KONINKRIJK BELGIE

Tweede rapportage aan het Parlement
inzake
het ‘Tweede Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’ (2013-2016),
ter uitvoering van VN Veiligheidsraadresolutie 1325’
2015

1. Inleiding
Éen van de vernieuwende aspecten van het ‘Tweede Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2013-2016), ter uitvoering van
VN Veiligheidsraadresolutie 1325’ was de jaarlijkse rapportage die via actielijn 33 geïntroduceerd werd. Dit is zowel een instrument dat
de betrokken departementen de mogelijkheid biedt hun eigen vorderingen te monitoren als een middel om de bevolking (in eerste
instantie vertegenwoordigd door het Parlement en het maatschappelijke middenveld) te informeren over de voorziene en uitgevoerde
acties. Deze rapportage aan het Parlement voldoet ook punt 2 van resolutie 5-665/5 van de Commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen en voor de Landsverdediging van de Senaat. Dit punt vraagt om het Parlement op de hoogte te houden van de geboekte
vooruitgang.
De rapportage volgt de structuur van het tweede NAP. Ze is onderverdeeld in dezelfde 6 doelstellingen en herneemt alle 37 actielijnen.
Per actielijn wordt er voor de vermelde opvolgingsinstrumenten aangegeven welke acties er uitgevoerd zijn en dit per betrokken
departement. In het geval van bepaalde gezamenlijke acties is de informatie van verschillende departementen samengevoegd, om
onnodige herhalingen zo veel mogelijk te voorkomen.
De opvolgingsinstrumenten die in het NAP en deze rapportage opgenomen zijn, houden ook rekening met die indicatoren van de EU en
de VN inzake resolutie 1325 die betrekking hebben op acties van de Lidstaten.
In bijlage 3 van het tweede NAP was een ‘Stand van zaken eind 2012’ opgenomen. Ook deze volgde een gelijkaardige structuur als die
van het NAP en de rapportage. Dit kan het mogelijk maken om voor bepaalde actielijnen de evolutie van de situatie op te volgen.
Deze rapportage bevat informatie over de periode januari – december 2015.
In bijlage 1 van deze rapportage kan een lijst met afkortingen teruggevonden worden.
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2. Rapportagematrix per doelstelling
DOELSTELLING 1. Internationaal normatief kader
N°
1.a

ACTIELIJNEN

STAND VAN ZAKEN

In België de internationale verdragen die de
rechten van vrouwen verzekeren toepassen.

Periodieke rapportering onder CEDAW.
In oktober 2014 verdedigde België zijn 7e verslag over de opvolging van
CEDAW. Het IGVM stelde op 30 april 2015 als coördinator de
aanbevelingen voor aan het middenveld op een door de FOD Buitenlandse
zaken georganiseerde debriefing met de instanties die betrokken zijn bij
andere rapporteringen over VN-mensenrechtenverdragen1.
Het IGVM heeft ook meegewerkt aan het opvolgingsproces van de
aanbevelingen van verschillende rapporteringen opgestart door de FOD
Buitenlandse Zaken.
Beantwoorden van relevante vragenlijsten van de VN.
België heeft op vraag van de VNVR de vragenlijst ingevuld voor de 'Global
study on the Implementation of 1325' ter voorbereiding van het 'High-level
review' ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de resolutie.
In 2015 was het ratificatieproces aan de gang voor het het Verdrag van de
Raad van Europa van 11/05/2011 inzake het voorkomen en bestrijden van
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld: op federaal niveau, heeft de
Ministerraad het wetsontwerp houdende instemming tot dit verdrag
goedgekeurd in juli 2015.
In het kader van de tweede UPR van België bij de MRR heeft het IGVM de
delen over de gendergelijkheid en discriminatie tegen vrouwen en familiaal
geweld van het in oktober ingediende rapport gecoördineerd.
Het IGVM heeft een vragenlijst beantwoord van de ILO ter voorbereiding
van een discussie over ‘Employment and decent work for peace and
resilience: Revision of the Employment (Transition from War to Peace)
Recommendation (no. 71), 1944’.
Het IGVM heeft commentaar geleverd op het ontwerp van general comment
nr. 3 (artikel 6) van het VN-Comité voor de rechten van gehandicapten bij
het Belgisch coördinatiemechanisme.

DEPARTEMENTEN

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen

1

Het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, het Internationaal Verdrag inzake economische,
sociale en culturele rechten, het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, het Internationaal Verdrag tot bescherming
van alle personen tegen gedwongen verdwijning en het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
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1.b

Actief blijven optreden binnen het kader van de
Algemene Vergadering van de VN, de CSW en
de Mensenrechtenraad om vrouwenrechten op de
voorgrond te plaatsen, vooral in landen van
(post-)conflict.

Acties CSW.
Het hoofdthema van CSW59 handelde over de vooruitgang die gerealiseerd
werd bij de toepassing van de Verklaring en het Actieprogramma van
Beijing, 20 jaar na de aanname tijdens de vierde wereldconferentie over
vrouwen in 1995. De beleidscellen van de Staatssecretaris voor Gelijke
Kansen, van de Minister van Buitenlandse Zaken, en de Minister van
Ontwikkelingssamenwerking, alsook het IGVM en de FOD Buitenlandse
Zaken hebben actief bijgedragen aan de voorbereiding van de Belgische
positie voor deze sessie, meer bepaald door het opstellen van een 'vision
paper' en een voorstel van 'position paper. België, o.a. vertegenwoordigd
door de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, heeft tijdens de sessie zijn
sterk engagement in herinnering gebracht ten aanzien van de bevordering
van de vrouwenrechten die integraal deel uitmaken van de universele en
onvervreemdbare mensenrechten en ten aanzien van de versnelling van de
totstandbrenging van feitelijke gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
België heeft zich in het kader van de ‘Global Leaders' Meeting on Gender
Equality and Women's Empowerment: A Commitment to Action’ op 27
september 2015 geëngageerd (pledges) tot een reeks acties ten gunste van de
gelijkheid van vrouwen en mannen in de komende jaren. Een van die
engagementen is de tenuitvoerlegging van het NAP 1325.
België legde tevens een verklaring af tijdens de open debatten 'Vrouwen,
Vrede en Veiligheid' in de VNVR en tijdens de debatten over dat onderwerp
in de MRR.
Acties Mensenrechtenraad.
België heeft vragen en aanbevelingen geformuleerd over vrouwenrechten
tijden de UPR van Armenië, Oostenrijk, Wit-Rusland, de Verenigde Staten,
Honduras, Kirgistan, Koeweit, de Malediven, de Marshall eilanden,
Libanon, Nauru, Nepal, Panama en Turkije.
België heeft tevens op systematische wijze vrouwenrechten vermeld tijdens
de diverse sessies in de MRR, onder meer tijdens de interactieve debatten
met de SRVN voor geweld tegen vrouwen, met de Werkgroep over de
eliminatie van discriminatie van vrouwen in de wetgeving en de in de
praktijk, en met de SR voor extreme armoede, alsook tijdens paneldiscussies
over het recht op onderwijs voor meisjes en tijdens de jaarlijkse debat-dag
gewijd aan fundamentele rechten van vrouwen.
Tijdens de maartsessie van de MRR heeft België deelgenomen aan een
panel op hoog niveau over seksueel geweld in de DRC.
In de marge van de junisessie van de MR heeft België een resolutie
gecosponsord en deelgenomen aan het 'side-event' over schadelijke
praktijken en aan het 'side event' over ongelijkheden.
Tijdens de septembersessie van de MRR nam Hare Majesteit Koningin

Buitenlandse Zaken
Gelijke Kansen

Buitenlandse Zaken
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1.c

2.a

Alle landen systematisch oproepen om de
verdragen die de rechten van vrouwen
verzekeren te onderschrijven en respecteren en
hun voorbehouden in te trekken.

Opnemen van respect voor seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten in de
humanitaire
hulpprogramma’s
en
de

Mathilde deel aan het jaarlijks debat over de integratie van een
genderperspectief in het werk van de MRR en haar mechanismen.
In het kader van het bezoek van de SRVN over de hedendaagse vormen van
slavernij in België van 19 tot 26 februari 2015 was het IGVM aanwezig bij
de ontmoeting tussen de rapporteur en de federale staatssecretaris voor
Gelijke Kansen op 20 februari.
In het kader van de 29ste zitting van de MRR in juni 2015 is België
tussengekomen tijdens twee panels: ‘Eliminating and preventing domestic
violence against women and girls’ en ‘Women’s human rights and
participation in power and decision-making’.
Ondernomen interventies.
België heeft dit opgebracht tijdens de UPR van Armenië, Wit-Rusland,
Nauru, Nepal, Koeweit en Kirgizstan.
Ook tijdens debatten in de MRR en in de VNVR werden dergelijke
oproepen gelanceerd.
Tijdens het open debat over Vrouwen, Vrede en Veiligheid van 15 april
2015 in de VNVR, deed de Minister van Ontwikkelingssamenwerking een
oproep aan alle lidstaten om rekening te houden met de aspecten van
bescherming, participatie en preventie van resolutie 1325.
De financieringsbijdrage aan UN Women en UNFPA moet tevens in het
licht van deze inspanningen beschouwd worden. Deze agentschappen
hebben, zowel op het mondiale als op het lokale niveau, een expliciet
mandaat en een grote expertise op vlak van normering en het pleiten voor
mensenrechten vooral van vrouwen.
De Belgische ontwikkelingssamenwerking sluit zich op het lokale niveau
aan bij de gemeenschappelijke acties van de donoren. Onder meer op deze
manier
worden
de
medewerkers
van
de
Belgische
ontwikkelingssamenwerking actief betrokken in de dialoog over gelijke
kansen, de mensenrechten en het strafrecht in Mozambique en in Ecuador.
Oproep inzake beleid en afgesloten verdragen.
Tijdens de 'Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s
Empowerment: A Commitment to Action', dat plaats greep op 27 september
2015 in de marge van de ministeriële week van de AVVN, is de Eerste
Minister tussen gekomen over de Belgische verbintenissen aangaande de
integrale, effectieve en versnelde uitvoering van de Verklaring en het
Actieprogramma van Beijing.
België heeft in Mali samen gewerkt met UN Women voor het
voorzitterschap van de donoren-groep voor gender en heeft binnen die groep
voor een gemeenschappelijke positie gepleit rond resolutie 1325.
Opname hiervan in het beleid en de procedures.
Steun aan de normen van het Inter-agency Standing Committee en de
humanitaire normen.

Gelijke Kansen

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking
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programma’s voor de wederopbouw.
2.b

2.c

3.a

Alle landen oproepen het respect voor seksuele
en reproductieve rechten van vrouwen te
waarborgen en deze rechten verdedigen op het
internationaal niveau.

Pleiten voor de vermelding van seksuele en
reproductieve
rechten
in
de relevante
internationale documenten.

Het Fonds voor Slachtoffers van
Internationaal Strafhof financieel steunen.

het

Steun aan het mandaat van UN Women op dit vlak (cfr. UN Women
humanitarian strategy)
Ondernomen interventies en verleende expertise.
België heeft de 48e sessie van de VN-Commissie voor bevolking en
ontwikkeling voorgezeten. Deze Commissie benadrukt onder meer in zijn
voorzittersnota dat reproductieve rechten essentieel zijn voor een duurzame
ontwikkeling en voor de realisatie van sociale rechtvaardigheid en het
welzijn van onze samenleving.
De Commissie vraagt regeringen, de internationale gemeenschap en alle
andere belanghebbende om specifiek aandacht te besteden aan de
mensenrechten van vrouwen en meisjes, inclusief seksuele en reproductieve
gezondheid.
Tijdens de 'Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s
Empowerment: A Commitment to Action' heeft de Eerste Minister het belang
van SRHR benadrukt.
De meeste leden van de groep SRHR waaronder België, vergaderden in
Berlijn op 28 en 29 oktober 2015 tijdens de '13th International Dialogue on
Population and Sustainable Development Health, Gender, Rights: Moving
beyond 2015'. De conferentie ging voornamelijk over de promotie van
SRHR bij de uitvoering van Agenda 2030.
De financiering van de agentschappen UN Women en UNFPA dienen
tevens als een pleidooi voor mensenrechten beschouwd te worden. Deze
agentschappen hebben, zowel op het mondiale als op het lokale vlak, een
expliciet mandaat en een grote expertise op vlak van normerend kader en
voor het houden van een pleidooi voor mensenrechten, meer bepaald voor
vrouwenrechten.
Ondernomen interventies.
België heeft bij de EU zeer actief gepleit voor het “Gender Actieplan 20162020”.
Bijdrages aan de EU Raadsconclusies over de Post-2015 Agenda.
Het belang van de SRHR werd herhaald in de Belgische position paper en
zijn toespraak tijdens de 59e zitting van de CSW, in de speech en de door
België aangegane engagementen op de ‘Global Leaders' Meeting on Gender
Equality and Women's Empowerment: A Commitment to Action’ op 27
september 2015 en bij de Belgische stellingname bij de voorbereiding van
de ‘2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling’ en de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen.
Financiële steun.
Een bedrag van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000) wordt verleend door
België aan het Trustfonds voor slachtoffers als vrijwillige bijdrage voor het
dienstjaar 2015 (artikel 79 van het Statuut van Rome inzake het
Internationaal Strafgerechtshof) (Koninklijk Besluit van 10 augustus 2015).

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Gelijke Kansen

Justitie
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3.b

3.c
3.d

4.a

Initiatieven ondersteunen die de toegang tot
justitie voor vrouwen en meisjes faciliteren
teneinde de bescherming van hun rechten te
waarborgen (grond/erfenissen/discriminatie etc.).

Alle landen oproepen om het Statuut van Rome
inzake het Internationaal Strafhof te ratificeren.
Alle landen oproepen om de meest ruime
definitie van seksueel geweld, zoals vastgesteld
door het Internationaal Strafhof, toe te passen.
Prioriteit en financiële steun geven aan
gendergelijkheid en empowerment van vrouwen,
in het bijzonder in staten in een fragiele situatie.

Gesteunde initiatieven.
Geen specifieke acties in 2015.
Bijdrage aan het “UN Women country programme Afghanistan”.
België steunt (2 miljoen €) het “EU Justice Reform Support Programme”,
ontwikkeld door de EU, in het oosten van de DRC. Dat programma bevat
een specifieke doelstelling voor vrouwen: “de rechten van vrouwen zijn
beter beschermd en de juridische behandeling van seksueel geweld is meer
doeltreffend”. Het programma is mede gefinancierd door de EU, Zweden en
België.
De voorbereiding van de komende interventies in Mali in het kader van een
nieuw samenwerkingsprogramma met Mali.
Het 2014-2015 tussentijds samenwerkingsprogramma voorziet in een
gedelegeerde samenwerking met UN Women (2 miljoen €). Het programma
voorziet in het uitvoeren van een Actieplan 1325.
Het programma van OXFAM solidariteit in drie landen van Latijs-Amerika.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Ondernomen interventies.
België heeft deze oproep gelanceerd tijdens de UPR van Armenië,
Myanmar, Kirgizstan, Koeweit, Laos, Libanon, Nepal en Rwanda.
ndernomen interventies.
Geen specifieke acties in 2015.

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking

Justitie
Binnenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken

Aspect binnen elk nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma en in alle
projecten en programma’s met betrekking tot prioritaire sectoren van landen
die zich in een fragiele situatie bevinden.
DRC:
−

−

−

−

Ontwikkelingssamenwerking
Het 2014-2015 tussentijds programma voorziet in een gedelegeerde
samenwerking met UN Women (2 miljoen €). Het programma
voorziet in het uitvoeren van een Actieplan 1325.
In december 2014 hebben UN Women, UNDP, UNICEF en
UNFPA een “Gemeenschappelijk project voor preventie en
gecoördineerde antwoorden voor de strijd tegen seksueel geweld in
de oostelijke provincies (Ituri) en Noord-Kivu” met de Minister
voor Gender gelijkheid ondertekend. België draagt bij t.h.v. 4
miljoen €, die beheerd wordt door UN Women.
Eveneens in het kader van de bilaterale coöperatie, werd een
bijdrage van 3 miljoen € gegeven aan een initiatief gelijkaardig aan
dat van het Panzi hospitaal van Dr. Mukwege.
De bijdrage aan het “EU Support to Justice Reform Programme in
DRC”.
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Afghanistan: bijdrage aan het “UN Women country programme
Afghanistan”.
− Rwanda: Belgische Technische Coöperatie (BTC): “sexual and
gender based violence”.
Kader uitgewerkt en toegepast.
De nieuwe genderstrategie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
voorziet dit kader.
De genderstrategie van BTC voor de interventies van bilaterale
samenwerking.
Geleverde steun.
Co-voorzitterschap met UN Women van de donoren-groep voor gender in
Mali.
Steun voor het Nationaal Actieplan 1325 in Burundi.
De bijdrage aan het “EU Support to Justice Reform Programme in DRC”.
Het IGVM heeft op bilateraal en multilateraal niveau expertise en goede
praktijken uitgewisseld over vrouwenrechten en de gelijkheid van vrouwen
en mannen. In 2015 heeft het bijvoorbeeld deelgenomen aan een seminarie
rond de Europese gendergelijkheidswetgeving en aan een uitwisseling van
goede praktijken georganiseerd door de Europese Commissie (‘Social
policies aimed at supporting lone parents’). Het IGVM heeft een Koreaanse
delegatie ontvangen en deelgenomen aan een seminarie georganiseerd door
de permanente vertegenwoordiging van Zweden in Brussel.
Ondernomen interventies.
De Eerste Minister, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van
Ontwikkelingsamenwerking hebben de “HeForShe” campagne van UN
Women, ter gelegenheid van vrouwendag op 8 maart 2015, ondersteund.
HeForShe is een solidariteitsbeweging voor de gelijkheid van mannen en
vrouwen.
Op 4 november 2015 heeft de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, in
de marge van de wedstrijd van de Champions ligue Gent-Valencia, een
verbintenis ondertekend actie te ondernemen tegen gender gerelateerde
discriminatie en geweld.
De financiering van het ontwikkelingskader UN Women 2014-2017.
De expertisebijdrage aan Mali, Burundi, Mozambique en Ecuador.
Projecten of programma's die bijdragen aan gendergelijkheid in de landen
die zich in een fragiele situatie bevinden.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Verleende expertise.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
−

4.b.

4.c

4.d

Benaderen van alle interventies op het terrein
vanuit een strategisch en coherent kader dat de
positie van vrouwen en hun empowerment
versterkt.
Expertise aanbieden en deelnemen aan het
uitwisselen van goede praktijken.

UN Women en haar rol ter bevordering van de
gelijkheid van vrouwen en mannen en van de
empowerment van vrouwen steunen.

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Gelijke Kansen

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking
Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
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4.e

4.f

Steun aan het Actieplan voor de bevordering van
gendergelijkheid
van
de
speciale
vertegenwoordiger voor genderkwesties van de
OVSE.
Optreden in het kader van politieke pleidooien
en internationale verklaringen.

Ondernomen interventies.
Regelmatige deelname aan “gender” ontbijten georganiseerd door de gender
desk van het OVSE secretariaat.
Actieve ondersteuning aan het plan van het Servische voorzitterschap voor
de aanname van een additief bij het “Gender Action Plan” van 2004 tijdens
de Ministeriële te Belgrado in december 2015.
Ondernomen interventies.
Op 24 maart 2015 deed de Minister van Buitenlandse Zaken een interventie
over het thema “empowering women” aan de Sorbonne Abu Dhabi. Het doel
van het gebeuren was de positie van België over de rol van vrouwen in onze
samenleving uiteen te zetten met specifieke aandacht voor de rol van
vrouwen in de economie en het ondernemerschap.
De Eerste Minister nam deel aan de “Global Leaders’ Meeting on Gender
Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action”. Tijdens
het open debat in de VNVR over Vrouwen, Vrede en Veiligheid op 13
oktober 2015, heeft België aan het belang van de deelname van vrouwen aan
vredesprocessen en politieke post-conflict transities herinnerd en vermeld
dat deze inzet nog steeds een belangrijke uitdaging blijft.
België heeft samen met het Bureau van de SVSG voor seksueel geweld
tijdens conflicten en het Bureau van de Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten, en de NGO “Physicians for Human Rights” de vertoning
van de film van Thierry Michel en Colette Braeckman “L’homme qui répare
les femmes” mede gesteund. De voorstelling had plaats op 21 oktober 2015
voor 500 personen en in aanwezigheid van Thierry Michel en Dr. Mukwege.
In september 2015 had in de marge van de Ministeriële week van de AVVN
een bilaterale ontmoeting plaats tussen de Minister van Buitenlandse Zaken
en de SVSG voor seksueel geweld tijdens conflicten, Mevrouw Zainab
Bangura.
In oktober 2015 benoemde het United Nations Office on Drugs and Crime
Piet Goddaer (aka Ozark Henry) tot nieuwe nationale reizende ambassadeur
tegen mensenhandel. De benoeming van de Heer Goddaer – een bekende
Belgische artiest – beoogt het verhogen van de zichtbaarheid en het helpen
mobiliseren van de steun van ons land in de strijd tegen de mensenhandel.
De Minister van Ontwikkelingssamenwerking kwam tussen in een open
debat over Vrouwen, Vrede en Veiligheid in de VNVR op 15 april 2015. Hij
herinnerde aan het recht van jonge vrouwen om vrij en op verantwoorde
wijze te beslissen over haar seksuele en reproductieve gezondheid. Hij deed
aan alle staten een oproep om de aspecten van bescherming, participatie en
preventie van resolutie 1325 in aanmerking te nemen.
Indicatieve samenwerkingsprogramma’s.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking
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DOELSTELLING 2. Integratie van de genderdimensie door België in het kader van resolutie 1325
N°
5.a

5.b

ACTIELIJNEN
Het personeel informeren over
mainstreaming.

gender

Een strategie of een actieplan over de integratie
van de genderdimensie ontwikkelen, toepassen
en actualiseren.

STAND VAN ZAKEN
Gebruikte informatiemiddelen.
In het kader van het gender mainstreaming actieplan en op expliciete vraag
van de directies, werden twee specifieke vormingen georganiseerd, waarop
alle diensthoofden aanwezig waren.

DEPARTEMENTEN
Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking

Ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van vrouwen bij Defensie werd het
personeel van Defensie geïnformeerd over gender mainstreaming en de
noodzaak ervan via de gebruikelijke informatiekanalen: het intranet, e-news,
het personeelsblad “Dbriefing”, het jaarverslag HR en de website
“Diversiteit”, maar ook via een clip in de Belgische bioscopen. Een
bijzondere aandacht werd eveneens besteed tijdens het Defilé van 21 juli
2015 op de televisie.
De website www.mil.be is vrij te raadplegen en geeft inlichtingen aan alle
personen extern aan Defensie.
In 2014 voerde de federale politie een onderzoek in samenwerking met het
IGVM.
De resultaten van deze enquëte werden in december 2014 voorgesteld aan
het directiecomité. Er werden drie nieuwe prioriteiten goedgekeurd :
- de vervrouwelijking van het uniform;
- het evenwicht tussen het privéleven en de professionele loopbaan van
éénoudergezinnen;
- de samenstelling van selectiecommissies.
De resultaten werden naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op
8 maart 2015 gepubliceerd via een InfoNieuws. Bovendien werden de
krachtlijnen van het diversiteitsbeleid inzake Gender nogmaals opgesomd
waaronder de implementatie van gender mainstreaming.
In februari 2015 werd een opleiding “Coördinatie inzake geïntegreerde
aanpak gender” aangeboden.
Op 1 december 2015 organiseerde de federale politie in samenwerking met
het Centre for Policing and Security en het Centre d'Etudes sur la Police een
studiedag. Gender was één van de behandelde thema’s. Dit thema werd
uitgebreid geanalyseerd en het evenwicht tussen privéleven en de loopbaan
voor vrouwen én mannen werd in vraag gesteld.
Intranet rubriek met informatie over gender mainstreaming met algemene
informatie over GM, gender budgeting en aanspreekpunten GM binnen
Justitie.
Aangenomen en uitgevoerde strategie.
Geen specifieke acties in 2015.

Defensie

Sinds februari 2014 wordt er specifieke aandacht besteed aan de
genderdimensie in het beleidsdocument Chef Defensie (CHOD) Guidance
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5.c

De departementen ondersteunen in de uitvoering
van de wet gender mainstreaming.

Defensie.
Volgende Stafdepartementen en volgende Algemene Directies hebben al een
actieplan voor de integratie van de genderdimensie in uitvoering:
• het ACOS Ops&Trg;
• het ACOS Strat:
o is aangewezen als verantwoordelijke voor het volgen van
de gender-thematiek in het kader van de Resolutie 1325 in
de internationale fora - militaire en gemengd civielmilitaire - waarbij België betrokken is, met als doelstelling
Defensie in zijn geheel voordeel te laten halen uit de
lessen;
o op dit moment gebeurt deze monitoring op afstand en op
zeer theoretische wijze, daar de budgettaire middelen niet
toestaan om actief deel te nemen aan veel internationale
seminaries.
In het kader van gender budgeting:
• de Algemene Directie Budget en Financiën (DG BudFin);
• de Algemene Directie Material Resources (DG MR).
Er is geen gerichte strategie vanuit de Algemene Directie (DG Com) naar de
doelgroep “vrouwen” toe. Er werd in 2015 wel een specifieke
reclamecampagne verwezenlijkt door de DG COM met betrekking tot het
thema “40 jaar vrouwen bij Defensie”.
De Algemene Directie Human Resources (DG HR):
• is verantwoordelijk voor de opvolging van 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 en het koninklijk besluit van
26 januari 2010 tot vastlegging van de samenstelling, de
opdrachten en de werkingsregels van een interdepartementale
coördinatiegroep;
DG HR heeft de genderstudie afgerond en de resultaten ervan zullen aan het
Parlement worden meegedeeld in uitvoering van de Resolutie van 23 Apr 14
(kamerdocument 53 3321/009).
Federaal Plan gender mainstreaming 2016-2019 goedgekeurd op 10/7/2015:
2 beleidslijnen voor FOD Justitie werden hierin opgenomen.
Geleverde steun.
Het IGVM en de beleidscel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen
hebben de oprichting van een nieuwe ICG gender mainstreaming en de
opstelling van een federaal plan gender mainstreaming ondersteund.
Hiervoor analyseerde het IGVM o.a. de beleidsverklaringen van alle
regeringsleden vanuit gendersperspectief. Het IGVM heeft ook 9

Justitie
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5.d

Op lokaal vlak in de partnerlanden gender
coördineren met alle betrokken partners.

5.e

Integreren van genderaspecten in de rapportage
van de buitenposten over de lokale situatie.

5.f

6.a

6.b

Stimuleren van aandacht voor de genderdimensie
bij het bepalen van de Belgische positie in
multilaterale en bilaterale dossiers.

De genderdimensie op een substantiële manier
integreren in de basisopleidingen.

De genderdimensie integreren in de voortgezette
opleidingen.

opleidingsdagen rond gender mainstreaming gefinancierd en georganiseerd
voor de leden van de ICG en andere personeelsleden van de federale
overheid.
Het IGVM voorzag ook concrete steun voor de integratie van de
genderdimensie in de betrokken departementen, o.a. via bilaterale
vergaderingen, adviezen en deelname aan werkgroepen.
Rapportering over EU Gender Actieplan.
Dit werd gesignaleerd in het kader van het EU Gender Actieplan.
Ondernomen acties.
Geen specifieke acties in 2015.
Posities waarin de genderdimensie opgenomen is.
Zowel de Directie Multilaterale Zaken, als de Directie Bilaterale Zaken
hebben een effectief lid en een plaatsvervanger aangeduid voor de interne
taskforce gender mainstreaming. Deze leden hebben reeds verschillende
keren het belang van het integreren van de gender dimensie bij het bepalen
van de positie van België benadrukt. Deze leden zijn tevens het contactpunt
binnen hun directie.
Bijdrage aan de EU positie in het kader van Post 2015.
Basisopleidingen die de genderdimensie integreren.
Geen specifieke acties in 2015.
Geen specifieke acties in 2015.
Doel: stimuleren van de kennis van het personeel betreffende de
genderdimensie.
De basisvorming integreert de genderdimensie.
Het diversiteits-/waardentheater is sinds 2006 geïntegreerd in de militaire
basisvorming van de vrijwilligers, onderofficieren en officieren. De
genderdimensie wordt substantieel behandeld tijdens deze voorstellingen en
simulaties.
In de nieuwe basisopleiding van de federale politie wordt ter vervanging van
een vroegere module een cluster ‘Maatschappelijke oriëntering’ voorzien.
Deze cluster wordt transversaal, doorheen de volledige basisopleiding
onderricht. De Cel diversiteit van de federale politie coördineert een
werkgroep waarin de opleiders, coördinatoren en verantwoordelijken van
deze cluster worden verzameld. De cel verschaft deze personen de nodige
informatie om alle diversiteitsthema’s, waaronder ook het thema gender te
integreren in hun opleiding.
Voortgezette opleidingen die de genderdimensie integreren.
Voor de onderofficieren wordt in de Gemeenschappelijke Vorming
Keuronderofficieren (GVKOO) en de Gemeenschappelijke Vorming
Hoofdonderofficieren (GVHOO) de genderdimensie geïntegreerd, net als
het aspect diversiteit in de meest brede zin, in de modules Leadership,

Ontwikkelingssamenwerking
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6.c

De genderdimensie integreren in de opleidingen
voor het personeel dat vertrekt op vredesmissie
en civiele crisisbeheersingsmissie.

Communication en verwezenlijking van een evaluatiegesprek.
Voor de officieren:
• Basisstafvorming (BstV):
o Departement World Politics: Internationaal Humanitair
Recht: beschermings-regime voor vrouwen en kinderen;
• Vorming Kandidaat-Hoofdofficier (VKHO):
o Departement Operaties: integratie van de genderdimensie
in de oefening “Stability”;
• Hogere Stafopleiding (HStO):
o Departement World Politics: Internationaal Humanitair
Recht: beschermingsregime voor vrouwen en kinderen;
Gedurende de HStO wordt er een themadag georganiseerd rond “Gender”.
Tijdens de voortgezette opleidingen betreffende diversiteit van de federale
politie wordt de notie gender nog steeds besproken aan de hand van de
voorstelling van het ‘Charter van gelijkheid tussen vrouwen en mannen,
gelijke kansen en diversiteit’.
Binnen de opleiding voor de ‘Referentiepersonen COL 13/2013 inzake
discriminatie en haatmisdrijven’ wordt het IGVM betrokken bij de
opleiding. Het thema gender komt dan ook uitvoerig aan bod.
In februari 2015 werd een opleiding “Coördinatie inzake geïntegreerde
aanpak gender” aangeboden. Er namen 53 personen deel aan deze opleiding,
zowel lokale personeelsleden als federale.
o Verder wordt er per jaar nog steeds een overzicht gemaakt
van het aantal sessies en het aantal deelnemers per school.
Opleidingen die de genderdimensie integreren.
Er is een gender mainstreaming opleiding voorzien in de “Basic Generic
Training on Civilian Crisis Management” voorzien. Aandacht wordt besteed
aan de gender dimensie tijdens de ganse opleiding die twee keer per jaar
georganiseerd wordt.
Het thema gender komt aan bod gedurende de opleiding en training:
• Gepland in de individuele kernvaardigheden (Individual Common
Core Skills) van het militair personeel van Defensie;
• Geïntegreerd in de “Cultural Awareness Training”, georganiseerd
door Information Operations Group (Info Ops Gp) voor alle
deelnemers aan operaties;
• Opgenomen in de certificatie-oefeningen (CERTEX) voor
operationele detachementen door integratie van het thema in
incidenten, zowel voor soldaten als voor gespecialiseerd GENDER
personeel (Gender Field Advisors/Gender Focal Points);
Specifieke genderdeskundigen (Gender Focal Points) worden opgeleid als
raadgevers van de commandanten en het personeel die ontplooid worden in
de verschillende operatiegebieden. Van Aug 2014 tot Jul 2015 werden er 11
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6.d

7.a

7.b

Ontwikkeling van pedagogisch materiaal voor de
sensibilisering met betrekking tot gender.

Genderexperten in de departementen voorzien en
opleiden.

Genderexperten voor vredesmissies voorzien en
opleiden.

“Gender Focal Points” opgeleid voor de operatietonelen Mali, DRC en
Libanon.
Er worden door de federale politie opleidingen die de genderdimensie
integreren voorzien, in samenwerking met het Egmont Instituut.
Materiaal dat werd ontwikkeld.
Eind 2015 werd een stripverhaal verspreid over de waarden van Defensie
met daaraan gekoppeld de verschillende thematieken van het
diversiteitsbeleid, waaronder gender. De gebruikte informatiekanalen zijn
het intranet, e-News, het personeelsblad “Dbriefing”, de website
“Diversiteit” en de website “De waarden van Defensie”.
In oktober 2015 organiseerde het IGVM een vorming m.b.t. de regelgeving
gender mainstreaming van toepassing voor de federale overheid. Twee
medewerkers van Defensie hebben aan deze vorming deelgenomen.
Experten die werden voorzien en gevormd.
Geen specifieke acties in 2015.
Geen specifieke acties in 2015.
Het genderconcept van ACOS Ops & Trg voorziet in twee soorten
genderdeskundigen, in overeenstemming met het niveau waarop ze
functioneren:
• “Gender Advisors” (GENAD) zijn in cumulfunctie werkzaam op
het niveau van ACOS Ops & Trg en de Landcomponent en
integreren gender aspecten (UNSCR 1325) en Lessons Learned in
operationele planning en training. Momenteel zijn twee officieren
gevormd tot GENAD.
• “Gender Field Advisors” (GFA) bestaan op onderliggende en
ontplooibare hoofdkwartieren en commandoposten in cumulfunctie
en zijn verantwoordelijk voor het integreren van de genderdimensie
in de operationele zones, de opdracht-gerichte training (MissionOriented Training) en de tactische planning. Momenteel zijn
achttien officieren, onderofficieren of burgers gevormd die kunnen
ingezet worden als GFA.
Een opleiding gender mainstreaming ontwikkeld en gefinancierd door het
IGVM, werd in april 2015 door de vzw Engender gegeven aan de
contactpersonen binnen de verschillende Algemene Directies van de FOD
Binnenlandse Zaken.
De plaatsvervangster van de coördinatrice gender mainstreaming heeft de
door het IGVM georganiseerde tweedaagse opleiding gender mainstreaming
gevolgd.
Experten die werden voorzien en gevormd.
“Gender Focal Points” (GFP) worden op de laagste echelons ontplooid, ook
in cumulfunctie. Naast het adviseren van de commandanten van de
ontplooide detachementen, zorgen zij ook voor de praktische integratie van
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7.c

Beheren en steunen van genderexpertise in de
voorbereiding, uitvoering en monitoring van
vredesoperaties.

gender in de dagelijkse activiteiten (doorzoekingen, patrouilles,
checkpoints).
Van Aug 2014 tot Jul 2015 werden, specifiek voor elk operatiegebied waar
Defensie werd ingezet, cursussen GFP georganiseerd (voor in totaal 11
personen).
Database.
Binnen Defensie maakt Gender deel uit van het diversiteitsbeleid. Naar
aanleiding daarvan is een globale Gender database – evenals een beknopte
inleiding tot het concept – terug te vinden op de Sharepoint pagina van
DGHR.
Op het niveau van de eenheid bestaat eveneens een database Gender. Deze
is terug te vinden op de Sharepoint pagina van de instructie cel van de Info
Ops Gp. Hieraan worden regelmatig relevante of nieuwe documenten m.b.t.
de Gender materie toegevoegd door het betrokken personeel.
De link naar deze pagina’s wordt ook telkens meegegeven aan de stagiaires
na een vorming Gender Focal Point (GFP), evenals verscheidene andere
referentiedocumenten.
Daarnaast worden door de Info Ops Gp ook nominatieve lijsten bijgehouden
van welke personen, afkomstig van welke eenheden, de verschillende
vormingen gevolgd hebben.
Ter beschikking gestelde experten.
Binnen ACOS Ops & Trg werd de Information Operations Group (Info Ops
Gp) als “centre of reference” aangeduid voor het beheer van genderexpertise
en het geven van opleidingen gender.
Momenteel bevinden zich binnen de Info Ops Gp acht personen die, ofwel
in Zweden ofwel in Nederland, gevormd werden als Gender Field Advisor
(GFA). Twee personen zijn gevormd als Trainer of the Trainees, eveneens
in Zweden. Al deze gevormde personen zijn verantwoordelijk voor het
beheer van de genderexpertise en het geven van opleidingen. Deze personen
vormen ook de operationeel inzetbare “pool” voor gender gerelateerde
functies. In 2015 werd slechts één bijkomende GFA gevormd.
Opleidingsplan.
De GFA binnen de Info Ops Gp, onder leiding van de Cel Instructie, zijn
verantwoordelijk voor het organiseren en geven van de vormingen Gender
Focal Point (GFP). In 2015 werd slechts één sessie GFP georganiseerd.
Voor 2016 staan er echter vijf sessie GFP gepland, waarvoor de data
vastgelegd werden door Info Ops Gp en vooraf uitnodigingen verstuurd
zullen worden.
Naast de tweedaagse GFP vorming wordt het genderaspect eveneens
geïntegreerd in de Pre-Deployment Training, via een hoofdstuk Gender in
de Cultural Awareness briefing. Deze worden op zeer regelmatige basis
gegeven, telkens op aanvraag van het organisme verantwoordelijk voor de
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8.a

8.b
9.

10.a

10.b

De aanwezigheid van de genderdimensie in
subsidieaanvragen
beschouwen
als
een
belangrijk element bij de goedkeuring van de
aanvragen.

Tijdens donorconferenties de aandacht vestigen
op gendergelijkheid.
Pleiten
voor
een
integratie
van
de
genderdimensie in de agenda en in de relevante
rapporten en resoluties van internationale
organisaties.
Goede praktijken en aanbevelingen inzake de
integratie
van
de
genderdimensie
in
vredesmissies verspreiden bij partners en pleiten
voor de toepassing ervan bij volgende missies.

Samenwerken met internationale organisaties en
hun lidstaten inzake het verzamelen van
relevante genderdata en ondersteunen van
consultatie- en coördinatiemechanismen.

organisatie van de PDT van het vertrekkende detachement.
Subsidies toegekend aan projecten die expliciet rekening houden met de
genderdimensie.
Het belang van aandacht voor de genderdimensie bij het aanvragen van
subsidies werd reeds benadrukt binnen de taskforce gender mainstreaming
waarin vertegenwoordigers van alle directies zetelen.
Gender is voorzien in de selectieprocedures.

Buitenlandse Zaken

Ondernomen interventies.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Ondernomen interventies.

Ontwikkelingssamenwerking

België heeft gepleit voor de integratie van de genderdimensie in alle
relevante resoluties van de MRR en de derde commissie van de AVVN
(thematische en landenresoluties).
Verspreiding goede praktijken.
In het kader van het “NATO Committee on Gender Perspectives” worden
goede praktijken en aanbevelingen verspreid.
Alle Belgische detachementen hebben “een genderdeskundige”
geïntegreerd, zodat de genderdimensie van de opdracht geïntegreerd wordt,
zowel intern het detachement, tussen de verschillende deelnemende
detachementen van een coalitie, of in relatie met de lokale bevolking.
De opdrachten van de Belgische detachementen van Aug 2015 tot Jul 2015,
zoals ontmijning van een demarcatielijn (Libanon), het verzekeren van
Force Protection (Mali), ontraden van piraterij (Hoorn van Afrika), vorming
in de DRC impliceren weinig onmiddellijk contact met de lokale bevolking,
waardoor het aspect genderdimensie slechts minimaal aan bod komt.
Wel worden genderexperts ingezet voor die operaties en wordt intensief de
nadruk gelegd op een diepgaande vorming van deze experts, door het volgen
van cursussen in binnen- en buitenland (o.a. op SWEDINT). Ook wordt
ernaar gestreefd tijdens de voorbereidingsfase van een operatie de nodige
informatiesessies te geven aan alle deelnemers.
Pleidooi voor toepassing.
Dit gebeurt in het kader van het “NATO Committee on Gender
Perspectives”.
Database ‘gender’.
Defensie rapporteert jaarlijks de cijfers qua deelname van vrouwen aan
Belgische operaties in internationale organisaties, via het BEL Gender
Report (Begin 2015 voor het jaar 2014).
Geleverde steun.
Gezien de Belgische detachementen tijdens de huidige opdrachten in
vredesmissies weinig specifieke taken hebben in de civiele omgeving, zijn
er geen contacten met internationale organisaties betreffende het verzamelen
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10.c

10.d

10.e

10.f

10.g

11.

12.

13.a

Bij de planning, de opleiding en uitwerking van
SSR en DDR programma’s extra aandacht
besteden aan de genderdimensie.
Toezien op de integratie van de genderdimensie
in
de
steunprogramma’s
voor
de
veiligheidssector.
Pleiten voor een structurele integratie van de
genderdimensie in de voorbereidingen en
analyses van het mandaat en het budget van
vredesmissies en civiele crisisbeheersingsmissies
en voor het behoud van de nodige middelen om
dit te doen.
Binnen de PBC de integratie bevorderen van de
genderdimensie in de voorbereiding van nieuwe
‘Integrated Peacebuilding Strategies’ en in de
tweejaarlijkse evaluaties van de strategische
kaders.
Bij ontwapenings- en rehabilitatieprocessen een
civiele benadering promoten en pleiten voor de
expertise van internationale organisaties of
internationale civiele missies.
Pleiten voor de integratie van de genderdimensie
in documenten over de rechtstaat en transitionele
justitie en mechanismen van transitionele justitie
steunen die een reële impact hebben op
gendergelijkheid.
Uitvoeren en versterken van de procedure inzake
de integratie van de genderdimensie in de
overeenkomsten
met
humanitaire
hulporganisaties die financiële steun ontvangen
De specifieke noden van vrouwen in overweging
nemen bij asielaanvragen.

van genderdata in de operationele theaters.
Projecten of programma’s die bijdragen aan gendergelijkheid in de landen
die zich in een fragiele situatie bevinden.
Van Aug 2014 tot Jul 2015 zijn er geen specifieke planningen, noch
uitvoering van operaties geweest in het kader van SSR en DDR.
Ondernomen interventies.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Ondernomen interventies.
In het kader van het onderzoek van het “Peace Operations review” van de
VN, heeft België aangedrongen op het schenken van voldoende aandacht
aan genderkwesties.

Defensie

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Buitenlandse Zaken

Ondernomen interventies.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015

Buitenlandse Zaken

Ondernomen interventies.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.

Buitenlandse Zaken

Ondernomen interventies.
België heeft gepleit voor de integratie van de genderdimensie in het kader
van de EU actie voor de ondersteuning van transitionele justitie,
aangenomen op 16 november 2015.
Geen specifieke acties in 2015.

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking

Gevolgde procedure.
Aandacht voor de “meest kwetsbare groepen” maakt deel uit van de
procedure.
Aantal en percentage mannelijke en vrouwelijke asielzoekers die het statuut
van vluchteling hebben verkregen, of die hebben genoten van een
subsidiaire bescherming.
In 2015 werden er 6757 toekenningsbeslissingen over het statuut van
vluchteling genomen door het CGVS, waaronder 4360 beslissingen over
mannen (64,5%) en 2397 over vrouwen (35,5%). Er werden 1365
toekenningsbeslissingen over subsidiaire bescherming genomen, waaronder
1035 over mannen (75,8%) en 330 beslissingen over vrouwen (24,2%).

Ontwikkelingssamenwerking
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-

Richtsnoeren.

13.b

De specifieke noden van vrouwen in overweging
nemen bij het onthaal en de opvang van
vluchtelingen.

Er werden in 2015 geen specifieke acties ondernomen door het CGVS en de Binnenlandse
DVZ. De maatregelen die in het tweede actieplan ontwikkeld zijn, zijn CGVS/DVZ
natuurijk nog van toepassing.
Informatie-uitwisselingen.

Zaken

-

Geen specifieke acties voor 2015.

Zaken

-

Binnenlandse
CGVS/DVZ

Materiaal en gebouwen aangepast aan de specifieke noden van vrouwen.
Net als andere landen heeft België in 2015 hoofdzakelijk het hoofd moeten
bieden aan de sterk verhoogde instroom van asielzoekers en het in
hoogdringendheid voorzien van een voldoende aanbod van opvangplaatsen.
Een bijkomende inspanning werd door Fedasil geleverd om in de huidige
crisissituatie toch een minimum aan veiligheid voor vrouwen in nieuwe en
noodopvangstructuren te voorzien, waaronder de afsluitbaarheid van de
kamers en nabije en goed verlichte toegang tot het sanitair. Vereisten in die
zin werden eveneens opgenomen in de lastenboeken (zie verder).
Naast de lopende projecten waarover in het vorige rapport reeds verslag
gedaan werd, heeft het opvangcentrum van Rixensart, gespecialiseerd in de
opvang van jonge alleenstaande moeders en hun kinderen, begin 2015
infrastructuurwerken uitgevoerd om de sanitaire installaties aan te passen
voor moeders en hun baby.
Er werd een specifieke opvangconventie voorzien met de NGO Ciré voor
opvang van heel kwetsbare vrouwen in 20 aangepaste opvangplaatsen
plaatsen in het reeds bestaande vrouwenopvangcentrum te Louvranges.
Er werden opleidingen georganiseerd voor de medewerkers in het
opvangnetwerk aangaande de noden van vrouwen en meisjes.
Zo verzorgde de vzw Intact met subsidies van Fedasil een opleiding over de
detectie van VGV en het gebruik van de hiermee verband houdende toolkit.
Daarnaast stond Intact ook in voor intervisie met de maatschappelijk
werkers uit de opvang en tenslotte zorgde Intact voor juridische
ondersteuning van uiterst kwetsbare asielzoeksters die slachtoffer zijn of
dreigen te worden van vrouwelijke genitale verminking (VGV).
De vzw Form’Anim zorgde, eveneens d.m.v. subsidies van Fedasil, voor
begeleiding, onder meer bij de zoektocht naar huisvesting, van erkende of
subsidiair beschermde alleenstaande moeders met jonge kinderen gedurende
de overgang van materiële hulp naar maatschappelijke dienstverlening.
Ook de vzw GAMS heeft gezorgd voor begeleiding en psychosociale en
medische ondersteuning aan asielzoeksters die slachtoffer zijn van VGV of
ander gender gerelateerd geweld.
Tenslotte heeft de vzw Vrouwenraad een studie- en ontmoetingsdag
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georganiseerd op vraag van Fedasil m.b.t. gender, asiel en empowerment,
onder meer voortbouwend op het project van de Vrouwenraad aangaande
empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers in de collectieve opvang.
Beleidsmatig werd er in 2015 werk gemaakt van een analyse en richtlijnen
aangaande kindhuwelijken. Tevens nam een uitgebreide studie m.b.t.
identificatie en zorg voor kwetsbare groepen in de opvang, waaronder
zwangere vrouwen, alleenstaande meisjes en moeders, slachtoffers van
gender gerelateerd geweld e.a., een aanvang.
In de eerste reeks kwaliteitsnormen voor de opvang die in 2015 werden
uitgewerkt, wordt er rekening gehouden met een aantal kwetsbaarheden van
vrouwen in de opvang, waaronder het moeten voorzien in verplaatsingen
naar organisaties die begeleidingen/psychosociale steun aanbieden voor
begunstigden met specifieke behoeften (omwille van hun seksuele
geaardheid, genitale verminking etc.).
Bovendien werden in de specificaties van de lastenboeken die gebruikt
werden voor het uitbesteden van een aantal opvangplaatsen aan
privéoperatoren, rekening gehouden met veiligheidsbehoeften van vrouwen
in de opvang, zoals gescheiden kamers en sanitair, aparte
ontspanningsruimten enz.
Opstart van de website: http://www.vrouwenontmoetenvrouwen.net/. Via
deze website wil het project Vrouwen ontmoeten Vrouwen van de
Vrouwenraad toepasbare kennis, adviezen en oplossingen geven bij de
organisatie van vrouwenwerkingen in de opvangcentra, meer bepaald vragen
op het terrein van welbevinden, participatie, autonomie, veiligheid en
zelfredzaamheid, om de opvang- en andere partners hun werk voor de
vrouwen van de opvangcentra zo goed mogelijk te laten doen.
Ook het expertisecentrum Sensoa startte met een specifieke website
www.zanzu.be die toelaat om specifieke informatie aangaande seksuele
gezondheid te verspreiden o.m. binnen het opvangnetwerk en aan
asielzoekers.
Tenslotte werd er ook binnen het kennisbeheer van Fedasil werk gemaakt
van de integratie van een genderdimensie. Specifieke informatie aangaande
bepaalde landen van herkomst bestemd voor terreinmedewerkers in de
opvang, wordt sinds 2015 voorzien van een luik met gendergerelateerde
informatie. Meeste recente van zulke landenfiches betreft Somalië. Ook
landenfiches die gebruikt worden voor terugkeerbegeleiding en
reïntegratieprogramma’s bevatten gendergerelateerde informatie.
De gegevensfiches die regelmatig verzameld worden in het hele
opvangnetwerk voor het genereren van statistieken werden in de afgelopen
periode aangepast om meer gender gediversifieerde statistieken mogelijk te
maken.

19

13.c

De specifieke noden van vrouwen in overweging
nemen bij hervestiging in België.

Naar geslacht opgesplitst aantal kwetsbare vluchtelingen die in België zijn
hervestigd.
In 2015 zijn er effectief 276 personen aangekomen in België in het kader
van het hervestigingsprogramma.Van de 276 vluchtelingen die in 2015
hervestigd werden , waren er 130 vrouwen (waarvan 54 jonger dan 18 jaar
bij hun aankomst). Onder die 130 vrouwen waren er 31 specifiek voor
hervestiging voorgesteld door de UNHCR binnen de categorie 'vrouwen en
meisjes in gevaar'.
Vanaf hun aankomst in België worden de begunstigden van het
hervestigingsprogramma ontvangen in twee federale opvangcentra voor een
duur van 3 tot 6 weken, in functie van de bezettingsgraad van het opvangnet
(indien de bezettingsgraad erg hoog is, zoals het geval was in de tweede
helft van 2015, is het verblijf in het centrum beperkt tot ongeveer 3 weken).
Wanneer de context een verblijf van 6 weken toelaat, worden er, naast de
diensten die beschikbaar zijn in het centrum, modules in socio-culturele
oriëntatie voorzien met het oog op de empowerment en de integratie van de
hervestigde vluchtelingen. Aan het einde van hun verblijf in een Fedasilcentrum, worden de begunstigden in privé-huisvesting geïnstalleerd, ter
beschikking gesteld door de vrijwillige OCMW's. In het geval van een
ontoereikend aanbod van vrijwillige OCMW's, worden de vluchtelingen
toegewezen aan Lokale Opvanginitiatieven in de gemeenten
(opvangnetwerk van Fedasil).
Een sociale opvolging is verzekerd door de bevoegde OCMW's op het
lokale niveau evenals door een van de 2 partnerNGO's van het programma
(Caritas en Convivial). Elke NGO werkt met een biculturele medewerker die
de contacttaal spreekt en de hervestigde vluchtelingen van zijn/haar
persoonlijke ervaring kan doen profiteren. Deze interculturele mediatoren
begeven zich naar de domicilie van de vluchtelingen, in meer of mindere
mate naargelang de noden.
Voor de meest kwetsbare vluchtelingen zoals alleenstaande vrouwen met
kinderen, wordt de opvolging voortgezet na de 12 eerste maanden. De
sociale werkers waken erover de begunstigden in contact te brengen met de
gespecialiseerde diensten, aangepast in functie van hun specifieke noden
(medische zorgen, psychologische steun, taallessen, hulp bij opleiding of
werk, verschillende ondersteuningsdiensten, etc.).

Binnenlandse Zaken-CGVSFedasil
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DOELSTELLING 3. Bescherming van vrouwen en meisjes tegen alle vormen van geweld, met inbegrip van
seksueel geweld
N°
14.a

ACTIELIJNEN
Op het politieke en operationele niveau prioriteit
geven aan de strijd tegen alle vormen van geweld
tijdens en na gewapende conflicten, met
bijzondere aandacht voor seksueel geweld.

STAND VAN ZAKEN
Ondernomen interventies.
Eén van de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Raad van
Europa (van 13 november 2014 tot 19 mei 2015) was de strijd tegen
gender gebaseerde mensenrechtenschendingen en de bescherming van
vrouwen tegen geweld, inclusief huiselijk geweld.
België heeft samen met het Bureau van de SVSG voor seksueel geweld
tijdens conflicten en het Bureau van de Hoge Commissaris voor de
Mensenrechten, en de NGO “Physicians for Human Rights” de vertoning
van de film van Thierry Michel en Colette Braeckman “L’homme qui
répare les femmes” mede gesteund. De voorstelling had plaats op 21
oktober 2015 voor 500 personen en in aanwezigheid van Thierry Michel
en Dr. Mukwege.
In september 2015 had in de marge van de Ministeriële week van de
AVVN een bilaterale ontmoeting plaats tussen de Minister van
Buitenlandse Zaken en de SVSG voor seksueel geweld tijdens conflicten,
Mevrouw Zainab Bangura.
Ter gelegenheid van internationale vrouwendag op 8 maart, heeft de
Minister van Buitenlandse Zaken herinnerd aan de Belgische belofte om te
strijden tegen geweld tegen vrouwen.
De Eerste Minister nam deel aan de “Global Leaders’ Meeting on Gender
Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action”. Hij
herinnerde eraan dat de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes
sinds meerdere Jaren een prioriteit is voor België. België heeft zich ook
verbonden om van de strijd tegen seksueel geweld tijdens gewapende
conflicten een prioriteit te maken.
België steunt (2 miljoen €) het “EU Justice Reform Support Programme” ,
ontwikkeld door de EU, in het oosten van de DRC. Dat programma bevat
een specifieke doelstelling voor vrouwen: “de rechten van vrouwen zijn
beter beschermd en de juridische behandeling van seksueel geweld is meer
doeltreffend”. Het programma is mede gefinancierd door de EU, Zweden
en België.
DRC: opstelling tussentijds ontwikkelingsprogramma budget met DRC:
budget voorzien in het kader van resolutie 1325.
DRC: Enfance du Tiers Monde.
Afghanistan: Ontwikkelingskader UN Women 2014-2017.
Mali: planning toekomstige interventies.
Tijdens het open debat over Vrouwen, Vrede en Veiligheid van 15 april
2015 in de VNVR, herinnerde de Minister van
Ontwikkelingssamenwerking aan het belang van des strijd tegen seksueel

DEPARTEMENTEN
Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking
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geweld tijdens conflicten.
Tijdens de 48ste Commissie voor Bevolking en Ontwikkeling, is de
Minister van Ontwikkelingssamenwerking onder meer tussen gekomen
over gendergerelateerd seksueel geweld. De Minister heeft het recht van
vrouwen op onderwijs, het recht om niet ten huwelijk gedwongen te
worden en het recht van jonge vrouwen om vrij en op verantwoorde wijze
over seksuele en reproductie gezondheid te beslissen, benadrukt.
Naast de deelname van België aan verschillende internationale processen,
aangehaald in de laatste stand van zaken, is het belangrijk om te
benadrukken dat het Belgisch defensiebeleid zich volledig inschrijft in de
"Zero Tolerance Policy" van de Verenigde Naties (VN) m.b.t. seksueel
geweld.
(doc:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2003/13)
Binnen de NAVO moet de vooruitgang opgemerkt worden in de realisatie
van de “Military Guidelines on the Prevention of and Response to
Conflict-Related Sexual and Gender-Based Violence” (IWMS-00162015); document waaraan de Belgische vertegenwoordiging en ACOS
Strat op significante wijze hebben bijgedragen.
Ten slotte blijven de werkzaamheden betreffende bewustmaking en
informatie-uitwisseling met onze partners en in het kader van het zoeken
naar synergiën met de departementen van justitie – nationaal en
internationaal (ICC) – in de strijd tegen de straffeloosheid voor de ergste
misdaden tijdens gewapende conflicten tegen vrouwen, een prioriteit.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015
Het IGVM heeft een ontwerp van NAP ter bestrijding van
gendergerelateerd geweld 2015-2019 opgesteld. Hierin zijn ook de
aanbevelingen van het middenveld opgenomen. Het werd op politiek
niveau onderhandeld onder de coördinatie van de federale staatssecretaris
voor Gelijke Kansen. Het NAP 2015-2019 werd eind 2015 goedgekeurd
door de verschillende Belgische beleidsniveaus.
In juni 2015 heeft het IGVM de gids ‘Gedwongen huwelijk? Een gids voor
dienstverleners’ gepubliceerd. Deze publicatie werd in België verspreid,
maar ook bij de Belgische ambassades en consulaten.
Op 25 februari 2015 heeft het IGVM een symposium getiteld ‘Eliminating
Domestic Violence in Europe: Implementing Strategies for Protection and
Prevention’ voorgezeten. Dit werd georganiseerd op initiatief van de
instelling ‘Public Policy Exchange’.
Het IGVM heeft ook deelgenomen aan verschillende internationale
conferenties over de strijd tegen alle vormen van geweld, waaronder de
conferentie ‘Opvolging van de tenuitvoerlegging van het Verdrag van
Istanbul: nieuwe synergieën’ in Sarajevo, de ‘Middlesex University Sexual

Defensie

Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen
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14.b

14.c
15.

In
België
en
in
de
partnerlanden
sensibiliseringsacties ondersteunen over het
probleem van seksueel geweld voor, tijdens en
na gewapende conflicten.
De aanwezigheid van een justitie-expert voorzien
als opleider betreffende geweld tegen vrouwen.
Tijdens de voorbereiding van vredesmissies en
de pre-deployment training in België aandacht
vragen voor geweld tegen vrouwen en kinderen
en de noodzaak om hen hiertegen te beschermen
benadrukken.

Violence Conference’ in Londen en de ‘Third World Conference of
Women’s Shelters’ in Den Haag.
Steun voor en aanname van resoluties, adviezen of aanbevelingen.
België heeft de relevante resoluties gecosponsord in de MRR en de
VNVR.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
België is direct betrokken geweest in discussies binnen de 5e VN
Commissie ("Cross-cutting"-topics) om een sterke reactie te formuleren op
de beschuldigingen van seksueel misbruik binnen vredesoperaties. België
heeft er zijn streng en eenduidig beleid ten opzichte van zijn eigen
blauwhelmen herhaald. Door dit standpunt en de ervaring van het
verleden, wordt België door de VN beschouwd als een van de meest
geloofwaardige acteurs.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa is een gemengd verdrag
op Belgisch niveau. Het betreft dus zowel federale als gewest- en
gemeenschapsbevoegdheden. Op federaal niveau heeft de Ministerraad op
24 juli 2015 het voorontwerp van wet tot goedkeuring van het verdrag
aangenomen. Eind 2015 werd het verdrag geratificeerd. Het ontwerp van
NAP ter bestrijding van gendergerelateerd geweld 2015-2019 is gebaseerd
op het Verdrag van Istanbul.
Ondernomen interventies.
Voorzien mandaat voor de koepels via het koninklijk besluit betreffende
de goedkeuring en de subsidie van de koepels van april 2014.

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie

Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen

Ontwikkelingssamenwerking

Interne communicatie ten aanzien van potentiële experten.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Concreet ondernomen acties.
Iedere soldaat in een vredesmissie wordt tijdens de pre-deployment
training gewezen op de problematiek van geweld tegen vrouwen en
kinderen, dit o.a. tijdens een verplichte sessie “Cultural Awareness
Training”.
De Information Operations Group (Info Ops Gp) is een eenheid
verantwoordelijk voor de Civiel-Militaire Samenwerking (CIMIC),
psychologische operaties
(PsyOps) en analyse van “menselijke
omgeving” (Human Factor Analysis) en heeft het gespecialiseerd
personeel (antropologen – gender experts) voor het duiden van de
problematiek tijdens de “Cultural Awareness Training”.

Justitie
Defensie
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16.a

16.b

16.c

17.a

17.b

17.c

Vervolgen van de daders van seksueel geweld
binnen Defensie.

Opstellen van een Belgische Gedragscode en
deze nultolerantie hierin onderlijnen.

Toepassen van de VN en NAVO Gedragscode
binnen het Belgische leger en deze internationaal
promoten.

Programma’s en projecten steunen die erop
gericht zijn de rechtsstaat te herstellen teneinde
de straffeloosheid van de daders van geweld
tegen vrouwen te bestrijden.

Initiatieven aanmoedigen die in derde landen de
nationale wetgeving ter bestraffing van seksueel
geweld helpen ontwikkelen en uitvoeren en die
vrouwen en meisjes aanmoedigen klacht in te
dienen in geval van seksueel geweld.
Het mandaat van de Speciale Rapporteur van de
VN inzake geweld tegen vrouwen blijven
ondersteunen.

Ratio van het aantal klachten ten aanzien van het aantal vervolgingen.
De Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling (DG JM) heeft
sinds 2009 geen klachten met betrekking tot seksueel geweld gepleegd
door militairen in hun functie ontvangen.
Ratio van het aantal vervolgingen ten aanzien van het aantal
veroordelingen.
De Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling (DG JM) heeft
sinds 2009 geen klachten met betrekking tot seksueel geweld gepleegd
door militairen in hun functie ontvangen.
Opgestelde Belgische code.
Defensie heeft sinds april 2013 de 7 waarden van Defensie voor het
militair personeel. Deze zijn loyaliteit, eergevoel, integriteit, plichtsbesef,
inzet, moed en respect.
In de toekomst zullen alle personeelsleden van Defensie tijdens hun
jaarlijkse postbeoordeling eveneens beoordeeld worden op een aantal
generieke gedragscompetenties. Deze zijn: flexibel zijn, integer handelen,
organisatieloyaliteit tonen, respecteren van anderen en samenwerken.
Toepassing en promotie.
De “NATO/UN Standards of Behaviour” worden verspreid over de
detachementen op vredesmissie via een aanhangsel aan de bijlage RR
(Gender Perspective) en worden via het vademecum (met gedragsregels
voor de soldaat) aan alle deelnemers van een missie overgemaakt.
Ondernomen interventies.
DRC: bijdrage aan het “EU Support to Justice Reform Programme in
DRC”.
DRC: uitwerking 2014-2015 tussentijds programma : budget voorzien in
het kader van resolutie 1325.
DRC: financiering programma Enfance du Tiers Monde.
Afghanistan: ontwikkelingskader UN Women 2014-2017
Mali: planning toekomstige interventies
Latijns-Amerika: Programma Oxfam Solidariteit.
Ondernomen interventies.
België heeft deze kwestie aangekaart tijdens de UPR van Armenië,
Oostenrijk, Wit-Rusland, Nauru, Nepal, Koeweit en Kirgizstan.
Financiering UNDP programma “Responding to A Changing Region” in
de Arabische landen, meer specifiek Tunesië.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Ondernomen interventies.
België is in de MRR tussen gekomen tijdens het interactief debat met de
SRVN voor geweld tegen vrouwen en de tijdens de jaarlijkse debat-dag

Defensie

Defensie

Defensie

Defensie

Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Justitie
Buitenlandse Zaken

24

17.d

17.e

18.a

18.b

De staten aanmoedigen om de strijd tegen
geweld te integreren in de mechanismen van
transitionele justitie en strafrecht en om de strijd
tegen seksueel geweld te beschouwen als een
verantwoordelijkheid eigen aan elke staat
(ownership).
Pleiten voor de bestrijding van straffeloosheid en
aanmoedigen van maatregelen op nationaal en
internationaal niveau.
De situatie van vrouwen in interventiezones
opvolgen en een specifiek systeem van
rapportage opzetten met betrekking tot geweld
tegen vrouwen.

Verderzetten van de actie in het kader van het
Verdrag inzake het verbod op clustermunitie en
antipersoonsmijnen met een bijzondere nadruk
op de effecten van deze wapens op kinderen en
vrouwen.

gewijd aan fundamentele rechten van vrouwen, met geweld tegen vrouwen
als onderwerp.
Steun voor relevante resoluties.
België heeft MRR resolutie 29/14 over huiselijk geweld en MRR resolutie
29/8 over kindhuwelijken gecosponsord
Ondernomen interventies.
Tijdens de maartsessie van de MRR, nam België deel aan het high level
panel over seksueel geweld in de DRC.
Bijdrage aan het “EU Support to Justice Reform Programme in DRC”.

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking

Ondernomen interventies.
België heeft deze kwestie aangekaart tijdens de UPR van Myanmar,
Bulgarije, Georgië, Honduras, Libië, Nepal en Turkije.
Monitoring/Early warning indicators.
De opdrachten van de Belgische detachementen in 2014, impliceren
weinig onmiddellijk contact met de lokale bevolking, waardoor het aspect
geweld tegen vrouwen minimaal aan bod komt.
De “Gender Focal Points” (GFP) ter plaatse kennen de procedures bij
gebruik van geweld
Steun via financiering UN Women, zie humanitaire strategie UN Women.
Ondernomen interventies.
De opdrachten van de Belgische detachementen in 2014, impliceren
weinig onmiddellijk contact met de lokale bevolking, waardoor het aspect
geweld tegen vrouwen minimaal aan bod komt.
De “Gender Focal Points” (GFP) ter plaatse kennen de procedures bij
gebruik van geweld
Geen specifieke acties ondernomen in 2013-2014.
Ondernomen interventies.
België heeft erover gewaakt dat het actieplan ter implementatie van de
Clustermunitieconventie waarover een akkoord werd bereikt op de
herzieningsconferentie van 7 tot 11 september in Dubrovnik, Kroatië
rekening houdt met het genderaspect en de effecten van deze wapens op
vrouwen en kinderen.
In 2014 werden enkel in Libanon ontmijningsoperaties uitgevoerd.
Jaarlijks wordt er een “Mine Awareness Day” georganiseerd te Naqoura
(Hoofdkwartier van de VN-operatie “United Nations Interim Force in
Lebanon” (UNIFIL) waar alle landen die actief deelnemen aan de
ontmijningsopdracht (incl. België dus) werden uitgenodigd. Een
interactieve demo werd geven aan uitgenodigde scholen.

Buitenlandse Zaken

Defensie

Ontwikkelingssamenwerking
Defensie

Ontwikkelingssamenwerking
Buitenlandse Zaken

Defensie
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18.c

18.d

18.e

19.a

19.b

20.a

Blijvende aandacht besteden aan het respect voor
artikel 7.4 in de uitvoering van het
Wapenhandelsverdrag (exportverbod in geval
van ‘gender-based violence / violence against
women and children’).
Speciale aandacht besteden aan de inspraak van
vrouwen inzake ontmijningsprogramma’s en
vrouwen betrekken bij de beslissing welke zones
eerst zullen worden ontmijnd.

De initiatieven ondersteunen van internationale,
Belgische en lokale NGO’s die zich richten op
de bescherming van vrouwen en die strijden
tegen seksueel geweld, onder andere door een
geïntegreerde aanpak van medische en
psychosociale zorg, door sociaaleconomische
herintegratie van de slachtoffers en door het
aanbieden van bescherming en huisvesting.

Rekening houden met de bescherming van
vrouwen en meisjes bij humanitaire taken, DDR
en SSR programma’s zoals het bouwen van
vluchtelingenkampen.
Vragen aan hulporganisaties om bij de
organisatie
en
het
beheer
van
vluchtelingenkampen de veiligheid van vrouwen
en meisjes als een prioriteit te beschouwen.
Van de bestrijding van mensenhandel een
prioriteit
maken
in
het
Nationaal
Veiligheidsplan.

Opname gender-aspect in EU-gemeenschappelijke actie ter ondersteuning
van de implementatie van het wapenhandelsverdrag in derde landen.
Op
de eerste conferentie van
verdragspartijen van
het
Wapenhandelsverdrag van 24 tot 27 augustus 2015 in Mexico waar over
de uitvoeringsmodaliteiten gesproken werd, heeft België mee gewaakt
over het in acht nemen van de gender-gerelateerde elementen die deel
uitmaken van het verdrag.
Creatie gender-criterium dat systematisch afgetoetst wordt bij beoordeling
van nieuwe ontmijningsprojecten.
Het gendercriterium wordt systematisch afgetoetst bij de beoordeling van
nieuwe ontmijningsprojecten.
De ontmijningsopdrachten in Libanon in 2014 (ontmijnen van corridors
langs de Blue Line, de demarcatielijn tussen Libanon en Israël) worden
opgedragen door het hoofdkwartier UNIFIL en zijn het resultaat van een
onderhandeling tussen 3 partijen (UNIFIL, Libanees Leger en
Strijdkrachten van Israël).
Ondersteunende acties.

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
Defensie

Geen specifieke acties in 2015.

Buitenlandse Zaken

Steun aan het Panzi hospitaal van Dr. Mukwege in de DRC.

Ontwikkelingssamenwerking

Projecten of programma’s die bijdragen aan gendergelijkheid in staten die
zich in een fragiele situatie bevinden.
Geen specifieke acties in 2015.
Buitenlandse Zaken
DRC: bijdrage aan het “EU Support to Justice Reform Programme in
DRC”.
DRC: uitwerking 2014-2015 tussentijds programma : budget voorzien in
het kader van resolutie 1325.
DRC: financiering programma Enfance du Tiers Monde.
Afghanistan: ontwikkelingskader UN Women 2014-2017
Projecten of programma’s die bijdragen aan gendergelijkheid in staten die
zich in een fragiele situatie bevinden.
Er werden de laatste jaren geen vluchtelingenkampen gebouwd door
Defensie.
Gevolgde procedure.
België financiert UN Women dat een specifiek mandaat heeft om gender
beter te integreren in de procedures van de humanitaire sector.
Aanwijzingen van deze prioriteit.
Mensenhandel, i.c. seksuele en economische uitbuiting, staat ingeschreven
als prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015.
Op 15 mei 2015 trad de COL01/2015, de omzendbrief inzake het

Ontwikkelingssamenwerking

Defensie

Ontwikkelingssamenwerking

Binnenlandse Zaken
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20.b

Hulp en begeleiding aanbieden aan
slachtoffers van mensenhandel in België.

de

opsporings-en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel, in voege.
De omzendbrief beschrijft de werkmodaliteiten voor de onderzoeken
mensenhandel, via indicatoren, checklists, onderzoeksschema’s.
Instrumenten voor hulp en begeleiding.
Meerdere acties voorzien in het kader van het Actieplan ter bestrijding van
mensenhandel 2015-2019, gepubliceerd in juli 2015.
Verschillende initiatieven op dit gebied zijn uitgevoerd door de
departementen die bevoegd zijn:
organisatie van diverse opleidingen aan gespecialiseerde en niet
gespecialiseerde diensten. Bijvoorbeeld, een eerste training
initiatief in maart 2015 om docenten die verantwoordelijk zijn
voor niet begeleide buitenlandse minderjarigen; training ook
gegeven aan rechters over mensenhandel en mensensmokkel
een wetswijziging ingevoegd bij de wet van 12 mei 2014 biedt de
mogelijkheid om een voogd te benoemen voor niet begeleide
minderjarigen die zich in kwetsbare situaties bevinden (of
potentiële slachtoffers van mensenhandel zijn).

Binnenlandse Zaken-DVZ
Justitie

Aantal slachtoffers van mensenhandel die een verblijfsvergunning hebben
verkregen.
In 2015 waren er 131 aanvragen voor de status van slachtoffer van Binnenlandse Zaken-DVZ
mensenhandel.
Justitie
2015
Prostitutie

V
42

M
2

Totaal
44

Economisch

9

52

61

Handel

7

7

14

Bedelarij

2

8

10

Divers

0

1

1

Diplomatiek

1

0

1

Totaal

61

70

131
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Aantal slachtoffers van mensenhandel die werden beschermd.
In 2015 werden 761 verblijfsvergunningen afgeleverd door de Dienst Binnenlandse Zaken-DVZ
Vreemdelingenzaken (voorlopig op definitief).
Justitie
20.c

20.d

20.e

Verdergaan
met
het
integreren
van
mensenhandel in de bilaterale akkoorden inzake
politiële samenwerking.
De nadruk leggen op mensenhandel in het kader
van het concept ‘human security’ tijdens
militaire operaties.

Het mandaat van de Speciale Rapporteur van de
VN inzake mensenhandel blijven ondersteunen.

Akkoorden waarin mensenhandel opgenomen is
Het sluiten van dergelijke akkoorden en de integratie van het fenomeen
gebeurt, net zoals de vorige jaren, op basis van een analyse van de
behoeften, zowel op Belgisch niveau als op het niveau van het betrokken
partnerland.
Ondernomen interventies.
Sinds 2006 heeft Defensie een algemeen beleid (DGHR-APG-ETHIQ001) dat haar standpunt bespreekt betreffende de strijd tegen
mensenhandel en mensensmokkel. Bovendien wil deze richtlijn, en de
daaruit voortvloeiende acties, bijdragen tot de bewustwording van het
personeel op het gebied van mensenhandel en mensensmokkel.
De “Gender Focal Points” (GFP) ter plaatse kennen de procedures in geval
van vermoeden van mensenhandel.
De Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling (DG JM) heeft in
haar briefings ter voorbereiding van operaties een onderdeel geïntegreerd
betreffende mensenhandel.
Ondernomen interventies.
België is in de MRR tussen gekomen tijdens het interactief debat met de
SRVN voor mensenhandel, meer bepaald vrouwen en kinderen.
Steun voor relevante resoluties.
Niet van toepassing in 2015 (geen resolutie in de MRR)

Binnenlandse Zaken

Defensie

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
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DOELSTELLING 4. Deelname van vrouwen aan vredesprocessen en processen van vredesopbouw
N°
21.

ACTIELIJNEN
Een actief rekruteringsbeleid voeren, de evolutie
in de aanwerving van vrouwen analyseren en het
rekruteringsbeleid aanpassen op basis van deze
analyse.

STAND VAN ZAKEN
Ondernomen acties binnen het rekruteringsbeleid om vrouwen aan te
trekken.
Het koninklijk besluit van 2 juni 2012 voorziet dat vanaf 1 januari 2013 ten
minste één derde van de personeelsleden vrouwen zijn.
Als de bezettingsgraad lager is dan de vereiste 30 % onderzoekt de FOD op
dat moment hoe vrouwen aan te moedigen om deel te nemen aan het project
“Top Skills” om het grootst aantal vrouwen aan te moedigen te postuleren
voor management functies en deel te nemen aan de selecties voor
kaderfuncties.
Het aantal vrouwen in de rekrutering verhoogt en zal op termijn zijn effect
hebben op het aantal vrouwen in managementfuncties.
De website van Defensie (www.mil.be), in het onderdeel Jobs:
http://www.mil.be/nl/pagina/diversiteit bevat een filmpje en een artikel
“Iedereen verschillend … iedereen gelijk” met aandacht voor de
genderdimensie bij Defensie.
DG HR heeft de genderstudie afgerond en de resultaten ervan zullen aan het
Parlement worden meegedeeld in uitvoering van de Resolutie van 23 Apr 14
(kamerdocument 53 3321/009).
Tijdens rekruteringsactiviteiten bij de federale politie zijn er steeds
vrouwelijke collega’s aanwezig.
In de rekruteringscampagnes wordt steeds rekening gehouden met het thema
gender.
De sportproef werd in januari 2015 aangepast waarbij er rekening wordt
gehouden met het geslacht (het functioneel parcours dient voor mannen
onder de 40 jaar in 170 seconden en vrouwen in 200 seconden te worden
afgelegd. Voor mannen boven de 40 jaar moet dit binnen de 190 seconden
en vrouwen binnen de 220 seconden).
Op basis van de Ministeriële omzendbrief ‘GPI 74 - De bevordering van de
gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten’ wordt er
binnen de Federale politie een richtlijn gegeven waarbij elke commissie
(interne
en
externe
selectiecommissie,
deliberatiecommissie,
evaluatiecommissie, …), raad, jury (examenjury, …) werkgroep (nationale
werkgroep, intern Federale politie, …), comité (directiecomité, stuurgroep
van een project, …), die gevormd wordt, moet worden samengesteld uit
vrouwen en mannen, waarbij wordt gestreefd naar een aanwezigheid van ten
minste 1/3 van het ene of andere geslacht. Hierop wordt nauw toegezien
door de Directie van het Personeel. Indien deze richtlijn niet wordt gevolgd,
wordt contact opgenomen met de betreffende dienst.

DEPARTEMENTEN
Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking

Defensie

Binnenlandse Zaken-FEDPOL
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Aandeel mannen – vrouwen onder de diplomaten, de consuls en de attachés
ontwikkelingssamenwerking, de militairen en de geïntegreerde politie
De bezettingsgraad van vrouwen in hoge functies van de administratie.

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
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22.

Aanmoedigen van de Belgische vrouwelijke
kandidaturen voor internationale organisaties.

De man-vrouw verhouding bij de geïntegreerde politie is ongeveer 70%30% (een derde vrouwen).
Aanmoedigingsacties.
Momenteel zijn 12% van de Belgen die ingezet zijn in missies van
crisisbeheer vrouwen. Er werd expliciet vermeld bij de oproep voor
kandidaturen voor de vorming “Basic Generic Training on Civilian Crisis
Management” dat vrouwen specifiek aangemoedigd worden hun kandidatuur
te stellen. Bij de selectie voor deze vorming wordt, bij equivalente
competenties, de voorkeur gegeven aan een vrouw.
In de loop van 2015 heeft België zich actief verbonden om het aantal
Belgische vrouwen tewerk gesteld bij de VN, specifiek op het niveau van
directeur, te verhogen door de kandidaturen van Belgische vrouwen aan te
moedigen en te ondersteunen.
België heeft dit jaar de kandidaturen van vier Belgische vrouwen voor
hogere posten (P5, D1, ASG) bij de VN actief ondersteund.
België heeft het initiatief “Senior Women Talent Pipeline” van de SG van de
VN ondersteund. Dit initiatief voorziet in de promotie van externe
vrouwelijke
kandidaten
voor
directeursposten
in
de
vredeshandhavingsmissies van de VN. Er was een Belgische kandidate
geselecteerd die momenteel op individuele wijze ondersteund wordt door de
experten van de personeelsdienst van de VN. Zij ontvangt informatie en raad
over de specifieke rekruteringsprocedures alsook relevante informatie over
de vredeshandhavingmissies van de VN en voorbeelden van vragen om de
sollicitatiegespreken voor te bereiden.
België maakt sinds vorig jaar deel uit van de vriendengroep voor gelijke
rechten van mannen en vrouwen en dit samen een twaalftal andere VN
lidstaten.
België tracht ook zoveel mogelijk rekening te houden met de
genderdimensie bij de keuze van electorale voorkeuren voor de verkiezingen
in de VN.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
De oproepen die door de Divisie Beheer/Intergeallieerde Organisaties
(HRB-IOrg) van de Algemene Directie Human Resources (DG HR)
verspreid worden, zijn opengesteld voor alle militairen van een bepaalde
doelgroep (vereisten veelal gebaseerd op competenties). In sommige
oproepen van b.v. NATO en VN wordt specifiek aangegeven dat de
voorkeur zal gegeven worden aan vrouwelijke kandidaten. In dergelijk geval
zal deze aanbeveling onverkort in onze nationale oproep vertaald worden.
In juni 2015 werd er een vrouwelijke hoofdofficier van de Belgische
Defensie verkozen voor de functie van Chair Elect (vicevoorzitster) (juni
2015-juni 2017) en van Chair (voorzitster) (juni 2017 – juni 2019) voor het

Binnenlandse Zaken-FEDPOL

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
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23.a

23.b

23.c

23.d

Aanmoedigen van de Belgische vrouwelijke
kandidaturen voor vredesmissies.

Aanmoedigen van vrouwen bij de federale politie
om zich kandidaat te stellen voor civiele
crisisbeheersingsmissies.

Vrouwen aanmoedigen deel te nemen aan de
‘basic generic training’ voorafgaand aan de
uitzending
voor
een
civiele
crisisbeheersingsmissie.

Op internationaal niveau pleiten voor de
participatie van een groter aantal vrouwen in
vredesmissies
en
civiele
crisisbeheersingsmissies.

“NATO Committee on Gender Perspectives”.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Evolutie van het percentage Belgische vrouwen in vredesmissies.
De cijfers van het BEL Gender Report 2014 tonen aan dat voor alle operaties
het aantal vrouwen representatief is ten opzichte van hun
vertegenwoordiging bij Defensie. Hierbij wordt geen positieve discriminatie
gemaakt – de geschiktste man/vrouw wordt voor een functie genomen. Voor
alle functies, ook voor die van bevelvoerende commandant, komen vrouwen
in aanmerking.
Aanmoedigingsacties.

Binnenlandse Zaken
Justitie
Defensie

Beleid dienaangaande blijft gehandhaafd bij de federale politie.

Binnenlandse Zaken-FEDPOL

Aandeel mannen – vrouwen onder het personeel dat deelneemt aan civiele
crisisbeheersingsmissies van de EU.
Geen gegevens voor 2015.

Binnenlandse Zaken-FEDPOL

Aanmoedigingsacties.
Momenteel zijn 12% van de Belgen die ingezet zijn in missies van
crisisbeheer vrouwen. Er werd expliciet vermeld bij de oproep voor
kandidaturen voor de vorming “Basic Generic Training on Civilian Crisis
Management” dat vrouwen specifiek aangemoedigd worden hun kandidatuur
te stellen. Bij de selectie voor deze vorming wordt, bij equivalente
competenties, de voorkeur gegeven aan een vrouw.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
In totaal hebben in 2015 voor de FOD Justitie, zes kandidaten aan de Basic
Generic Training deelgenomen, waaronder twee vrouwen.
Beleid dienaangaande blijft gehandhaafd bij de federale politie.
Ondernomen interventies.
De voorkeur die aan vrouwen gegeven wordt, wordt vermeld in de “EU Call
for Contributions”.
Tijdens het open debat in de VNVR over Vrouwen, Vrede en Veiligheid op
13 oktober 2015, heeft België aan het belang van de deelname van vrouwen
aan vredesprocessen en politieke post-conflict transities herinnerd en
vermeld dat deze inzet nog steeds een belangrijke uitdaging blijft.
In het antwoord op vragenlijst “Global study on the Implementation of
1325” gevraagd door VNVR vermeldt België dat de participatie en de
representatie van vrouwen een bezorgdheid blijft. Vooral de participatie van
lokale vrouwen bij conflictpreventie en vredesconsolidatie verbetert
onvoldoende. Ze moeten zowel de mogelijkheid krijgen om meer deel te
nemen aan nationale (Belgische) acties op het terrein
als aan
onderhandelingen (georganiseerd op internationaal niveau).

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking
Justitie
Binnenlandse Zaken-FEDPOL
Buitenlandse Zaken
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24.a

24.b

24.c

24.d

25.a

Consultaties
met
lokale
vrouwen
en
vrouwenorganisaties systematiseren bij fact
finding missions en deze informatie verspreiden
via de betrokken partners.
Bij vredesprocessen die door België ondersteund
worden aandacht vragen voor het opnemen van
vrouwelijke mediatoren en onderhandelaars.

Op internationaal niveau pleiten voor het
opnemen van meer vrouwen in delegaties die
deelnemen aan onderhandelingen en processen
van vrede en democratisering.
Pleiten voor de consultatie van lokale vrouwen
en vrouwengroepen bij de voorbereiding en
bespreking van vredesmissies en civiele
crisisbeheersingsmissies.
De aanwezigheid van plaatselijke vrouwen
aanmoedigen in het lokaal juridisch apparaat en
binnen de politie en het leger.

De noodzaak tot een grotere deelname van vrouwen in operaties is erkend
door Defensie en geïntegreerd in het Actieplan Strategie, dat zich inzet om
de rol van vrouwen in het vredesproces, “Disarmament, Demobilisation and
Reintegration” (DDR) en “Security Sector Reform” (SSR) te accentueren in
zijn bilaterale contacten.
Verminderde deelname door de federale politie aan civiel
crisisbeheersingsmissies in 2015.
Consultaties.
Geen “fact-finding missions” in die zin ondernomen van Aug 2014 tot Jul
2015.
Aantal en percentage van bemiddelaarsters, onderhandelaarsters en
vrouwenorganisaties
aanwezig
bij
formele
en
informele
vredesonderhandelingen, met de steun van België.
Geen gegevens voor 2015.
Steun voor de deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen.
België heeft het initiatief “Senior Women Talent Pipeline” van de SG van de
VN ondersteund en maakt deel uit van de vriendengroep voor de gelijkheid
van mannen en vrouwen (zie vraag 22).
België maakt tevens deel uit van de EU vriendengroep voor bemiddeling.
Binnen deze vriendengroep, moedigt België actoren aan om vrouwen in hun
delegaties op te nemen. In het kader van het onderzoek van het Peace
Operations review van de VN, vraagt België bovendien om voldoende
aandacht te besteden aan het genderaspect.
Ondernomen interventies.
Tijdens het open debat in de VNVR over Vrouwen, Vrede en Veiligheid op
13 oktober 2015, heeft België aan het belang van de deelname van vrouwen
aan vredesprocessen en politieke post-conflict transities herinnerd en
vermeld dat deze inzet nog steeds een belangrijke uitdaging blijft.
Ondernomen interventies.
Elke civiele crisisbeheer missie van de EU heeft een gender consulent.
Zijn/haar taak is om ervoor te zorgen dat er aandacht is voor gender in de
missie.
Ondernomen interventies.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015
Bijdrage via het UNDP programma “Responding to a Changing Region”
Bijdrage aan het “EU Support to Justice Reform Programme in DRC”.
De huidige opdrachten van de Belgische detachementen geen contact van
deze aard.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.

Defensie

Binnenlandse Zaken
Defensie

Buitenlandse Zaken
Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Binnenlandse Zaken-FEDPOL
Justitie
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25.b

25.c

25.d

Steunen van initiatieven die gericht zijn op het
versterken van de participatie van vrouwen in de
besluitvorming op elk niveau (lokaal, regionaal
en nationaal) in staten in fragiele situatie.

Steunen van lokale vrouwennetwerken en –
organisaties om hun juridische, economische,
politieke en sociale capaciteiten te versterken.
Aanmoedigen van lokale verwezenlijkingen
geënt in het maatschappelijke middenveld,
gericht op een betere socio-economische
participatie van vrouwen.

Steun voor de participatie van vrouwen aan vredesonderhandelingen.
DRC: bijdrage aan het “EU Support to Justice Reform Programme in DRC”.
DRC: uitwerking 2014-2015 tussentijds programma : budget voorzien in het
kader van resolutie 1325.
Afghanistan: ontwikkelingskader UN Women 2014-2017
Noord-Afrika: UNDP programma “Responding to a Changing Region”:
Tunesië, Egypte, Libië: deelname aan de politieke instituten.
Geleverde steun.
Dit gebeurt in het kader van de “Responding to a Changing Region” in
Ecuador en in Mozambique in het kader van de samenwerking voor meer
vrouwenparticipatie tussen donoren.
Projecten of programma’s die bijdragen aan de gendergelijkheid.
Bijdrage aan de associatie van 11.11.11 met het Nationaal Comité Vrouw en
Ontwikkeling in de DRC.

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking
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DOELSTELLING 5. Steun voor de uitvoering van resolutie 1325 en het nationale actieplan
N°
26.a

26.b

26.c

ACTIELIJNEN
Opstellen van een Belgisch NAP voor de
toepassing van resolutie 1325.

STAND VAN ZAKEN
Aannemen van het NAP.
Het NAP werd voorgesteld op de Ministerraad in juli 2013.

Steun verlenen aan de administraties en
strategische cellen via het aanbieden van
expertise met betrekking tot gender.

Verleende expertise.
Twee leden van het IGVM zetelen in de ‘Adviesraad Gender en
Ontwikkeling’, respectievelijk als lid en als plaatsvervangend lid.
In het kader van de vorige rapportage heeft het IGVM begin 2015 aan de
verschillende departementen suggesties gedaan in verband met mogelijke
acties ter uitvoering van de verschillende engagementen in het NAP.
In het kader van de ‘Basic Generic Training on Civilian Crisis Management’
werkte het IGVM de modules ‘Gender and Peacebuilding’ en ‘Women in
Armed Conflict’ uit. Een lid van het IGVM gaf deze modules op 3 april en
27 november 2015.
In 2015 heeft het IGVM bijstand verleend aan de verschillende betrokken
administraties en beleidscellen in het kader van het NAP 1325 of daaraan
gelinkte onderwerpen.
Ondernomen interventies.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
In 2015 werd door 5 personen deelgenomen aan het “NATO Committee on
Gender Perspectives” (NCGP) met als thema “The 15th Anniversary of the
UNSCR 1325 and its impact on recruitment and retention in the Armed
Forces”.
Indien het gaat om personeel van Defensie zijn de gebruikte
informatiekanalen het intranet, e-News, het personeelsblad “Dbriefing”, het
jaarverslag van de Algemene Directie Human Resources (DG HR) en de
website “Diversiteit”.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
Het IGVM nam o.a. deel aan de vergaderingen van de ‘EU Informal Task
Force on UNSCR 1325’ in januari, juni, september en december 2015 en aan
een debatontmoeting over de uitvoering van resolutie 1325 in Burundi in juli
en deelde de verslagen en documentatie met de bij het NAP 1325 betrokken

Goede praktijken, aanbevelingen en ‘lessons
learned’ verspreiden en overnemen.

DEPARTEMENTEN
Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen
Gelijke Kansen

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking Defensie

Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen
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27.

Opstellen van of steun verlenen aan
sensibiliseringsacties met betrekking tot resolutie
1325.

departementen.
Het IGVM nam deel aan het atelier ‘Refreshing Indicators for the EU’s
Women, Peace and Security Policy’ in januari 2015 en was actief betrokken
bij de werkzaamheden rond de update van deze indicatoren.
De Staatssecretaris voor Gelijke Kansen had in maart 2015 een onderhoud
met mevrouw Bineta Diop, de Speciaal Gezant voor Vrouwen, Vrede en
Veiligheid van de AU.
Het IGVM ondersteunde het door DGOS en UN Women georganiseerde
Outreach Event rond resolutie 1325 en modereerde het debat dat tijdens dit
evenement voorzien was.
Sensibiliseringsacties.
België heeft op vraag van de VNVR de vragenlijst ingevuld voor de “Global
study on the Implementation of 1325” ter voorbereiding van het “High-level
review” ter gelegenheid van de 15de verjaardag van de resolutie.
Tijdens het open debat in de VNVR over Vrouwen, Vrede en Veiligheid op
13 oktober 2015, heeft België aan het belang van de deelname van vrouwen
aan vredesprocessen en politieke post-conflict transities herinnerd en
vermeld dat deze inzet nog steeds een belangrijke uitdaging blijft.
Tijdens het open debat over Vrouwen, Vrede en Veiligheid van 15 april
2015 in de VNVR, deed de Minister van Ontwikkelingssamenwerking een
oproep aan alle lidstaten om rekening te houden met de aspecten van
bescherming, participatie en preventie van resolutie 1325.
Afghanistan: Ontwikkelingskader UN Women 2014-2017.
Burundi: via de donorencoördinatie
Het IGVM stuurde begin 2015 de rapportage over de uitvoering van het
NAP rond resolutie 1325 in 2013 en 2014 door aan het Parlement.
Het IGVM zette zijn steun verder aan het Belgisch Actieplatform 1325, een
samenwerkingsverband van organisaties die resolutie 1325 ondersteunen en
pleiten voor de concrete uitvoering hiervan. Het voorzag onder andere in de
financiering voor sensibiliseringsmateriaal en ondersteunde de conferentie
‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ in Ieper op 31 oktober 2015.
Verschillende organisaties die structurele werkingssubsidies krijgen van het
IGVM werken ook rond het thema ‘Vrouwen, vrede en oorlog’. In 2015
werd dit ook als één van de prioritaire thema’s weerhouden voor projecten
die een subsidieaanvraag kunnen indienen bij het IGVM. In 2015 keurden de
Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en het IGVM voor meer dan 50.000
EUR aan steun goed voor projecten die een link hebben met resolutie 1325,
zoals een tentoonstelling rond de rol van vrouwen in de Eerste
Wereldoorlog, opleidingen rond de specifieke situatie van vrouwelijke
asielzoekers en vluchtelingen en acties ter ondersteuning van vrouwen
werkzaam bij de Belgische Politie.
Het IGVM werkte een bijdrage over resolutie 1325 uit voor een website van
de VVN ter verspreiding van informatie over de VN in het onderwijs. In

Buitenlandse Zaken

Ontwikkelingssamenwerking

Gelijke Kansen
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28.a

28.b

28.c

28.d

Toevoegen van een hoofdstuk ‘Vrouwen, Vrede
en Veiligheid’ aan de vragenlijst inzake de ‘Code
of Conduct on politico-military aspects of
Security’ van de OVSE.
Ondersteunen van initiatieven om het thema van
resolutie 1325 op de agenda van de OVSE te
houden.

Samenwerken met de NAVO en ondersteunen
van de opstelling en uitvoering van hun actieplan
en indicatoren voor resolutie 1325.

Aanmoedigen en steunen van de toepassing van
resolutie 1325 en de vervolgresoluties door
internationale en regionale organisaties.

‘Wereldbeeld’, het magazine van de VVN, werd ook een bijdrage van het
IGVM over de ‘Global Study on the Implementation of UNSCR 1325’
gepubliceerd.
Toevoeging hoofdstuk.
België heeft in 2015 een antwoord gepubliceerd op een bepaald aantal
supplementaire vragen betreffende de problematiek van Vrouwen, Vrede en
Veiligheid, overeenkomstig de genomen verbintenis door alle EU lidstaten,
Canada en IJsland op 13 juli 2011.
Ondernomen interventies.
Verdere steun België aan het “OSCE-wide action plan on Women, Peace
and Security”.
Actieve deelname aan de rapportering over de veiligheidsdialoog over
resolutie 1325 du FSC: “Violence against women and children in conflict”
(1 oktober 2014); “UNSCR 1325 – The position of women in the French
Ministry of defence” (17 september 2014); “Implementation of UNSCR
1325” (03 juni 2015); “UNSCR 1325 – Gender equality in the Armed
Forces: best practices” (7 oktober 2015).
Tijdens de Ministeriële Raad van december 2014 in Bazel, werd een
toevoeging aan het “Action Plan for the Promotion of Gender Equality” van
de OVSE en daterend van 2004 gesuggereerd, maar elke referentie aan nietconsensuele teksten (MRR, Raad van Europa) werd door bepaalde delegaties
uitgesloten.
Ondernomen interventies.
De 1325-agenda is een prioriteit voor de Belgische Permanente
Vertegenwoordiging bij de NAVO. De Permanente Vertegenwoordiging
steunt het werk van de Speciale Vertegenwoordiger van de SecretarisGeneraal van de NAVO, Marriët Schuurman, via tussenkomsten tijdens
officiële vergaderingen en de deelname aan de “Friends of 1325”, een
informele groep van bondgenoten en partnerlanden die de 1325-agenda
helpen sturen.
De Permanente Vertegenwoordiging hielp de NAVO bij de organisatie van
de jaarlijkse Conferentie van het NATO Committee on Gender Perspectives.
In 2015 vond deze conferentie plaats in de Koninklijke Militaire School in
Brussel. Ze werd geopend door Prinses Astrid.
Ondernomen interventies.
België heeft, tijdens de debatten in de AVVN en tijdens de open debatten in
de VNVR, meerdere malen gepleit voor de uitvoering van resolutie 1325,
meer bepaald d.m.v. een nationaal actieplan.
Financiële steun aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis als
voorzitter van de “Donor support group”: strijd tegen het seksueel geweld.
ACOS Strat volgt de werkzaamheden op in het kader van UNSCR 1325 in
de verschillende internationale en regionale organisaties waarbij België
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28.e

28.f

29.a

29.b

Binnen de EU pleiten voor een versterking van
de inspanningen met betrekking tot de uitvoering
van resolutie 1325, met inbegrip van het
Gemeenschappelijk
Veiligheidsen
Defensiebeleid, en het bijstaan van de EEAS in
deze taak.
De toepassing van resoluties 1325, 1820, 1960,
1888 en 1889 blijven vragen bij alle
vredesmissies
en
civiele
crisisbeheersingsmissies,
zowel
bij
de
voorbereiding
als
bij
de
uitvoering.Medeondertekenaar van het non-paper
“Gender, Peace and Security in CSDP – From
policy to practice”, waarin een bepaald aantal
aanbevelingen voor de structuren van
crisisbeheer van de EU geformuleerd werden
over de manier waarop gender mainstreaming
verbeterd kan worden, zowel door de strategische
planning van de CSDP missies als door de
ontwikkeling van de human ressources.
Via
de
diplomatie
en
ontwikkelingssamenwerking pleiten voor de
toepassing van resolutie 1325 in landen die zich
in een fragiele situatie bevinden.

De partnerlanden stimuleren om een NAP te
ontwikkelen en deze landen bijstaan in de
daadwerkelijke toepassing van hun NAP.

aangesloten is, zodat Defensie binnen het Belgisch Defensiebeleid rekening
kan houden met de lessen die kunnen getrokken worden uit deze
werkzaamheden.
Ondernomen interventies.
België heeft zeer actief gepleit bij de EU voor het Gender Actieplan 20162020.

Buitenlandse Zaken

Ondernomen interventies.
Medeondertekenaar van het non-paper “Gender, Peace and Security in
CSDP – From policy to practice”, waarin een bepaald aantal aanbevelingen
voor de structuren van crisisbeheer van de EU geformuleerd werden over de
manier waarop gender mainstreaming verbeterd kan worden, zowel door de
strategische planning van de CSDP missies als door de ontwikkeling van de
human ressources.
Defensie blijft de toepassing eisen van de UNSCR 1325 en volgende in de
planning en uitvoering van haar missies in het kader van NAVO en VNmandaten, evenals voor nationale operaties. Dit werd in 2014
geconcretiseerd door de opening van een post Gender Advisor (GENAD),
binnen de staf van de “European Union Battle Group” (EUBG) 2014/II, om
een eventuele operatie te kunnen uitvoeren met respect voor UNSCR 1325
en 1820.
Ondernomen interventies.
België heeft op vraag van de VNVR de vragenlijst ingevuld voor de “Global
study on the Implementation of 1325” ter voorbereiding van het “High-level
review” ter gelegenheid van de 15de verjaardag van de resolutie.
In het kader van het tussentijds ontwikkelingsprogramma van de DRC en in
het kader van de toekomstige interventie in Mali.
Landen die steun ontvangen met betrekking tot nationale actieplannen of
ander nationaal beleid en gebruikte instrumenten.
België stimuleert de partnerlanden door tussenkomsten in internationale fora
(VN/EU), door aan te bevelen een NAP 1325 te ontwikkelen bij bilaterale
contacten en door steun onder de vorm van expertise aan te bieden voor deze
oefening.
DRC: bijdrage aan het “EU Support to Justice Reform Programme in DRC”.
DRC: uitwerking 2014-2015 tussentijds programma : budget voorzien in het
kader van resolutie 1325.
Afghanistan: ontwikkelingskader UN Women 2014-2017
Noord-Afrika: UNDP programma “Responding to a Changing Region”:
Tunesië, Egypte, Libië: deelname aan de politieke instituten.
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30.

31.

32.

Steunen van het werk rond 1325 van het ‘NATO
Office on Gender Perspectives’.

Steunen van verticale acties en/of specifieke
acties inzake resolutie 1325, waarbij vooral
aandacht gegeven wordt aan kwetsbare
vrouwengroepen.

De aandacht vestigen op de uitvoering van
resolutie 1325 bij de coördinatie van donoren in
partnerlanden
en,
naast
de
bestaande
gendercoördinatie, een versterking vragen van de
coördinatie inzake de toepassing van resolutie
1325.

Ondernomen interventies.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.
De positie van “Chair Elect” en van “Chair” in het “NATO Committee on
Gender Perspectives” wordt door België van juni 2015 tot juni 2019
waargenomen. De Chair Elect staat in nauw contact met ACOS Strat voor de
realisatie van haar mandaat. Een nauwe samenwerking kan verwacht worden
in de komende vier jaar.
Projecten of programma’s die bijdragen aan gendergelijkheid in staten die
zich in een fragiele situatie bevinden.
DRC: bijdrage aan het “EU Support to Justice Reform Programme in DRC”.
DRC: uitwerking 2014-2015 tussentijds programma : budget voorzien in het
kader van resolutie 1325.
Afghanistan: ontwikkelingskader UN Women 2014-2017
Noord-Afrika: UNDP programma “Responding to a Changing Region”:
Tunesië, Egypte, Libië: deelname aan de politieke instituten.
Ondernomen interventies.
Opvolging in het kader van het “EU Gender Action Plan”.
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DOELSTELLING 6. Opvolging, rapportering en monitoring
N°
33.

34.

35.

36.

37.

ACTIELIJNEN
Vanaf 2015 jaarlijks rapporteren over de
geboekte vooruitgang voor elke actielijn en elk
opvolgingsinstrument.

Verzekeren van de uitwisseling van informatie,
de netwerking van de in België beschikbare
genderexpertise en het overleg met het
maatschappelijke middenveld, in elk geval in het
midden en aan het einde van de periode die het
NAP beslaat.

De uitwisseling van informatie verzekeren en het
maatschappelijke middenveld uitnodigen deel te
nemen aan de opvolging door te rapporteren over
elementen doorgegeven door lokale organisaties
die deel uitmaken van hun netwerk, in het
bijzonder lokale organisaties in partnerlanden
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.
Antwoorden op vragen voor input over de
opvolging van de EU-indicatoren betreffende
resolutie 1325.
Antwoorden op vragen voor input van het VNSecretariaat betreffende de opvolging van
resolutie 1325.

STAND VAN ZAKEN
Aan het Parlement overgemaakte rapporten.
Begin 2015 stuurde het IGVM de rapportage over 2013-2014 door naar het
Parlement.
In augustus 2015 stuurde het IGVM de betrokken departementen de vraag
om hun bijdragen voor het tweede rapport tegen midden oktober 2015 door
te sturen. Op basis van deze bijdragen stelde het IGVM het tweede rapport
voor het Parlement op.
Bijdrage ontvangen op 25/05/2016.
Bijdrage ontvangen op 25/05/2016.
Bijdrage ontvangen op 08/12/2015.
Bijdrage ontvangen op 16/02/2016.
Bijdrage ontvangen op 19/10/2015.
Organisatie van twee evenementen van rapportering en overleg.
Op 31 maart 2015 organiseerde de Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken samen met de betrokken departementen het midterm evenement
Nationaal Actieplan UNSCR 1325 in de Senaat.

Uitnodigingen en resultaten.
Geen specifieke acties ondernomen in 2015.

Verstrekte informatie.
De FOD Buitenlandse Zaken heeft geantwoord op de vraag voor input over
de opvolging van indicatoren van de EU over resolutie 1325.
Verstrekte informatie.
België heeft op vraag van de VNVR de vragenlijst ingevuld voor de “Global
study on the Implementation of 1325” ter voorbereiding van het “High-level
review” ter gelegenheid van de 15de verjaardag van de resolutie in oktober
2015.

DEPARTEMENTEN
Gelijke Kansen (coördinatie)
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Defensie
Binnenlandse Zaken
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Buitenlandse Zaken
(coördinatie)
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Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen
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3. Conclusie
De uitwerking en goedkeuring van een tweede NAP inzake resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad was een teken van het blijvende
engagement van het Belgische federale niveau om te werken aan de uitvoering van deze resolutie. De matrixstructuur van het NAP gaf
dan weer blijk van de wil om deze uitvoering zo concreet mogelijk te maken.
Engagementen en blijken van goede wil zijn natuurlijk slechts de eerste stap. Het komt er op aan om concrete acties te voeren die
moeten leiden tot de verwezenlijking van deze engagementen, tot de uitvoering van resolutie 1325 en tot het uiteindelijke doel: de
verbetering van de situatie van vrouwen en meisjes in situaties van gewapend conflict en vredesopbouw.
Hoewel er niet voor alle actielijnen concrete initiatieven weergegeven konden worden, geeft deze rapportage in ieder geval aan dat er
heel wat concrete acties uitgevoerd zijn. Zowel op het niveau van de ondersteuning en versterking van het internationale, normatieve
kader inzake vrouwenrechten, als op het niveau van de integratie van de genderdimensie werden er door de betrokken departementen
verschillende initiatieven genomen. Ook het beleid inzake de bescherming van vrouwen en meisjes tegen geweld en dat inzake de
deelname van vrouwen aan vredesprocessen en processen van vredesopbouw werd verder uitgebouwd. Ten slotte werden er ook
sensibiliseringsacties en uitwisselingen van goede praktijken inzake de uitvoering van resolutie 1325 georganiseerd en kan deze
rapportage op zich gezien worden als een resultaat van de monitoring van het NAP.
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Bijlage 1: Afkortingen
ACOS IS: Stafdepartement Inlichtingen en Veiligheid van het Ministerie van Landsverdediging
ACOS Ops&Trg: Stafdepartement Operaties en Training van het Ministerie van Landsverdediging
ACOS Strat: Stafdepartement Strategie van het Ministerie van Landsverdediging
AVVN: Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
BTC: Belgische Technische Coöperatie
CEDAW: Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
van discriminatie tegen vrouwen)
CGVS: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
CHOD: Chief of Defense (Chef Defensie)
CIMIC: Civil Military Co-operation (Burgerlijk-militaire samenwerking)
CSW: Commission on the Status of Women (Commissie voor de Status van de Vrouw)
DDR: Disarmament, Demobilization and Reintegration (Ontwapening, Demobilisatie en Reïntegratie)
DG BudFin: Algemene Directie Budget en Financiën van het Ministerie van Landsverdediging
DG Fmn: Algemene Directie Vorming van het Ministerie van Landsverdediging
DG HR: Algemene Directie Human Resources van het Ministerie van Landsverdediging
DG HR/HRB-IOrg: Algemene Directie Human Resources/Divisie Beheer/Intergeallieerde Organisaties van het Ministerie van
Landsverdediging
DG JM/ LEGAD-Ops: Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling/Divisie Juridische Adviezen van het Ministerie van
Landsverdediging
DG JM/LITIG: Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling/Divisie Geschillen van het Ministerie van Landsverdediging
DG MR: Algemene Directie Material Resources van het Ministerie van Landsverdediging
DRC: Democratische Republiek Congo
DVZ: Dienst Vreemdelingenzaken
EEAS: European External Action Service (Europese Dienst voor Extern Optreden)
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EU: Europese Unie
EUTM: EU Training Mission (EU Trainingsmissie)
EVDB: Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
Fedasil: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
FEDPOL: Federale Politie
FOD: Federale Overheidsdienst
FYROM: Former Yugoslav Republic of Macedonia (Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië)
GENAD: Gender Advisor
GFA: Gender Field Advisor
GFP: Gender Focal Point
HR: Human resources
ICPD: International Conference on Population and Development (Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling)
Info Ops Gp: Information Operations Group van het Ministerie van Landsverdediging
IGVM: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
MRR: Mensenrechtenraad
NAP: Nationaal Actieplan
NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NATO: North Atlantic Treaty Organisation (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie)
NGO: Niet-gouvernementele organisatie
OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OSCE : Organisation for Security and Co-operation in Europe (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa)
OTAN: Organisation du traité de l'Atlantique Nord
OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
PBC: Peacebuilding Commission (Commissie Vredesopbouw)
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PKO: Peacekeeping Operations (Vredesoperaties)
SG: Secretaris-generaal
SRHR: Sexual and reproductive health and rights (Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten)
SRVN: Speciale Rapporteur van de Verenigde Naties
SSR: Security Sector Reform (Hervorming van de veiligheidssector)
SVSG: Speciale Vertegenwoordiger-ster van de Secretaris-Generaal
UN: United Nations (Verenigde Naties)
UNDP: United Nations Development Programme (VN Ontwikkelingsprogramma)
UNFICYP: United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (Vredesmacht van de VN op Cyprus)
UNFPA: United Nations Population Fund (VN Bevolkingsfonds)
UNHCR: Office of the United Nations High for Refugees (Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen)
UNIFIL: United Nations Interim Force in Lebanon (Interim-vredesmacht van de VN in Libanon)
UNSCR: United Nations Security Council Resolution (Resolutie van de VN-Veiligheidsraad)
UN Women: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (Entiteit van de Verenigde Naties voor
Gendergelijkheid en de Empowerment van Vrouwen)
UPR: Universal Periodic Review (Universeel Periodiek Onderzoek)
VN: Verenigde Naties
VNVR: VN Veiligheidsraad
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