

gestegen naar 22% in 1999 (toepassing van de wet

economische factoren, zoals het economische dyna-

‘Smet-Tobback’), vervolgens naar meer dan 38% (toe-

misme of de mate van urbanisatie van een district,

passing van de pariteit voor de kieslijsten) na de ver-

beïnvloeden ook de aanwezigheid van vrouwen

kiezingen van 2003), verhindert de relatief geringe

binnen de parlementen.

aanwezigheid van vrouwen bovenaan de lijst of op
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3. De trajecten van vrouwen in de
Belgische politiek

4. De integratie van een
genderdimensie binnen de
Belgische politieke partijen

In het kader van de studie over trajecten van vrouwen
in de Belgische politiek, hebben Belgische vrouwelijke
politici meegedeeld dat ze in hun politiek engagement moeilijkheden ervaren die volgens hen een rem
vormen voor de investering van vrouwen in het politieke leven. Deze belemmeringen betreﬀen in het bijzonder de politieke cultuur, de perceptie van de politiek, de omgeving van de vrouwen en hun karakter.
Wat de politieke cultuur betreft, vormen de praktische
organisatie van het politieke leven (speciﬁek de uren,
de duur van de vergaderingen) en het gebrek aan eﬃciëntie dat het politieke leven soms kenmerkt (werkmethodes, traagheid, logheid van de beslissingspro-

De Belgische politieke partijen hebben de genderdimensie over het algemeen slechts gedeeltelijk geïntegreerd in hun werking. Deze integratie hangt af van
tal van factoren, zoals de interne organisatie van de
partijen, hun ideologische overtuiging, de mate
waarin de ‘vrouwengroepen’ zijn georganiseerd of
ook nog de toegang van deze groepen tot de machtscentra. Ze blijft ook vaak formeel (principeverklaringen, cijfermatige doelstellingen, quota’s,… opgenomen in de statuten). Het herstel van het numerieke
evenwicht leidt niet noodzakelijk tot een nieuw evenwicht in de machtsverdeling tussen mannen en vrouwen.

cessen) problemen voor vrouwen in hun poging om
professioneel leven en privéleven te verenigen. Sommige vrouwen wijzen er ook op dat ze nog steeds het
slachtoﬀer zijn van seksistisch gedrag in het kader van
de uitoefening van hun mandaat.
Het slechte imago van de politiek bij de publieke
opinie, de voorstelling van vrouwelijke politici als
zijnde heel mannelijk (hard, strijdlustig) en meer algemeen de houding van de media, die de neiging
hebben zich meer te interesseren voor de ruzies van
de politici dan voor de inhoud van de dossiers, vormen
ook belemmeringen voor het engagement van vrouwen in de politiek.
Op meer persoonlijk vlak zijn het gebrek aan zelfvertrouwen en het perfectionisme karaktereigenschappen die het engagement van vrouwen in de politiek
bemoeilijken. De houding van de partner (goedkeuring van het engagement, uitvoering van bepaalde
taken,…) blijkt doorslaggevend in de beslissing van
vrouwen om te investeren en stand te houden in het
politieke leven.
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Op meer informeel niveau en wat de externe mandaten betreft, hebben de partijen zichtbaar meer
belangstelling voor vrouwen sinds de invoering van
de wetten op quota‘s. Vrouw zijn is momenteel dus
een heel waardevol kenmerk bij de vorming van de
lijsten; het gediversiﬁeerde karakter ervan (mannen/
vrouwen, jongeren/ouderen, allochtonen/autochtonen,…) vormt een troef op verkiezingsniveau.

Actiepistes

1

De participatie van vrouwen aan het politieke

samenstelling van de lijsten. Deze groepen kunnen

leven zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak

bovendien de politieke lijn van hun partij beïn-

vergroten.

vloeden in de zin van bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen.

a) Bepaalde aspecten van de organisatie van het
politieke leven bespreken en herzien (vergaderin-

De partijen zouden de rol en de werking van ‘vrou-

gen ‘s avonds, overvolle agenda’s,…) om een

wengroepen’ beter kunnen ondersteunen via een

betere combinatie mogelijk te maken van politiek

formele erkenning en ﬁnanciële en/of logistieke

leven en privéleven. Dit soort verandering zou

steun. De partijen zouden deze groepen ook een

zowel het engagement als de standhouding van

volwaardige plaats kunnen geven in de beslis-

vrouwen in het politieke leven kunnen bevorde-

singsorganen en ze de mogelijkheid kunnen

ren.

bieden op een proactieve manier te functioneren

b) Ervoor zorgen dat vrouwen vaker een lokaal

binnen de partij.

mandaat hebben. Op die manier kunnen ze een
echte politieke verankering opbouwen, hun

Om de integratie van een genderdimensie te ver-

bekendheid vergroten en dus meer voorkeurstem-

gemakkelijken, zouden partijen een ‘gendercel’

men halen.

kunnen oprichten en die de nodige middelen

c) Strategieën bevorderen om vrouwen in de poli-

geven voor een goede werking als ze moeite

tiek te ondersteunen, ook over de partijtegenstel-

hebben te werken met subgroepen. Deze cel zou

lingen heen.

idealiter zijn betrokken bij de opstelling van het

d) Quota’s en/of cijfermatige doelstellingen op alle

politieke programma, alsook bij het rekruterings-

niveaus van de interne organisatie van de partijen

en selectieproces van het politieke personeel.

invoeren en naleven.
e) Elke vorm van seksistisch taalgebruik in het

De mediazichtbaarheid van de verkozenen

kader van de uitoefening van openbare mandaten

ondersteunen

3

verbieden.

2

De informatieverspreiding over de uitvoering van
‘Vrouwengroepen’ ondersteunen of de oprichting

mandaten van verkozenen vergroten, teneinde

van een ‘gendercel’ binnen de partijen aanmoedi-

beter te communiceren met de kiezers en, op lan-

gen

gere termijn, het gedrag van de kiezers tegenover
vrouwelijke kandidaten positief te beïnvloeden.

De vrouwenafdelingen van de politieke partijen
(of ‘vrouwengroepen’) spelen een belangrijke rol

4

Politieke vormingsactiviteiten bevorderen

in de verhoging van het aantal vrouwelijke kandidaten en mandatarissen, in het bijzonder via de

Vrouwen die de stap zetten naar de politiek worden

lobbying die ze doen voor de invoering van interne

vaak geconfronteerd met het bestaan van infor-

quota’s in de partij en de rol die ze spelen bij de

mele regels (geheimen van de politiek) waarmee

>
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ze moeite hebben. Om vroegtijdige terugtrekkingen uit het politieke leven te vermijden, zouden de
partijen hun verwachtingen en eisen van het politieke engagement beter moeten meedelen aan
degenen die willen investeren in de politiek. De
opleiding van politieke mandatarissen en vrouwelijke overheidsbeheerders zou namelijk een rol
kunnen spelen voor de empowerment van vrouwen in de politiek en voor de versterking van hun
duurzame aanwezigheid.
De partijen zouden ook opleidingen kunnen organiseren om de genderdimensie in hun interne werking en in de inhoud van hun programma’s te
bevorderen.

5

Onderzoek over het politieke engagement van
vrouwen ontwikkelen, alsook over hun aanwezigheid en hun succes in andere sectoren
Statistische gegevens en wetenschappelijke studies vergroten de kennis van vrouwelijke politici
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en kunnen de argumenten voor gelijke kansen in
de politieke sfeer helpen versterken. De verspreiding van studieresultaten onder de politieke verantwoordelijken, de partijen en het publiek in het
algemeen kan zowel bijdragen aan de bewustwording over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde sectoren als de publieke opinie
vertrouwd maken met de aanwezigheid van vrouwen in verantwoordelijke functies.
Sensibilisatiecampagnes opstellen om de empowerment van vrouwen in de politiek te bevorderen, in het bijzonder door:
a) vrouwen te overtuigen van hun mogelijkheden
om hun sociaal engagement om te zetten in een
politiek engagement;
b) bij wijze van voorbeeld, vrouwenﬁguren voor te
stellen die hoge hiërarchische posities bekleden in
de politiek maar ook in andere sectoren (bvb.
ﬁnanciële of economische).

6

Te overwinnen uitdagingen
Politieke motivatie
Hoewel sommige gegevens minder belangstelling
oproepen bij vrouwen dan bij mannen voor de
politiek, moet men vaststellen dat vrouwen gemotiveerd en doeltreﬀend zijn gebleken voor tal van
speciﬁeke dossiers, zoals dat van abortus. In dit
kader, hoe kan men bij vrouwen een toenemende

De diversiteit van actieve en politieke vrouwen
bevorderen
De meeste vrouwen die deelnemen aan politieke activiteiten behoren tot de middenklasse en hebben een
zeker opleidingsniveau. Hoe kan men de aanwezigheid in de politiek bevorderen van vrouwen van alle
sociale milieus en verschillende etnische origine?

belangstelling genereren voor alle domeinen van

aan vrouwen en aan mannen, hoe nieuwe vormen

Integratie van het genderperspectief
Hoewel men een zekere mate van integratie van het
genderperspectief vaststelt op institutioneel niveau,
moet worden nagegaan hoe alle spelers van het politieke leven kunnen worden gesensibiliseerd voor de
idee van gelijkheid van vrouwen en mannen in de

van organisatie en combinatie van het privéleven

politiek.

het politieke engagement?
Combinatie van privéleven en politiek leven
Rekening houdend met de genderverhoudingen
en de rollen die traditioneel worden toegekend

en het politieke leven bedenken?
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3.8
De strijd tegen stereotypen
in de media: gender mainstreaming
als een instrument voor verandering?

Het Actieplatform van Peking stelt de vraag van de strijd tegen stereotypen
in verband met een reeks interventiedomeinen, met name:
1) Onderwijs en opleiding van vrouwen (strategische doelstelling B);
2) Geweld tegen vrouwen (strategische doelstelling D);
3) Vrouwen en de media (strategische doelstelling J).

>
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In verband met dit laatste punt herinnert het Actieplatform eraan dat het gebrek aan genderbewustzijn
in de media blijkt uit het feit dat stereotypering op
basis van gender nog altijd niet is uitgebannen (§
235). Om deze stereotypen te bestrijden, vraagt het

Met de nadruk op het belang om ‘voor zover verenigbaar met de vrijheid van meningsuiting, beroepscodes en gedragscodes en andere vormen van zelfregulering te ontwikkelen om de weergave van niet-stereotiepe beelden van vrouwen te bevorderen’ (§ 244a).

Actieplatform aan de ondertekende landen maatregelen te nemen teneinde:

1. Context

• onderzoek naar en de uitvoering van een strategie
voor informatie, voorlichting en communicatie te
bevorderen, om te komen tot een evenwichtige
afschildering van vrouwen en meisjes en de vele
rollen die zij vervullen (§ 243a);

In België is een grote vooruitgang geboekt in termen
van gelijkheid van vrouwen en mannen op wetgevend vlak, in de mate dat er een burgerlijke wetgeving is ingevoerd waarmee directe en indirecte discriminatie kan worden bestreden (zie kader).

• de media en de reclamebureaus aan te moedigen
om speciﬁeke programma’s te ontwikkelen om
mensen meer bewust te maken van het slotdocument (§ 243b);
• genderbewuste opleidingen te stimuleren voor
mediafunctionarissen, inclusief media-eigenaars
en -managers, om de vorming en het gebruik van
een niet stereotiep, evenwichtig en divers beeld
van vrouwen in de media te stimuleren (§ 235c);
• de media aan te moedigen vrouwen niet te presenteren als inferieure wezens en hen niet uit te buiten

In het dagelijkse leven stelt men echter een terugkeer
vast van de meest simplistische clichés over vrouwen
en mannen. Ondanks de inspanningen voor de bevordering van gelijkheid van vrouwen en mannen, blijven de seksistische stereotypen bestaan, zowel wat
het beeld betreft als in de verspreiding en de voorstelling van de rollen en takenverdeling tussen vrouwen
en mannen. De overgebrachte beelden – in het bijzonder door de media – spelen namelijk ook een
belangrijke rol in de evolutie en de verspreiding van
deze seksistische stereotypen.

als lustobjecten en handelsartikelen, maar hen
veeleer voor te stellen als creatieve personen en als
hoofdrolspelers die bijdragen aan het ontwikkelingsproces en aan wie dit proces ten goede komt (§
235d);
• het concept te bevorderen dat de seksistische stereotypes die in de media worden gepresenteerd, discriminerend, vernederend en beledigend zijn (§
235e);

De communicatiemiddelen, die vandaag de dag een
aanzienlijke plaats innemen binnen onze maatschappij, brengen deze seksistische stereotypen over en
geven een denigrerend beeld van vrouwen (en van
mannen) waarbij de discriminatie op basis van sekse
wordt versterkt. Reclame oefent op haar beurt een
grote invloed uit op het publiek – in het bijzonder de
jongeren – en draagt bij tot een identiteitsvorming,
gebaseerd op de hiërarchie tussen de seksen.

• eﬀectieve maatregelen te treﬀen of dergelijke
maatregelen in te voeren, inclusief passende wetgeving, tegen pornograﬁe en de weergave van
geweld jegens vrouwen en kinderen in de media (§
235f).
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Juridische instrumenten om genderstereotypen te bestrijden in België
(federaal niveau )
Instrumenten die van
kracht zijn

Instrumenten die in ontwikkeling zijn

Deze wet voorzag, voor de ingreep van het Arbitragehof, ‘geslacht’ als één van de mogelijke discriminatiemotieven. Na het arrest van voormeld hof
werd de lijst met de opgesomde motieven als dusdanig weggelaten zodat thans alle mogelijke
motieven van toepassing kunnen zijn. Voor het criterium geslacht, binnen het domein arbeid, verwijst deze wet echter expliciet naar de wet van 7
mei 1999 op de gelijke behandeling van vrouwen
en mannen. Buiten dit domein kan de wet, binnen
haar perken, dus worden ingeroepen voor wat
betreft de geslachtsdiscriminatie. Het Instituut
werd vermeld als instelling die is bevoegd om een
vordering in te stellen mits toelating van het potentiële slachtoﬀer naar aanleiding van een discriminatie op basis van het geslacht. Dezelfde wet
voerde ook een aantal verzwarende omstandigheden in voor een aantal misdrijven (zoals belaging,
slagen en verwondingen, aanranding van de eerbaarheid en andere) wanneer één van de drijfveren bestaat in de haat tegen, het misprijzen van of
de vijandigheid tegen een persoon wegens diens
zogenaamd (onder andere) geslacht.

Wet van 25 februari
2003 ter bestrijding
van discriminatie en
tot wijziging van de
wet van 15 februari
1993 tot oprichting
van een Centrum voor
gelijkheid van kansen
en voor racismebestrijding, genoemd
‘Wet AD’ (B.S. van 17
maart 2003)

Wetsvoorstel tot bestrafﬁng van bepaalde door
seksisme
ingegeven
daden (ingediend door
Mevr. Isabelle Durant et
Mr. Josy Dubié, Senaat 31840/1)
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Beschrijving

In dit voorstel wordt – in de memorie van toelichting althans – een interessante poging ondernomen om ‘seksisme’ te deﬁniëren en om een parallel
te trekken met racisme. Het wetsvoorstel voorziet
onder andere een aantal strafrechtelijke sancties
voor het – mits zekere omstandigheden van publiciteit – aanzetten tot discriminatie, haat of geweld
jegens een persoon wegens zijn geslacht.

Instrumenten die van
kracht zijn

Instrumenten die in ontwikkeling zijn

Beschrijving

Dit voorstel van resolutie heeft betrekking op het
beeld van vrouwen en mannen in de reclame, in
een maatschappij waar vrije meningsuiting de
regel is maar waar het respect voor de menselijke
waardigheid een essentieel baken is. De volgende

Voorstel van resolutie
betreﬀende het imago
van vrouwen en mannen
in reclame
(ingediend door Mevr.
Marie-José Laloy e.a.,
Senaat 3-1341/1)

vragen worden geformuleerd: a) onderzoek naar
het beeld van vrouwen in de reclame; b) deﬁnitie
van de richtsnoeren met betrekking tot de voorstelling van vrouwen en mannen in de reclame; c)
versterking van de structuur voor zelfdiscipline
die werd ingevoerd met de Jury voor Ethische
Praktijken inzake Reclame; d) integratie van vertegenwoordigers van de consumenten naast adverteerders, reclameagentschappen en media; e)
versterking van het dwingende karakter van deze
beslissingen; f) oprichting van een Federale Raad
voor Reclamepraktijken; g) bevordering van de
opkomst van het publieke debat; h) tenuitvoerlegging van een reclamecampagne; i) oﬃcialisering van de uitreiking van een prijs voor de reclames die het beste breken met de seksistische stereotypes; j) organisatie van een overleg met de
federale overheden.
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Actiepistes

1

Communicatiestrategieën ontwikkelen over
het bestaan van mechanismen, zoals de Jury
voor ethische praktijken inzake reclame en de
ombudsman op het vlak van gelijkheid van
vrouwen en mannen van de VRT, opdat burgers/consumenten seksistische afwijkingen in
de media en reclame meer zouden aankaarten.

2

De deelname van burgers/consumenten op
het vlak van zelfreguleringsmechanismen
bevorderen.

3

De sensibilisatie-inspanningen verder zetten
om te strijden tegen genderdiscriminatie, de
banalisering van seksisme te stoppen en een
debat te genereren over seksisme in de
publieke sfeer.

4
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De bestaande technische middelen ontwikke-

len en bevorderen (bvb. de Media Emancipatie
Eﬀect Rapportage ontwikkeld door de Universiteit
Antwerpen, de hulpmiddelen ontwikkeld in het
kader van het project Portraying Politics, enzovoort) en het gebruik ervan veralgemenen. Deze
hulpmiddelen maken het mogelijk het in overweging nemen van de genderbenadering in de media
te beoordelen en de vertegenwoordiging van
vrouwen in de media te meten en te analyseren.
De sensibilisatie- en informatie-initiatieven
van de spelers op het terrein ﬁnancieel steunen.
Goede praktijken van de media in termen van
evenwichtige vertegenwoordiging, verspreiding
van niet-seksistische beelden van vrouwen en
mannen, omkering van traditionele patronen,
enzovoort belichten. Dit zou kunnen gebeuren via
de toekenning van prijzen en beloningen (bvb. de
Zorra Publieksprijs en de prijs ‘J’en pince, j’en pince
pas’).

5
6

Te overwinnen uitdagingen
De aanhoudende moeilijkheden betreﬀende
de toepassingsmodaliteiten van de wet uitbannen, in het bijzonder op het vlak van:
a) het gebrek aan een werkbare deﬁnitie van seksisme als duidelijk juridisch concept;
b) hulp aan slachtoﬀers voor de bewijslast;
c) integratie en in overweging neming van de
noodzaak om seksisme te bestrijden door rechters,
juristen en andere professionals die de rechten
waarborgen.
Discriminatie op basis van sekse als een afzonderlijk criterium in de bestrijding van discriminatie
In een context, gekenmerkt door de relatieve verwatering van de gelijkheid van vrouwen en
mannen in het ruimere concept van ‘diversiteit’,
verdient genderdiscriminatie een behandeling los
van de andere hoofdpunten van beschuldiging
voor discriminatie.
Het feit dat de gelijkheid van vrouwen en mannen
afzonderlijk wordt gezien, zou echter kunnen bijdragen aan een verwatering van het begrip discriminatie. In dit kader, zou het feit te beschikken
over een aparte wetgeving bijdragen aan een reële
verbetering van de situatie?

Conﬂict tussen de bestrijding van discriminatie
op basis van sekse en bepaalde fundamentele
vrijheden
Bepaalde maatregelen om seksisme te bestrijden
(verbod van publicatie, verspreiding van teksten of
meningen die een seksistische boodschap inhouden)
werden ingetrokken op basis van het argument dat ze
in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting of de
vrijheid van eredienst.
Hoe kan deze spanning tussen het naleven van vrijheden en de bestrijding van seksisme worden overstegen?
De transversaliteit van de bestrijding van genderdiscriminatie
Draagt het feit dat het debat wordt toegespitst op
seksisme in de media niet bij tot een verminderde
aandacht voor meer transversale domeinen, zoals
tewerkstelling, sociale zekerheid, enzovoort?
Beperkingen van het zelfreguleringsprincipe
In welke mate zijn de zelfreguleringspraktijken in
reclame- en audiovisuele middens doeltreﬀend? Hoe
kunnen, rekening houdend met de prioriteit die wordt
gegeven aan kijkdichtheid, stereotypen in de media
worden bestreden als zij liever geen afbreuk doen aan
de waarden van de gemiddelde consument?
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3.9
Samenwerken aan gelijkheid:
mannen als dragers van verandering?

De Verklaring van Peking stelt dat de versterking van de positie (empowerment)
van vrouwen en de volledige participatie van vrouwen op basis van gelijkheid in
alle sectoren van de samenleving voordelig is voor de hele samenleving (d.i. voor
vrouwen en aan mannen), omdat:
• het fundamentele voorwaarden zijn om te komen tot de verwezenlijking van
gelijkheid, ontwikkeling en vrede (artikel 13);
• gelijke rechten, kansen en toegang tot hulpbronnen, gelijke verdeling van
verantwoordelijkheden voor het gezin tussen mannen en vrouwen en een
harmonieus partnerschap tussen man en vrouw van vitaal belang zijn voor hun
eigen welzijn en dat van hun gezin, alsook voor de consolidatie van democratie
(artikel 15);
• uitbanning van armoede, de basis van aanhoudende economische groei, sociale
ontwikkeling, milieubescherming en sociale rechtvaardigheid vereisen dat
vrouwen een rol spelen in economische en sociale ontwikkeling, dat zij gelijke
kansen krijgen en evenveel mogelijkheden hebben als mannen om volwaardig,
zowel actief als passief, te participeren in duurzame ontwikkeling waarin de
mens centraal staat (artikel 16).
Bovendien hebben de ondertekenende regeringen, waaronder de Belgische regering,
zich vastbesloten verklaard om mannen aan te moedigen volledig deel te nemen
aan alle maatregelen om gelijkheid te bewerkstelligen (artikel 25).
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Anderzijds wordt in het Actieplatform van Peking
onderstreept dat:

ook onontbeerlijk voor het realiseren van een meer

• het principe van verdeling van macht en verantwoordelijkheid tussen mannen en vrouwen thuis,
op de werkplek en in breder nationaal en internationaal verband als beginsel moet worden vastgelegd (§ 1);
• vrouwen een aantal punten van zorg delen, die uitsluitend kunnen worden aangevat door nauw
samen te werken met mannen om het gemeenschappelijke doel van gelijkheid van seksen overal
ter wereld te bereiken (§ 3);
• de opvoeding van kinderen gezamenlijke verantwoordelijkheid vereist van ouders, vrouwen en
mannen en de samenleving als geheel (§ 29).

De vaststelling die zich opdringt, is dat men niet tot

De problematiek van de combinatie van familiale en
professionele verantwoordelijkheden vormt ook het
onderwerp van een strategische doelstelling van het
Actieplatform (Strategische doelstelling F.6) en de
ondertekenende regeringen hebben zich ertoe verbonden om een reeks maatregelen te nemen om deze
doelstelling te bereiken (§ 179-180).

evenwichtige en meer rechtvaardige maatschappij.
gendergelijkheid kan komen zonder een actieve participatie van mannen.
Maar waarom zouden mannen daadwerkelijk meewerken aan gendergelijkheid? Behalve het vanzelfsprekende belang van dergelijke veranderingen voor
vrouwen en voor de maatschappij in haar geheel,
kunnen ook mannen van de realisatie van gendergelijkheid een verbetering van hun levenskwaliteit verwachten; hun leven kan bevredigender en completer
worden in een maatschappij die is gebaseerd op gendergelijkheid.
Op institutioneel vlak zijn de laatste jaren inspanningen gedaan om mannen te betrekken bij de inspanningen voor gendergelijkheid. De Raad van Europa
heeft, door middel van de inrichting van commissies
en het opstellen van aanbevelingen en verklaringen,
een institutioneel en normatief kader ontwikkeld om
de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen.
In dit kader stelt men een conceptuele ontwikkeling
vast van een ‘vrouwgerichte’ benadering naar een

1. Context

nadruk op de gelijkheid van vrouwen en mannen.
In de Routekaart voor de gelijkheid van vrouwen

Gendergelijkheid werd lang beschouwd als een ‘vrouwenzaak’. Er werd van uitgegaan dat het de verantwoordelijkheid van vrouwen zelf was om hun situatie
te veranderen opdat zij meer mogelijkheden, kansen,
autonomie, enzovoort zouden verkrijgen.

en mannen 2006-2010, die in maart 2006 werd
gelanceerd door de Europese Commissie, wordt de
combinatie van privéleven en professioneel leven
genoemd als een van de zes prioritaire peilers en
wordt de belangrijke rol van mannen in het bereiken van gelijkheid benadrukt. Deze problematiek

Maar, niettegenstaande de onmiskenbare vooruitgang op vlak van gendergelijkheid in Europa sinds de
jaren 1960, is de daadwerkelijke gelijkheid nog niet
gerealiseerd en worden rechten van vrouwen nog
veelvuldig geschonden.

maakt ook deel uit van de activiteiten van de werkgroep die is opgericht binnen het Raadgevend Comité
voor gelijke kansen tussen vrouwen en mannen.
De doelstellingen van deze werkgroep zijn meervoudig: reﬂecteren over de manier waarop mannen
gelijkheid kunnen promoten en over de voordelen

In de huidige context lijkt een grotere solidariteit
tussen vrouwen en mannen, die samenwerken, dan

van gendergelijkheid voor mannen en de uitwisseling van ervaringen tussen Lidstaten bevorderen.
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In België vormen vaderschapsverlof, loopbaanonderbreking, arbeidsduurvermindering en deeltijds werk
maatregelen die een betere verzoening van privéle-

ven en professioneel leven zouden kunnen bewerkstelligen – voor vrouwen én voor mannen.

Actiepistes

1

Mannen aanmoedigen om gezinsverantwoordelijkheden op te nemen door interventies op drie
niveaus:
a) Op microniveau: huishoudelijke taken loskoppelen van hun genderconnotatie, of ze ‘genderneutraal’ maken; vrouwen aanmoedigen toleranter te zijn betreﬀende de overdracht van taken…

Het hoofd bieden aan de hindernissen die mannen
afschrikken om vaderschapsverlof op te nemen
(zoals stereotypen, onverdraagzaamheid van
bepaalde vrouwen tegenover het engagement
van mannen in het huishouden, de onderwaardering van huishoudelijke taken, de ﬁnanciële aspecten en de kwetsbaarheid, ontoereikende sociale
zichtbaarheid van de vaderrol, enzovoort).

b) Op mesoniveau: de tewerkstelling van gemengd
personeel (mannen en vrouwen) bevorderen in de
opvangstructuren voor kinderen; aan ondernemingen de voordelen tonen van gelijkheid (minder

Sensibiliseren om loopbaanonderbreking, arbeidsduurvermindering en deeltijdse arbeid als valabele opties voor mannen ingang te doen vinden.

absenteïsme, meer productiviteit, enzovoort)…
c) Op macroniveau: institutionele regelingen voor
kinderopvang, vader- en ouderschapsverlof, levensloopregelingen, deeltijdse arbeid…; bruik-

3

Promotie van nieuwe modellen van mannelijkheid, valorisatie van de rol van de vader, constructie van een mannelijkheid zonder masculinisme.

4
5

bare infrastructuren aanbieden; zichtbaarheid
geven aan en sociaal opwaarderen van huishoudelijk werk…

2

op verschillende niveaus:
Alternatieve en ﬂexibele werkregelingen (deeltijdse arbeid, variabele werktijd, loopbaanonderbreking…) inpassen in een beleid van combinatie
van privéleven en professioneel leven om een grotere deelname van vrouwen aan de publieke sfeer
te bevorderen, maar ook een ander evenwicht
tussen betaald werk, onderwijs en verzorging.

58

Bevordering van een meer actieve rol van mannen
door het sensibiliseren van individuen en groepen

a) de publieke opinie, onder andere met de hulp
van de media;
b) de professionelen (leerkrachten en opvoed/st/
ers, rechters, politieagenten/s, sociale werk/st/ers);
c) de ondernemingen;
d) het (lager, middelbaar en hoger) onderwijs.

6

Te overwinnen uitdagingen
Combinatie privéleven - professioneel leven
Een te sterke nadruk op het belang van alternatieve en

De maatregelen die mannen betreﬀen worden niet
gezien in het licht van gelijkheid van kansen.

ﬂexibele werkregelingen voor een betere combinatie
privéleven - professioneel leven kan ertoe leiden dat
mannen dit veeleer ‘ondergaan’ dan dat ze ervoor
kiezen. In welke mate kunnen mannen echt bijdragen
aan gendergelijkheid als ze niet bereidwillig zijn?
Een te culturalistische benadering?
Het feit dat de nadruk wordt gelegd op de verandering
van mentaliteit en stereotypen om de structuur van
gezinsverantwoordelijkheden te veranderen, kan
negatieve gevolgen hebben, zoals het negeren van
sociale factoren (diversiteit van de bevolking,
inkomens(on)zekerheid, enzovoort). Bij het opstellen
van maatregelen inzake arbeidsduurvermindering,
deeltijds werk en vaderschapsverlof is het bijvoorbeeld
belangrijk rekening te houden met de culturele diversiteit van de bevolking, maar ook met socio-economische factoren, zoals de precariteit waarin veel vrouwen
en mannen leven.
Te veel nadruk op culturele aspecten ligt ook aan de
basis van het vooroordeel dat het probleem van ongelijkheid ‘in het hoofd van de vrouwen’ zit.
Financiering
De ﬁnanciering van maatregelen om de combinatie
van privéleven en professioneel leven te bevorderen
kan op korte termijn een probleem vormen. Men vindt
in Europa echter voorbeelden van rentabiliteit en doelmatigheid op lange termijn van deze maatregelen,
met name in de Scandinavische landen.
Harmonisering van de juridische instrumenten
De nationale wetten, bijvoorbeeld de Belgische wet
betreﬀende vaderschapsverlof, zouden de Europese
wetten terzake moeten weerspiegelen, wat niet steeds
het geval is. Bovendien blijven er verschillen bestaan
tussen regio’s of tussen gemeenschappen.
Spanning binnen de instellingen belast met de
uitvoering van de beleidslijnen inzake gelijkheid

Wanneer het beleid ter bevordering van de combinatie privéleven - professioneel leven enkel vanuit het
standpunt van vrouwen vertrekt, dan kan het
bestaande genderstereotypen versterken.
Bepaalde maatregelen ter bevordering van gelijkheid
gaan niet systematisch gepaard met informatiecampagnes voor de mannen en de vrouwen die de doelgroep vormen. In dit geval bestaat het risico op een
erkenning van genderongelijkheid, zonder te komen
tot een analyse van de systematische discriminatie van
vrouwen als gevolg van de sociale machtsverhoudingen.
Onder deze omstandigheden bestaat het gevaar om
contradictorische eisen en wensen met betrekking tot
gendergelijkheid te ontvangen van mannen en vrouwen, om bij te dragen aan een backlash, om te eindigen in een situatie waarin mannen en vrouwen zich
‘verloren’ voelen.
Operationalisering van de arbeidsduurvermindering
Loopbaanonderbreking garandeert geen kwalitatieve
en kwantitatieve bijdrage van mannen aan de opvoeding en verzorging van kinderen en aan huishoudelijke taken. Velen gebruiken de vrije tijd voor studies of
om zich te engageren in andere beroepsactiviteiten.
Degenen die overschakelen naar deeltijds werk blijken
de echte dragers van verandering.
Stereotypen kunnen mannen die deeltijds willen
werken, beïnvloeden of afschrikken. Hun zogenaamde
gebrek aan ambitie of hun afwezigheid op het werk
worden hen niet zelden verweten. Dat kan uiteindelijk
negatieve gevolgen hebben voor hun carrière.
Voor een groot deel van de bevolking lijkt arbeidsduurvermindering op ﬂexibilisering van arbeid, met
als gevolg een meer onzekere ﬁnanciële situatie en/of
het verlies van toegang tot de sociale zekerheid.
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3.10
Geweld: een mannenzaak!
De rol van mannen in
het voorkomen en
beëindigen van geweld

In de Verklaring van Peking hebben de ondertekenende regeringen, waaronder de
Belgische regering, zich vastbesloten verklaard om alle vormen van geweld jegens
vrouwen en meisjes te voorkomen en uit te bannen (§ 29).

>
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Geweld jegens vrouwen vormt dan ook een van de
essentiële aandachtsgebieden van het Actieplatform
van Peking. Het Actieplatform verduidelijkt dat
geweld jegens vrouwen een belemmering vormt voor
de verwezenlijking van de doelstellingen van gelijkheid, ontwikkeling en vrede. Geweld jegens vrouwen
betekent zowel een schending van als een inbreuk op
of het teniet doen van het genot van mensenrechten
en fundamentele vrijheden (§ 112). De ervaring die is
verworven in bepaalde landen toont aan dat mannen
en vrouwen kunnen worden gemobiliseerd om tegen
geweld in al zijn vormen te vechten en dat het mogelijk is om doeltreﬀende publieke maatregelen te
nemen om zowel de gevolgen als de oorzaken van
geweld te bestrijden.
Mannengroeperingen die zich inzetten tegen geweld
jegens de andere sekse zijn noodzakelijke bondgenoten om veranderingen door te voeren (§ 120).

1. Inleiding
Hoewel het zo is dat alle mensen gewelddadig kúnnen
zijn, kan geweld tegen vrouwen niet worden beschouwd als een natuurlijk fenomeen. Niet alle
mannen zijn gewelddadig tegen hun partners en hun
kinderen; de genderstereotype die aan alle mannen
een gewelddadig gedrag toekent moet en kan dus
niet worden gereproduceerd. Onder welke voorwaarden wordt echter overgegaan tot het gebruik van
geweld?
Onderzoekers bevestigen dat geweld tegen vrouwen
vaak samenhangt met een ongelijke sociale orde en
met overheersing; het is ook geworteld in het discours
over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Geweld tegen
vrouwen krijgt dikwijls vorm in de tegenstelling
tussen macht en kwetsbaarheid waarop mannelijkheid in onze maatschappij is gebouwd. Het kan ook
de manifestatie zijn van een ervaring van geweld die

de dader heeft getekend (in zijn kindertijd bijvoorbeeld).
Geweld tegen vrouwen als sociaal fenomeen valt niet
goed te praten en de gemeenschap moet preventiestrategieën opstellen om geweld op te sporen en
niet-gewelddadig gedrag aan te moedigen. Op individueel niveau is interventie bij daders even hard nodig
als hulp en steun aan slachtoﬀers.
De Staat moet zich engageren om geslachtsgebonden geweld uit te bannen, zowel door sensibilisering
en preventie als door beteugeling. Anderzijds is het
engagement van mannen, die de meerderheid van de
geweldplegers vormen, een must in acties die tot doel
hebben om een einde te maken aan geweld tegen
vrouwen.

2. Belgische context
In België werd op 11 mei 2001 het eerste Nationaal
Actieplan Geweld uitgewerkt als gevolg van de beslissing van de Interministeriële Conferentie inzake
gelijke kansen van 14 november 2000. Voor het eerst
besliste de regering een gezamenlijk strijdplan uit te
werken inzake geweld tegen vrouwen.
Eind 2003 werd aan het Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen de opdracht gegeven om
het Nationaal Actieplan te evalueren en op basis van
deze evaluatie werd een ontwerp van nieuw nationaal
actieplan uitgewerkt rond één groot domein, met
name partnergeweld. In mei 2004 werd het Nationaal
Actieplan inzake de strijd tegen het Partnergeweld
(2004-2007) door de Ministerraad goedgekeurd.
Tijdens de interministeriële conferentie van 8 februari
2006 werd het ‘Nationaal Actieplan partnergeweld
2004-2007’ uitgebreid met acties van de gemeenschappen en gewesten tot het ‘Nationaal Actieplan
inzake de strijd tegen het partnergeweld, lopende
acties en perspectieven’.
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Actiepistes

1

2

In het kader van interventies bij daders:

In het kader van sensibiliseringsstrategieën:

a) De aandacht vestigen op: verwijzing naar de

a) Projecten naar voren schuiven die ernaar streven: jongeren en kinderen te overtuigen dat het
niet altijd nodig is de controle en de macht in
handen te hebben, en ze helpen te aanvaarden dat
het soms normaal is kwetsbaar en zwak te zijn;
andere vormen van mannelijkheid te bevorderen
met een tolerante houding tegenover homoseksualiteit en de weigering van geweld; jongens en
meisjes aan te moedigen om op gelijke voet met
elkaar om te gaan, anderen te respecteren, grenzen te kunnen stellen; leren om zorg te dragen
voor de ander; het beeld van ‘actief vaderschap’ (in
de opvoeding, en dat vanaf de vroegste kindertijd)
te waarderen en te bevorderen.

wet, het verbod van geweld en de legitimiteit van
interventie om geweld tegen vrouwen te elimineren; gerechtvaardigd uitoefenen van gezag; de
ethiek van verantwoordelijkheid; verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen aan daders tegenover
hun daden en hun verantwoordelijkheid betreffende de veiligheid van kinderen; de mogelijkheid
van openheid om hen ertoe te brengen te praten
over hun emoties en hun daden en het gebruik
van empathie om de nodige, minimale band op te
bouwen.
b) Bij de uitvoering van daderprojecten: de inachtneming van denkbeelden en overtuigingen van
mannen inzake mannelijkheid, vrouwelijkheid en
relaties mannen/vrouwen, relaties ouder/zoon en

b) Innovatieve sensibiliseringscampagnes tegen
geweld realiseren.

ouder/dochter en posities en verantwoordelijkheden van mannen binnen gezinnen en in de gezinsrelaties; de ontwikkeling van andere denkbeelden
over mannelijkheid die meer zijn aangepast aan
de realiteit en aan de kwaliteiten van elkeen; de
voorstelling van andere modellen om te handelen

Campagnes gericht tot verscheidene doelgroepen:
tot ouders; tot kinderen en jonge mannen, in een
taal die hen vertrouwd is; tot allochtone bevolkingsgroepen, rekening houdend met hun speciﬁeke problemen en culturele verschillen.

en te reageren in het kader van de partnerrelatie
en de uitoefening van het vaderschap.
c) Verwarring vermijden tussen het gevoel van
woede en frustratie van mannen en het overgaan
tot het plegen van een gewelddaad.
Onderzoek toont aan dat mannen zich geen
gewelddadig gedrag veroorloven met om het
even wie, wat blijk geeft van controle en zelfbeheersing. De afwezigheid van zelfbeheersing kan
dus op zich niet verklaren waarom men overgaat
tot de daad, noch waarom nu net vrouwen zo vaak
het slachtoﬀer zijn van geweldplegingen door
mannen.
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Campagnes gekenmerkt door:
• het gebruik van populaire, mannelijke persoonlijkheden en/of personen met een ‘gewelddadig’
beroep, zoals boksers;
• aﬃchering in typisch mannelijke omgevingen;
• het gebruik van beelden waarmee mannen zich
kunnen identiﬁceren en die positieve voorbeelden geven van ander mannengedrag;
• de aanmoediging om op een andere manier
partnerrelaties en gezinsrelaties op te bouwen;
• het gebruik van het beeld van sterke vrouwen
dat een beroep doet op de solidariteit van
mannen in de strijd tegen geweld;
• de deelname van mannen aan campagnes. Als
mannen deelnemen, zullen de campagnes doel-

>

treﬀender zijn. Mannen weten immers hoe ze
moeten praten met mannen en jongeren in hun
gemeenschappen, werkruimtes, scholen, enzovoort. Bovendien zullen mannen tot wie de
campagnes zijn gericht, gemakkelijker luisteren
naar de stem van mannen.
c) De sociale veroordeling van geweld bevorderen:
de interventie van een derde bij geweld tegen
vrouwen legitimeren; sensibiliseren tegen de permissiviteit tegenover geweld tegen vrouwen
(geweld tegen vrouwen is geen ‘privézaak’, maar
gaat de hele samenleving aan); verwijzen naar de
betreﬀende wet en naar het verbod op geweld bij
elke behandeling van mannelijke geweldplegers;
wetswijzigingen ten voordele van de uitroeiing
van geweld tegen vrouwen steunen.

Interinstitutionele samenwerking:

3

a) Tussen de centra die zich bezighouden met
vrouwelijke slachtoﬀers en de centra die zich
bezighouden met mannelijke geweldplegers,
waarbij wordt gelet op de feitelijke scheiding van
de centra.
b) Ontmoetings- en gespreksgroepen oprichten
voor professionals die zich bezighouden met
geweld tegen vrouwen, om de interventies op verschillende niveaus te verbinden (politie, gerecht,
medische diensten, enzovoort), om uitwisselingen
van informatie en de toegang tot gezamenlijke
hulpmiddelen te bewerkstelligen.

Te overwinnen uitdagingen
Proces waarbij daders tot slachtoﬀer worden
Het is belangrijk rekening te houden met de
manier waarop geweld door opeenvolgende
generaties heen wordt herhaald en met de sociale

ze er (vrijwillig of verplicht) mee instemmen een therapie te volgen ook echt dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen voor de gewelddaden die ze hebben
gepleegd?

achtergrond die het in de hand werkt. Op individueel niveau kan het feit dat het lijden van de dader
wordt benadrukt echter leiden tot een niet-verantwoordelijkheidsbesef, tot de rechtvaardiging of de
ontkenning van zijn gewelddaden. Gewelddadige
mannen kunnen namelijk een afstandelijke hou-

Geweld… tegen vrouwen
Er komt meer kritiek op campagnes met betrekking
tot geweld tegen vrouwen, met name op het feit dat
ze geweld in het algemeen niet aanpakken (inclusief

aan als aanzet van het geweld. Hoe vermijden we

geweld gepleegd dóór vrouwen). Het feit dat de
eigenheid van geweld tegen vrouwen opgaat in het
geweld in het algemeen, illustreert de onverschilligheid van de hele maatschappij tegenover geweld
gepleegd op vrouwen. Hoe kunnen we vermijden dat
de strijd tegen geweld tegen vrouwen op losse

dat gewelddadige mannen tot slachtoﬀers worden

schroeven komt te staan?

ding aannemen met betrekking tot het geweld
tegen vrouwen. Ze vinden dat hun woede en
agressiviteit gerechtvaardigd zijn en ze voeren het
gedrag van het slachtoﬀer of de omstandigheden

gemaakt en op die manier de pogingen ondermijnen om het gedrag te veranderen en het geweld
uit te bannen?
Bijbrengen van verantwoordelijkheidsbesef
Wat betreft de aandacht die wordt gegeven aan
mannelijke geweldplegers: garandeert het feit dat

Strijd tegen geweld… door vrouwen
Sensibiliseringscampagnes met betrekking tot geweld
tegen vrouwen worden vaak gedragen door vrouwen.
Hoe kunnen mannen worden betrokken bij dergelijke
campagnes? Bovendien blijft het moeilijk om de reële
impact van sensibiliseringscampagnes te meten.
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Bijlagen

4

4.1

Thematafels:
lijst van deelnemers

Rechten en vrijheden van
vrouwen inzake seksualiteit en
voortplanting: stand van zaken
(28 april 2005)
• Marleen Bosmans, International Centre for Reproductive Health (ICRH)
• Mylène Botbol-Baum, professor Unité d’éthique
biomédicale, Université catholique de Louvain
• Carole Grandjean, Fédération laïque de centres de
planning familial vzw
• Monique Riﬄet, voorzitter Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving
betreﬀende de zwangerschapsafbreking
• Anne-Marie Sacré Bastin, Conseil des femmes francophones de Belgique vzw
• Liesbet Stevens, adviseur van Mevrouw Kathleen
Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale
Economie en Gelijke Kansen
• Catherine Verbruggen, Sensoa
• Inga Verhaert, federaal volksvertegenwoordiger SPA en lid van Zij-kant

Welke concrete tools voor gelijkheid
in de onderneming? (28 juni 2005)

• Françoise Goﬃnet, attachée Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
• Mileen Koninckx, Kabinet van de heer Christian
Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en
Gelijke Kansenbeleid
• Marc Lemaire, directeur Groupe One (Groupe de
recherche et d’action sur le développement durable
et le développement économique local)
• Herlindis Moestermans, stafmedewerkster Nederlandstalige Vrouwenraad vzw
• Anne Snick, coördinator Flora vzw
• Denis Stokkink, voorzitter Europese denktank ‘Pour
la Solidarité’
• Annemie Turtelboom, federaal volksvertegenwoordiger VLD, Commissie Sociale Zaken en Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie
• Benoît van Grieken, manager corporate social responsability Randstad Interim
• Gitta Vanpeborgh, ABVV

Mensenhandel - seksuele uitbuiting
- prostitutie: 3 fenomenen,
3 uitdagingen? (13 december 2005)
• Rutvica Andrijasevic, postdoctoraal onderzoekster,

• Gitte Beaupain, Flora vzw
• Karen Castryck, Unizo, Servicepunt KMO en diversiteit
• Monique Chalude, voorzitster Amazone vzw
• Inge Croes, projectontwikkelaar Erkend regionaal
Samenwerkingsverband Limburg
• Kirsten Dewaelheyns, ADA, Vrouwen & nieuwe
technologieën
• Christine Donjean, directeur a.i. Business & Society
• Dominique Estenne, Conseil des femmes francophones de Belgique vzw, Commissie Vrouwen en
ondernemingen

Universiteit van Oxford
• Cécile Chéront, coördinator Espace P vzw
• Paolo de Francesco, Centrum voor gelijkheid van
kansen en voor racismebestrijding, Cel Mensenhandel
• François Del Marmol, gevolmachtigd minister, FOD
Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking
• Fleur Dhont, Universiteit Gent
• Anne-Sophie Dutrieux, Pag-Asa vzw, Brussel
• Michèle Hirsh, advocate
• Marc Hordies, animator Etopia vzw
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• Sophie Jekeler, juriste, voorzitster Le nid vzw
• Patricia Lecocq, Centrum voor gelijkheid van kansen
•
•
•
•
•
•

en voor racismebestrijding, Cel Mensenhandel
Christian Meulders, directrice Sürya vzw, Luik
Maggi Poppe, stafmedewerkster Nederlandstalige
Vrouwenraad vzw
Diane Reynders, adviseur-generaal strafrechtelijk
beleid, FOD Justitie
Ward van Poucke, Payoke vzw, Antwerpen
Ludwig Vandenhove, burgemeester Sint-Truiden,
senator SP-A
Magdeleine Willame-Boonen, voorzitster Conseil
des femmes francophones de Belgique vzw

Gender en ouderen: een thema
op zich (26 januari 2006)
• Marie-Thérèse Casman, sociologe, coördinatrice
Gezinsdemograﬁsch panel PSBH, Université de
Liège
• Els Messelis, LACHESIS, ExpertiseBureau Latere Leeftijd en Gender
• Christiane Robert, voorzitster Seniorﬂex vzw
• Nico Steegmans, algemeen coördinator Steunpunt
Gelijkekansenbeleid, Universiteit Antwerpen en
Universiteit Hasselt
• Bruno Tobback, minister van Leefmilieu en minister
van Pensioenen
• Lieve Vanderleyden, wetenschappelijk attachéexpert Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie
• Dominique Verté, docent Vakgroep Sociaal-Culturele Agogiek, Vrije Universiteit Brussel

Samenwerken aan gelijkheid:
mannen als dragers van
verandering? (7 maart 2006)
• Celia Alexopoulou, adjunct-afdelingshoofd Eenheid
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen: Strategie
en programma, Europese Commissie
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• Fabienne Bister, voorzitster Commissie KMO van
het Verbond van Belgische Ondernemingen, gedelegeerd bestuurster Moutarderies Bister
• Peter-Jan Bogaert, freelance journalist De Morgen
• Monique Chalude, voorzitster Amazone vzw
• Marcel Crochet, emeritus Rector Université catholique de Louvain, voorzitter Commissie Vrouwen en
Wetenschap van het Kabinet van Mevrouw MarieDominique Simonet, minister van Hoger onderwijs,
Wetenschappelijk onderzoek en Internationale
betrekkingen van het Waals Gewest
• Hadelin de Beer de Laer, voorzitter POD Duurzame
ontwikkeling
• Ortwin de Graef, professor Departement Literatuurwetenschap, Katholieke Universiteit Leuven
• Christian Dupont, minister van Ambtenarenzaken,
Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en
Gelijke Kansenbeleid
• Anne-Marie Faradji, bestuurster Afdeling Gelijkheid, Algemene Directie Mensenrechten, Raad van
Europa
• Jeﬀ Hearn, professor Swedish School of Economics,
Helsinki (Finland) en Universiteit van Hudderﬁeld
(Verenigd Koninkrijk)
• Marleen Heylen, contextueel familietherapeute,
lector Departement Sociale School Heverlee, Katholieke Hogeschool Leuven
• Michael Kimmel, professor Departement Sociologie, State University of New York, Stony Brook (Verenigde Staten)
• Fabio Lorenzi-Cioldi, professor Departement Psychologie, Universiteit van Genève (Zwitserland)
• Olivier Nyssens, voorzitter Relais Hommes vzw
• Veerle Pasmans, adjunct-directrice Instituut voor
de gelijkheid van vrouwen en mannen
• Gratia Pungu, attachée Ministerie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Plaatselijke Besturen
• Hugo Swinnen, senior onderzoeker en hoofd internationale zaken, Verwey-Jonker Instituut (Nederland)

• Vincent Van Damme, directeur HR Ontwikkeling,
Euromut

• Alexandra Palt, directrice voor de bevordering van
de gelijkheid, Haute Autorité française de lutte

• Jessie Vandeweyer, onderzoekster Vakgroep Sociologie - Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel

contre les discriminations (Frankrijk)
• Eddie Omar Rosenberg Khawaja, Instituut voor de
rechten van de mens (Denemarken)
• Carlien Scheele, projectleider Plan van Aanpak van
de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (Nederland)
• Annemie Turtelboom, federaal volksvertegenwoordiger VLD, Commissie Sociale Zaken en Adviescomité voor Maatschappelijke Emancipatie

Geweld: een mannenzaak!
De rol van mannen in het
voorkomen en beëindigen van
geweld (7 april 2006)
• Christian Anglada, coördinator Violence et Famille,
Stichting Jeunesse et Familles (Zwitserland)
• René Begon, projectleider Collectif contre les violences familiales et l’exclusion vzw
• Daniël Bollen, Provincie Limburg, 2de Directie Welzijn, Dienst Gelijke Kansen
• Michael Kaufman, oprichter Witte Lintjescampagne
(Canada)
• Mileen Koninckx, Kabinet van de Heer Christian
Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en
Gelijke Kansenbeleid
• Roland Mayerl, projectmanager City & Shelter vzw
• Nico van Oosten, beleidsmedewerker Transact
(Nederland)

Vrouwen en politiek: op goede weg?
(19 juni 2006)

• Tijs Broeke, Equal Opportunities Commission (Verenigd Koninkrijk)
• Michel Goﬃn, adviseur Directie Verenigde Naties,
FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en
Ontwikkelingssamenwerking
• Lissy Gröner, europarlementariër, co-verslaggeefster

• Alisa del Re, professor Departement Historische en
politieke studies, Universiteit van Padova (Italië)
• Stefaan Fiers, professor Centrum voor Politicologie,
Katholieke Universiteit Leuven
• Zoé Genot, federaal volksvertegenwoordiger Ecolo
• Brigitte Grouwels, staatssecretaris Brussels Hoofdstedelijk Gewest - CD&V
• Joëlle Kapompole, senatrice, lid Waalse Gewestraad,
lid Raad van de Franse Gemeenschap, gemeenteraadslid Bergen - PS
• Petra Meier, docent Vakgroep Politieke Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel
• Jean-Benoit Pilet, onderzoeker Centre d’étude de la
vie politique, Université libre de Bruxelles
• Maggi Poppe, stafmedewerkster Nederlandstalige
Vrouwenraad vzw
• Benoît Rihoux, professor Centre de Politique Comparée, Université catholique de Louvain
• Sarah Scheepers, onderzoekster Instituut voor de
Overheid, Katholieke Universiteit Leuven

van het advies omtrent de oprichting van een Europees Genderinstituut in de Commissie van de rechten van de vrouw van het Europees Parlement

• Viona Westra, journaliste
• Magdeleine Willame-Boonen, voorzitster Conseil
des femmes francophones de Belgique vzw

Institutionele mechanismen voor
verbetering van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen (27 april 2006)
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De strijd tegen stereotypen
in de media: gender mainstreaming
als een instrument voor
verandering? (27 juni 2006)
• Haﬁda Bachir, adjunct-algemeen secretaris Vie
féminine
• Isabelle Durant, senatrice, federaal secretaris Ecolo
• Nathalie Kumps, advocate
• Sophie Matkava, attachée Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
• Magda Michielsens, professor vrouwenstudies, Universiteit Antwerpen
• Betina Peeters, verantwoordelijke gelijkekansenprogramma’s, Europese Federatie van Journalisten
• Marie-Paule Provost, ombudsvrouw van de VRT
• Sandrine Sepul, voorzitster Raad voor de Reclame,
adjunct-secretaris Jury voor Ethische Praktijken
inzake Reclame
• Corine Van Hellemont, projectmanager Zorra, Universiteit Antwerpen
• Patrick Verraes, jurist Instituut voor de gelijkheid
van vrouwen en mannen
• Olga Zrihen, senatrice - PS
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4.2

Beknopte woordenlijst20

Combinatie privéleven professioneel leven
De term vereniging of combinatie van privéleven en
professioneel leven kreeg de voorkeur boven het
woord verzoening (volgens ons niet geschikt), dat in

Gelijkekansenbeleid
Beleid in overeenstemming met de richtlijnen op
gelijke behandeling van vrouwen en mannen, dat tot
doel heeft om alle discriminatie op grond van sekse
tegen te gaan of te beëindigen.

deze samenhang meestal wordt gebruikt. Met deze
optie willen we aangeven dat, in tegenstelling tot wat
de inhoud van het woord verzoening suggereert,
arbeid en gezin geen of niet langer aparte, tegenstrijdige sferen zijn met uiteenlopende belangen. Het zijn

Gendergelijkheidsbeleid kan zowel het klassieke gelijkekansenbeleid voor gelijke rechten en gelijke behandeling omvatten, als speciﬁeke positieve acties ten
voordele van de minder bevoorrechte sekse.

twee levenssferen die elkaar aanvullen en zich steeds
meer met elkaar vermengen, zoals in onze streken
ook het geval was vóór het industriële tijdperk. Het is

Genderanalyse

dus goed de vereniging te bevorderen van de belangen van beide levenssferen, die artiﬁcieel worden
gescheiden, door de maatschappij te reorganiseren in
functie van het principe van universaliteit en niet
langer in functie van de verouderde genderrollenverdeling, en door sociale tijd en gezinstijd op elkaar af te
stemmen.
De doelstelling van de gelijkheid van vrouwen en
mannen, bepaald in het door de Europese Commissie

Analyse die meer inzicht verschaft in de situatie van
vrouwen en mannen, hun beperkingen, hun behoeften, hun prioriteiten en hun interesses, hun toegang
tot en controle over hulpmiddelen en hun toegang
tot de voordelen van ontplooiing en beslissingsmacht.
Analyse die de seksegerelateerde stereotypen, de
ongelijkheden, de fenomenen inzake de hiërarchische
positie van het mannelijke en het vrouwelijke wil deﬁniëren.

aangenomen Routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2006-2010), zal slechts kunnen
worden bereikt door de erkenning van gelijkwaardig-

Genderdiscriminatie

heid van beide soorten rollen en door een radicale
herstructurering van betaalde arbeid.

Gelijke kansen
Het feit dat vrouwen en mannen dezelfde kansen en

Ieder onderscheid, iedere uitsluiting of beperking op
basis van sekse, die tot gevolg of tot doel heeft dat de
erkenning, het genot of de uitoefening door vrouwen
(of mannen) van hun mensenrechten en van hun fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal
of cultureel vlak wordt verhinderd.

mogelijkheden hebben.
20 Deze woordenlijst is grotendeels gebaseerd op: Gelijke kansen in 100 woorden. Woordenlijst van de Europese
Commissie (1998).
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Gendergelijkheid

Genderstereotypen

Gendergelijkheid impliceert dat iedereen vrij is om

Een geheel van eigenschappen dat een groep aan
vrouwen en aan mannen toekent (bvb. vrouwen zijn
voorbestemd voor het huishoudelijke werk). Genderstereotypen zijn vaak reducerend en weerspiegelen
niet de reële capaciteiten van een persoon.

haar/zijn persoonlijke talenten te ontwikkelen en om
keuzes te maken zonder te worden beperkt door strikt
gescheiden genderrolpatronen, en dat de verschillende gedragingen, aspiraties en noden van vrouwen
en mannen in dezelfde mate worden erkend, gevaloriseerd en bevorderd.
Gelijkheid in rechte verwijst naar het feit dat vrouwen
en mannen dezelfde rechten hebben. Feitelijke gelijkheid verwijst naar het feit dat vrouwen en mannen
zich op voet van gelijkheid bevinden in de concrete
realiteit (realisaties) (gelijk resultaat) en niet alleen op
het vlak van gelijkheid in rechte.

Gender mainstreaming
(geïntegreerde benadering van de
genderdimensie)
De Raad van Europa deﬁnieert gender mainstreaming
als ‘the (re)organization, improvement, development
and evaluation of policy processes, so that a gender
equality perspective is incorporated in all policies at
all levels and at all stages by the actors normally
involved in policy-making’ (1998).
Deze deﬁnitie schuift gender mainstreaming naar
voren als de strategie om gendergelijkheid te bereiken en stelt tevens dat de actoren die normaal gezien
de beslissingen nemen het moeten implementeren in
elk beleid en alle besluitvorming. Dit houdt in dat het
departement of de minister voor gendergelijkheid of
gelijke kansen niet langer verantwoordelijk zijn voor
de resultaten, maar dat de verantwoordelijkheid
wordt gespreid over alle actoren. Gender main-

Geweld tegen vrouwen
‘Elke daad van geweld op basis van gender die resulteert
of kan resulteren in lichamelijke, seksuele of psychologische schade aan of lijden van vrouwen, met inbegrip
van bedreiging van dergelijke gewelddaden, dwang of
willekeurige vrijheidsberoving, ongeacht of dit plaatsvindt in het openbaar of in de privésfeer.’21
Geweld tegen vrouwen omvat, maar is niet beperkt
tot, volgende vormen van geweld:22
• lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld
binnen het gezin, met inbegrip van slagen, seksueel misbruik van meisjes in het gezin, geweld in verband met de bruidsschat, verkrachting binnen het
huwelijk, genitale verminking en andere traditionele praktijken die schadelijk zijn voor de vrouw,
buitenechtelijk geweld en geweld in samenhang
met uitbuiting;
• lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld in de
samenleving, met inbegrip van verkrachting, seksueel misbruik, ongewenste intimiteiten en seksuele
intimidatie op de werkplek, in onderwijsinstellingen en elders, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie;
• lichamelijk, seksueel en psychologisch geweld gepleegd of gedoogd door de Staat, ongeacht de
plaats van handeling.

streaming belangt zowel mannen als vrouwen aan.
21 Eerste artikel van de Verklaring over de uitbanning van geweld tegen vrouwen, Resolutie 48/104 van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties van 20 december 1993.
22 Artikel 2 van de Verklaring over de uitbanning van geweld tegen vrouwen, Resolutie 48/104 van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties van 20 december 1993.
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Glazen plafond
De moeilijke toegang voor vrouwen tot hogere functies, de verminderde kansen van vrouwen op promotie.

Institutionele mechanismen
In het Actieplatform van de Vierde Wereldvrouwenconferentie van Peking (1995) worden verschillende
bepalingen naar voren geschoven inzake het uitwerken van institutionele mechanismen voor de verbetering van de positie van vrouwen. Naast bepalingen
inzake het uitwerken van een gender-mainstreamingbeleid, wordt vooral aandacht besteed aan het oprichten van nationale organen inzake gelijke kansen. Volgens deze bepalingen dienen deze organen een duidelijk omlijnd mandaat en bevoegdheden te hebben
om doeltreﬀend te kunnen strijden op de hoogste
machtsniveaus voor de verbetering van de positie van
vrouwen. Essentieel zijn in dit verband ook het verkrijgen van voldoende middelen en het vermogen en de
bevoegdheid om het beleid te beïnvloeden en de
wetgeving op te stellen en te herzien.

Laïciteit
Laïciteit verwijst naar het principe van scheiding van
de politieke en administratieve macht van de Staat en
van de religieuze macht, evenals naar het karakter van
de instellingen die dit principe respecteren. Volgens
dit principe maakt het religieuze geloof deel uit van
het privéleven van het individu. De religieuze overtuigingen – of het ontbreken daarvan – van ieder,
worden dus bewust niet gekend door het beleid. De
laïciteit houdt een onderwijs in waarin de religieuze
vorming (in de zin van onderwijs van het geloof) ont-

breekt. Niettemin is godsdienstonderwijs niet onverenigbaar met laïciteit, zolang het niet gaat om het
beschrijven van de ‘zeden en gewoonten’ en men elke
religie voorstelt vanuit een afzijdig standpunt.

Loonkloof
Het verschil tussen de gemiddelde lonen van vrouwen en mannen, uitgedrukt als percentage van het
mannenloon. Ook wel genderloonkloof genoemd.

Mannelijkheid
Vier benaderingen en deﬁnities:23
1. Essentiedeﬁnitie: bevestigt het bestaan van een
universele en natuurlijke ‘essentie’ van het mannelijke.
2. Positivistische deﬁnitie: benadrukt de feiten: wat
de mannen zijn in het dagelijkse leven. De termen
‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ verklaren, meer nog dan
de verschillen tussen geslachtelijke categorieën, de
manier waarop mannen zich onderling onderscheiden enerzijds en anderzijds de manier waarop
vrouwen zich onderling onderscheiden.
3. Normatieve deﬁnitie: bepaalt een norm: mannelijkheid is wat mannen moeten zijn. De theorie van de
seksuele rollen behandelt mannelijkheid als een
sociale norm van het gedrag van mannen.
4. Semiotische deﬁnitie: Men doet afstand van het
niveau van de persoonlijkheid en mannelijkheid
wordt bepaald als een systeem van symbolisch verschil waarin de plaatsen van het mannelijke en het
vrouwelijke tegengesteld zijn. In plaats van mannelijkheid te bepalen als een zaak (een natuurlijke
eigenschap, een gedragsnorm, enzovoort), moet
men zich focussen op de processen en de relaties
waardoor vrouwen en mannen gender ervaren. In

23 Connell, R.W. (1995). Masculinities, Cambridge: Polity Press.
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die zin zou mannelijkheid een plaats hebben in de
onderlinge genderrelaties; de handelswijzen waar-

woordigende democratie als spiegel, als microkosmos
van de samenleving. De conceptie van de vertegen-

door vrouwen en mannen zich tot die plaatsen verbinden; en ten slotte, de gevolgen van deze handelswijzen in de materiële ervaring, de persoonlijkheid en de cultuur. Er bestaat dus niet slechts één
mannelijkheid, maar meerdere mannelijkheden
die onderhevig zijn aan verandering.

woordigende democratie als microkosmos van de
samenleving, verbindt verschillende types van argumentatie:
• het argument van de evenredigheid (de politieke
vertegenwoordiging moet de samenstelling van de
maatschappij weerspiegelen);
• het utilitaristisch argument (het gebrek aan doeltreﬀendheid en legitimiteit van een politieke macht
die de competenties van de helft van de bevolking
ontbeert);
• het argument van de speciﬁeke belangen en noden
(vrouwen die beter worden begrepen, worden
beter verdedigd);
• het argument van speciﬁeke waarden en gedragingen (vrouwen hebben een speciﬁeke verhouding
tot de politiek, wat zal zorgen voor een evolutie van
de politiek).

Hedendaagse studies over mannelijkheid richten zich
op een reeks stellingen, zoals het bestaan van meerdere mannelijkheden; de deﬁnitie en de versterking
van het beeld van mannen (mannelijkheden) in de
instellingen; mannelijkheid is een actieve constructie
en heeft een dynamisch karakter; de verschillende
mannelijkheden zijn ondergebracht in een hegemoniale hiërarchische structuur.24

Pariteit
Pariteit is een kwantitatieve notie, die een gelijkheid,
een perfect evenwicht impliceert. Toegepast op de
politieke sfeer, bestaat de pariteit van mannen en
vrouwen er dus in dat evenveel vrouwen als mannen
aanwezig zijn in de verschillende politieke instellingen.
In het kader van het Belgische politieke debat met
betrekking tot de noodzaak om de deelname van
vrouwen aan de politieke besluitvorming te versterken vormt niet de paritaire democratie, als politieke
doelstelling die is geschikt om de constructie van
gelijkheid van geseksueerde personen te bereiken,
de basis voor de evenredige verhouding van mannen
en vrouwen in de politiek, maar veeleer de vertegen-

Positieve actie
Maatregel gericht op een bijzondere groep met de
bedoeling de nadelen van een speciﬁeke groep te
voorkomen en te elimineren.

Positieve discriminatie
Maatregel gericht op een bijzondere groep met de
bedoeling de nadelen van een speciﬁeke groep te
compenseren door die groep speciﬁeke rechten en
voordelen toe te kennen.

24 Connell, R.W. (2000). Understanding Men: Gender Sociology and the New International Research on Masculinities
(http://www.tipinasia.info/ﬁles/doc/3/1/13/Understanding%20Men-Gender.pdf#search=%22connel%20understa
nding%20men%22).
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Reproductieve gezondheid

Segregatie

Reproductieve gezondheid is een toestand van volledige fysieke, mentale en sociale gezondheid, niet
enkel met betrekking tot ziekte of invaliditeit, binnen
alle aspecten die te maken hebben met het reproductieve systeem, zijn functies en processen. Reproductieve gezondheid betekent dus dat mensen een
bevredigend en veilig seksleven moeten kunnen
hebben en dat ze het recht en de vrijheid hebben om
nageslacht voort te brengen, zo vaak en wanneer ze
dat wensen. Deze laatste voorwaarde impliceert eveneens dat mannen en vrouwen het recht hebben geïnformeerd te worden over de toegang tot veilige, eﬃciënte, betaalbare en acceptabele geboortebeperking, evenals eender welke andere vorm van voorbehoedsmiddelen die niet onwettig zijn. Bovendien
hebben ze het recht op toegang tot gepaste gezondheidszorg die vrouwen in staat stelt om de zwangerschap en bevalling veilig te doorstaan en die koppels
de best mogelijke kansen biedt om een gezond kind
op de wereld te zetten. In overeenstemming met de
bovenstaande deﬁnitie van reproductieve gezondheid, wordt reproductieve gezondheidszorg gedeﬁnieerd als het geheel van werkwijzen, technieken en
diensten die bijdragen tot de reproductieve gezondheid en welzijn door het voorkomen en genezen van
reproductieve gezondheidsproblemen. Dit omvat
eveneens seksuele gezondheid, die tot doel heeft de
levenskwaliteit en persoonlijke relaties te verbeteren,
en zich niet beperkt tot voorlichting en zorg met
betrekking tot voortplanting of seksueel overdraagbare aandoeningen.

Het verschijnsel dat de arbeidsmarkt in verschillende
delen is opgedeeld, waartussen de overgangen niet
altijd eenvoudig zijn. Horizontale segregatie verwijst
naar de opdeling in sectoren en beroepen; verticale
segregatie verwijst naar de verdeling in verschillende
niveaus.

Seksuele discriminatie
Directe seksuele discriminatie duidt op een behandeling van de individuen volgens hun sekse die expliciet, vrijwillig, bewust en opzettelijk is.
Indirecte of systematische seksuele discriminatie verwijst naar een behandeling van individuen volgens
hun sekse die onvrijwillig, onbewust en niet-opzettelijk is. De indirecte seksuele discriminaties ressorteren
onder een beheerssysteem dat is gebaseerd op een
bepaald aantal, meestal impliciete, hypotheses met
betrekking tot mannen en vrouwen, en bestaat uit
een aantal praktijken en gewoonten die een situatie
van ongelijkheid bestendigen.
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