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1. Inleiding
Het ‘Derde Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’ (2017-2021)’zet de goede praktijk verder waarmee bij het vorige
Nationaal Actieplan (NAP) begonnen is: de rapportage aan het Parlement. Deze 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 derde NAP. Ze is onderverdeeld in dezelfde 6 doelstellingen en herneemt alle 37 actielijnen.
Per actielijn wordt er voor de vermelde indicatoren 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 indicatoren 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.
Deze rapportage bevat informatie over de periode januari – december 2018.
Een lijst met afkortingen is opgenomen in bijlage 1 en referenties naar beleidsdocumenten rond de Vrouwen, Vrede en Veiligheid
Agenda in bijlage 2.
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2. Voornaamste verwezenlijkingen
Zoals de rapportagematrix onder punt 3 aangeeft, heeft België in 2018 een hele reeks acties uitgevoerd om het thema ‘Vrouwen, Vrede
en Veiligheid’ te ondersteunen. Om een idee te geven van de verwezenlijkte acties worden hieronder enkele voorbeelden per
doelstelling aangehaald.

Doelstelling 1. Bevorderen van de implementatie van het internationaal normatief kader
België bleef in 2018 verschillende vrouwenrechteninstrumenten actief opvolgen, zoals de Conventie van Istanbul en de Commissie
voor de Status van de Vrouw. Tijdens deze laatste organiseerde België side-events inzake toegang tot gezondheidszorg (Empowering
women and girls through access to health), veerkracht bij klimaatsverandering (Empowering rural women: resilience in climate
change in small islands developing states) en de strijd tegen geweld tegen vrouwen in de politiek (Fighting violence against women in
politics). Internationaal plaatste het vrouwenrechten op de voorgrond, onder andere tijdens de Universal Periodic Reviews van derde
landen en tijdens verschillende interventies in het kader van de Mensenrechtenraad, de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering
van de VN. Speciale aandacht bleef hierbij uitgaan naar de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen. In Benin en
Senegal werden ook concrete projecten rond dit thema ondersteund. Binnen België werden verschillende acties georganiseerd om
vrouwelijke genitale verminking tegen te gaan. De bijdrage aan de algemene middelen voor UN Women werd verdergezet en projecten
van dit VN-agentschap werden ondersteund in Mozambique, Algerije, Rwanda, Marokko, Burundi en Mali. De Belgische expertise
rond gendergelijkheid werd bilateraal gedeeld met onder andere Marokko, Mexico, Tunesië en Bahrein.

Doelstelling 2. Integreren van de genderdimensie in de Belgische acties rond conflict, vrede en veiligheid
De uitvoering van de Wet Gender mainstreaming in België werd verder ondersteund, onder andere via de coördinatie van rapporten, de
deelname aan werkgroepen en bilaterale bijeenkomsten en de organisatie van opleidingen rond gender en gender mainstreaming. Het
genderaspect werd opgenomen in verschillende basisopleidingen en verdergezette opleidingen. Er werd een tweede stripverhaal over
de waarden van Defensie, waaronder gendergelijkheid, verspreid. In de 14 Belgische partnerlanden maakt de genderdimensie deel uit
van de beleidsdialogen. Blijvende aandacht werd besteed aan de genderdimensie in de werkzaamheden rond de opvang en begeleiding
van vluchtelingen en de begunstigden van hervestigingsprogramma’s. In het kader van het Belgische voorzitterschap van het Comité
voor Slachtofferhulp van het Verdrag van Ottawa inzake antipersoonsmijnen, heeft België gender tot een van de vijf prioriteiten van
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het Comité gemaakt. Het Comité heeft het hele jaar gewerkt aan de bevordering van een ‘gendervriendelijke’ aanpak van
slachtofferhulp en heeft de getroffen landen opgeroepen om dit aspect in hun nationale beleid op te nemen.

Doelstelling 3. Strijden tegen alle vormen van geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes, in het bijzonder seksueel geweld
België ratificeerde in 2016 het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) en riep andere landen op dit ook te doen. Het NAP ter bestrijding van alle vormen van
gendergerelateerd geweld 2015-2019 is opgesteld binnen het kader van dit Verdrag.
Tijdens verschillende interactieve en landenspecifieke dialogen vestigde België de aandacht op de strijd tegen alle vormen van geweld
tegen vrouwen tijdens en na gewapende conflicten. Tijdens de maartsessie van de Mensenrechtenraad organiseerde België mee een
side-event over de specifieke noden van meisjes getroffen door gewapende conflicten (Rehabilitation and reintegration of children
affected by armed conflict: the specific needs of girls). België nam ook actief deel aan verschillende internationale conferenties over de
strijd tegen alle vormen van geweld. In Marokko en Burundi ondersteunde België projecten die in het kader staan van wetgeving om
gendergerelateerd geweld te bestrijden.
Doelstelling 4. Bevorderen van de deelname van vrouwen aan processen rond conflict, vrede en veiligheid
De Belgische politie bleef specifieke aandacht hebben voor de representativiteit van vrouwen in interne en externe communicatie.
België maakt deel uit van de vriendengroep rond genderpariteit die ideeën en initiatieven uitwisselt voor het bevorderen van vrouwen
in leidinggevende functies in VN Vredesmissies en ondersteunde in de partnerlanden projecten rond de deelname van vrouwen aan
besluitvorming. België heeft samen met de Afrikaanse Unie en het International Peace Institute een seminarie over Afrikaanse
vrouwen als bemiddelaars georganiseerd. In Benin is de vertegenwoordiging van vrouwen in beheer- en beslissingsorganen een
selectie- en toekenningscriterium voor landbouwsubsidies. In de Democratische Republiek Congo wordt een project ondersteund dat
zich concentreert op de rechten van vrouwen, op vrede en veiligheid, op politieke deelname van vrouwen en op empowerment in het
domein van de economie.

Doelstelling 5. Ondersteunen van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda
Er werd logistieke en financiële steun geleverd voor de organisatie van de conferentie ‘Moedige Vrouwen, Hoopvolle Toekomst’ van
10 maart 2018 en voor de zesde ceremonie ‘Vredesvrouwen’ op 13 december 2018. België woonde de vergaderingen van de ‘EU
Informal Task Force on UNSCR 1325’ bij en nam eveneens actief deel aan de beperkte werkgroep over de herziening van het
5

strategisch kader van de EU rond vrouwen, vrede en veiligheid. In het kader van de discussies over het Gemeenschappelijk buitenlands
en veiligheidsbeleid van de EU is België blijven pleiten voor een volledige uitvoering van het EU Gender Action Plan 2016-2020 en
voor de systematische aanstelling van een ‘gender advisor’ in elke missie. In het kader van de NAVO, was België erg actief betrokken
bij de herziening van het beleid en het actieplan inzake vrouwen, vrede en veiligheid, o.a. via de organisatie van een informele
werkvergadering om het compromis over dit werk te vergemakkelijken en via een bijdrage van 75.000 EUR voor het financiële
mechanisme ter ondersteuning van de uitvoering van het nieuwe actieplan. België is voor de periode 2017-2019 voorzitter van het
‘NATO Comittee on Gender Perspectives’. In 2018 werd de Chef Defensie lid van het ‘Women, Peace and Security Chief of Defence
Network.

Doelstelling 6. Opvolgen en monitoren van de uitvoering van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda en het NAP
Er werd gewerkt aan het rapport over de uitvoering van het derde NAP inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid in 2018.
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3. Rapportagematrix per doelstelling
DOELSTELLING 1: Bevorderen van de implementatie van het internationaal normatief kader
1.
1.a.

Verzekeren dat verdragen die de verbetering van de situatie van vrouwen en hun ‘empowerment’ beogen in aanmerking
worden genomen.
In België de internationale verdragen die de rechten van vrouwen verzekeren toepassen.
Periodieke rapportering onder CEDAW.
De volgende rapportage voor België zal in 2019 plaatsvinden onder de vereenvoudigde procedure (op basis van een lijst van
vragen – list of issues).

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen

Opvolgen relevante vragenlijsten en rapportagevragen.
In het kader van de verplichtingen inzake rapportage ten aanzien van de VN-verdragscomités inzake Mensenrechten heeft
België zijn ‘basisdocument’ (common core document) geüpdatet. Dit document moet toegevoegd worden aan elke periodieke
rapportage over de VN-verdragen. Het heeft als functie een globaal beeld te geven van de situatie inzake de mensenrechten in het
land in kwestie.
Het IGVM heeft bijgedragen aan het rapport 2018 (juni 2017-mei 2018) over de toepassing van de IAO-verdragen nr. 100
betreffende gelijke beloning en nr. 111 betreffende discriminatie in arbeid en beroep.

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen

Opvolging Verdrag van Istanbul.
Als instantie die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het beleid en de
ondernomen maatregelen in België in het kader van het Verdrag van Istanbul, heeft het IGVM op 19 september 2018 officieel
een vraag van de Raad van Europa ontvangen dat België ten laatste op 19 februari 2019 een rapport voorstelt over de wettelijke
en andere maatregelen die uitvoering geven aan de bepalingen van dit verdrag. Het IGVM heeft de vragenlijst die als basis zal
dienen voor deze monitoring overgemaakt aan verschillende betrokken instellingen en heeft zich geëngageerd om het geheel van
de antwoorden te coördineren in de vorm van een statelijk rapport. Op basis van de relevante informatie die het IGVM verzameld
heeft voor het tussentijdse verslag over de uitvoering van het Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van
gendergerelateerd geweld (NAP 2015-2019), heeft het IGVM een voorstel van statelijk rapport uitgewerkt. Het heeft daarna met
de interdepartementale coördinatiegroep van het NAP 2015-2019 samengewerkt om de relevantie van dit statelijk rapport te
versterken, vanwege de rechtstreekse betrokkenheid bij de strijd tegen gendergerelateerd geweld en de representativiteit van alle
deelstaten binnen deze instantie. België zal dit statelijk rapport overmaken aan de Raad van Europa in de loop van februari 2019.
Tijdens de laatste fases zal de GREVIO dit rapport bestuderen volgens een procedure die door het Verdrag zelf vastgelegd is.

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen
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1.b

Actief blijven optreden binnen het kader van de VN (Algemene Vergadering, de CSW, de Mensenrechtenraad, ….) om vrouwenrechten
op de voorgrond te plaatsen, vooral in landen in een situatie van (post-)conflict.
Acties VN (CSW, Mensenrechtenraad, …).
Het prioritair thema van de 62e sessie van de CSW was “De uitdagingen en mogelijkheden om gendergelijkheid en de
empowerment van rurale vrouwen en meisjes te bereiken” (Challenges and opportunities in achieving gender equality and the
empowerment of rural women and girls). Het revisiethema betrof de deelname aan en toegang van vrouwen tot de media en
informatie- en communicatietechnologieën alsook hun impact op en gebruik als instrument voor de bevordering en
‘empowerment’ van vrouwen. België benadrukte tijdens de openingssessie het belang van een holistische, gecoördineerde en
transformatieve aanpak van gendergelijkheid en de vooruitgang van de situatie van vrouwen en meisjes op het platteland, met o.a.
aandacht voor onderwijs, sociaal-economische rechten, SRGR, en gendergerelateerd geweld. Ons land nam deel aan de
interactieve dialoog over de toegang van vrouwen tot de media, informatie en communicatietechnologieën en het expert panel
over de rol van rechten en grondbezit van plattelandsvrouwen in het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
België co-organiseerde drie side-events inzake toegang tot gezondheidszorg (empowering women and girls through access to
health), veerkracht bij klimaatsverandering (empowering rural women: resilience in climate change in small islands developing
states) en de strijd tegen geweld tegen vrouwen in de politiek (fighting violence against women in politics).

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking

België heeft op systematische wijze vrouwenrechten op de voorgrond geplaatst tijdens de verschillende sessies van de MRR,
onder meer tijdens de interactieve dialogen met de SRVN inzake geweld tegen vrouwen en de SVSG voor kinderen en
gewapende conflicten, alsook tijdens de interactieve dialogen inzake de mensenrechtensituatie in de Centraal-Afrikaanse
Republiek en Sri Lanka. Verder sloot België zich aan bij de gezamenlijke verklaring naar aanleiding van internationale
vrouwendag, een gezamenlijke verklaring voor kwaliteitsonderwijs voor meisjes en de Benelux-verklaring over gender
mainstreaming in internationale onderzoeken naar mensenrechtenschendingen. België legde ook verklaringen af tijdens de
interactieve dialogen met de Werkgroep inzake discriminerende wetten en praktijken, en tijdens het algemeen debat onder
agendapunt 3 van de 38ste sessie van de MRR.
België cosponsorde resoluties van de MRR over de bescherming van kinderrechten in humanitaire situaties, de uitbanning van
alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, de uitbanning van geweld tegen vrouwen, de uitbanning van VGV en de preventie
van moedersterfte en morbiditeit. België cosponsorde ook de landenresoluties over Burundi, Democratische Volksrepubliek
Korea, Jemen, Libië, Mali, Myanmar, Soedan, Somalië, Syrië, Zuid-Soedan, alsook de resolutie over Kasaï, waarin vrouwen,
vrouwenrechten, participatie van vrouwen en gendergerelateerd geweld geïntegreerd werden, soms met directe link naar VNVR
resolutie 1325.
België organiseerde verder op 7 maart een event over de rehabilitatie en herintegratie van kinderen getroffen door gewapend
conflicten, met specifieke aandacht voor de noden van meisjes, in aanwezigheid van de SVSG voor kinderen en gewapende
conflicten (rehabilitation and reintegration of children affected by armed conflict: the specific needs of girls).
Daarnaast was er financiële steun en sponsoring van de tweedaagse opleiding over vrouwenrechten ter versterking van de
capaciteiten van diplomaten uit Genève om een genderperspectief te integreren in de onderhandelingen over resoluties in de
MRR. In juni gaf België ook financiële steun voor de organisatie van een seminarie over de bestrijding van straffeloosheid voor
seksueel geweld ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de NGO TRIAL.
België heeft vragen en aanbevelingen geformuleerd over vrouwenrechten tijdens de UPR van Azerbeidzjan, Bangladesh,
Botswana, Burkina Faso, Canada, Centraal-Afrikaanse Republiek, Colombia, de Republiek Congo, Djibouti, Duitsland, Jordanië,
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Kameroen, Maleisië, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Nigeria, Oezbekistan, Roemenië, Rusland, Saudi-Arabië, Senegal,
Turkmenistan en de Verenigde Arabische Emiraten.
Tijdens de Derde Commissie van de VNAV, steunde België het EU-streven om de opname van een genderperspectief te blijven
bevorderen, en ijverde voor een zo progressief mogelijke positie op gevoelige kwesties zoals SRGR en uitgebreide seksuele
voorlichting. België legde ook een verklaring af tijdens de algemene discussie over de bevordering van vrouwenrechten.
België co-sponsorde VNAV-resoluties over geweld tegen vrouwen en meisjes, VGV, fistula, handel in vrouwen en meisjes,
rechten van het kind en kindhuwelijken.
Eind 2017 financierden België en de Verenigde Staten de tentoonstelling "How Gender Shapes Migration", die door de IOM
werd georganiseerd in het Paleis van de Verenigde Naties te Genève. De Belgische genderstrategie en het belang van
onbelemmerde bijdragen aan internationale organisaties konden er onder de aandacht van de vele deelnemers worden gebracht.
Indien het selectiecomité voor de parallelle evenementen haar zegen geeft, zullen België en de IOM deze tentoonstelling opnieuw
financieren ter gelegenheid van de Conferentie ter goedkeuring van het VN-migratiepact in Marrakesh eind 2018.
Humanitaire organisaties (in het bijzonder UNHCR en het Internationale Comité van het Rode Kruis) hebben veel aandacht
voor de maatregelen die zij nemen tegen Sexual Exploitation and Abuse en Sexual Harassment, die België uiteraard steunt via
zijn interventies (bijvoorbeeld tijdens het 69ste Uitvoerend Comité van de UNHCR van 1 tot 5 oktober en het 73ste Permanent
Comité van de UNHCR van 19-20 oktober).
Het IGVM heeft bijgedragen aan de Belgische positie voor de 62e sessie van de CSW en aan bepaalde tussenkomsten van de
Belgische delegatie (met name die over de strijd tegen geweld).

Gelijke Kansen

Het IGVM heeft actief bijgedragen aan de werkzaamheden van de IAO rond de normatieve discussie over geweld en pesterijen
tegen vrouwen en mannen in het domein van werk, met het oog op de onderhandeling van één of meerdere instrumenten die
toepasbaar zijn op verschillende socio-economische en culturele contexten en reglementaire kaders en die overeenkomen met het
werk van morgen.

1.c

Alle landen systematisch oproepen om de verdragen die de rechten van vrouwen verzekeren te onderschrijven en respecteren en hun
voorbehouden in te trekken.
Ondernomen interventies.
In het kader van het UPR-proces roept België landen op tot het intrekken van voorbehouden bij het CEDAW-verdrag en tot de
effectieve uitvoering en naleving van dit verdrag, alsook de ratificatie van het protocol bij het CEDAW-verdrag. Ons land heeft
deze kwestie aangekaart tijdens de UPR van Djibouti, Israël, Jordanië, Maleisië, Mali, Malta, Oezbekistan, Saoedi-Arabië en de
Verenigde Arabische Emiraten.
Tijdens de UPR van Roemenië en Servië formuleerde België vragen en aanbevelingen inzake het nemen van maatregelen voor de
uitvoering en naleving van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen
en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul).

Buitenlandse Zaken
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België onderschrijft deze oproep, enerzijds door de betrokken landen op te roepen om overeenkomstig de internationale normen
de gendergelijkheid in hun beleid op te nemen, en anderzijds door bij te dragen aan het uitwerken en uitvoeren van de verslagen
en het NAP 1325. In Palestina onderhoudt de EU Gender Working Group, waarvan België actief lid is, onder leiding van Italië
een dialoog met de Palestijnse beleidsmakers en de Palestijnse NGO’s. Het doel is om informatie te vergaren over het statuut van
vrouwen en de wetgeving die er van kracht is. De Palestijnse civiele samenleving heeft aanbevelingen geformuleerd om de
rechten van vrouwen in Palestina te verdedigen en te verbeteren. In 2016 werd in Palestina een VN-actieplan 1325 voorbereid en
gelanceerd. De prioriteiten daarvan zijn opgenomen in de Nationale Agenda 2017-2021 van de Palestijnse regering en in de
gezamenlijke Europese strategie.

Ontwikkelingssamenwerking

Oproep inzake beleid en afgesloten verdragen.

2.
2.a

Zowel tijdens de junisessie van de MRR als tijdens de Derde Commissie van de VNAV legde België verklaringen af waarbij
ons land het belang onderlijnde van – de ratificatie van – het CEDAW-verdrag en de effectieve uitvoering ervan.

Buitenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Ontwikkelingssamenwerking

De positie van vrouwen bevorderen, in het bijzonder in de landen die zich in een fragiele situatie bevinden.
Prioriteit en financiële steun geven aan gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, in het bijzonder in staten in een fragiele
situatie.
Genderaspect binnen elk nieuw Samenwerkingsprogramma en in alle projecten en programma’s met betrekking tot prioritaire sectoren
van landen die zich in een fragiele situatie bevinden.
Gender is een transversaal thema dat in elk nieuw programma en samenwerkingsproject wordt opgenomen.

Ontwikkelingssamenwerking

Voor het WVP, de FAO en het International Fund for Agricultural Development is pariteit tussen mannen en vrouwen een
transversaal thema, wat impliceert dat alle projecten en programma's die door België binnen deze drie organisaties worden
gefinancierd, een genderdimensie hebben. België heeft een gezamenlijk WVP/FAO-programma in de Kasaï-regio van de
Democratische Republiek Congo gefinancierd (9 miljoen EUR). Een van de drie prioritaire activiteiten daarvan is het bevorderen
van de toegang tot en de productie van voedsel ter ondersteuning van teruggekeerden en ten gunste van gezinnen met een vrouw
als gezinshoofd.
Het nieuwe samenwerkingsprogramma in Palestina zal rekening houden met de emancipatie van vrouwen en meisjes via
ondernemerschap en steun aan de privésector, met aandacht voor de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. Bij het
opstellen en uitvoeren van samenwerkingsprogramma's wordt rekening gehouden met gelijkheid van kansen. Een voorbeeld
daarvan zou technische en professionele opleiding zijn (5 miljoen EUR), waarbij 40-50% van de begunstigden vrouwen zijn
(afgesloten in juni 2018).
Wat Rwanda betreft, is een deel van het budget voor de verschillende projecten van het samenwerkingsprogramma gewijd aan
gendermainstreaming. In de energiesector is bijvoorbeeld een budget van 40.000 EUR beschikbaar voor gender mainstreaming
(<1%). De verschillende ngo's die actief zijn in Rwanda en gefinancierd worden door België, houden in hun programma 2017-
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2021 rekening met de genderdimensie.
In Tanzania zou de genderdimensie transversaal moeten worden geïntegreerd in de twee hoofdlijnen van het programma gewijd
aan duurzame landbouw en aan de ontwikkeling van de privésector, met name via een doelstelling "Equal access by women to
financial services, productive resources including land, trade and entrepreneurship".
In Guinee wordt het zogenaamde "start-up"-samenwerkingsprogramma voor de periode 2016-2017 uitgevoerd door Enabel en
via twee gedelegeerde samenwerkingsprojecten (UNFPA en UNDP). Een van de projecten is het door Enabel uitgevoerde project
‘Drinkwatervoorziening in de regio's Kindia en Mamou’ (budget: 3.000.000 EUR) dat ervoor wil zorgen dat vrouwen minder tijd
en inspanning moeten besteden om aan water te geraken, dat de hygiëne verbetert en dat vrouwen beter vertegenwoordigd
worden in de structuren voor het beheer van drinkwaternetten en -verkooppunten. Andere projecten zijn opgezet, zoals
capaciteitsopbouw door middel van beurzen, studies en expertise (budget: 2.000.000 EUR). Enabel/ Drinkwatervoorziening in de
regio's Kindia en Mamou besteedt een budget van 3.000.000 EUR  4% "gender transformative" en 62% "gender sensitive".
In Oeganda is de genderdimensie een transversaal thema in de twee belangrijkste sectoren van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking – onderwijs en gezondheid. In de gezondheidssector wordt aandacht besteed aan de toegang van
vrouwen tot gezondheidsdiensten en aan de seksuele en reproductieve rechten; in de onderwijssector is gezorgd voor een veilige
leeromgeving voor meisjes en voor preventie van gendergerelateerd geweld tegen jonge vrouwen en meisjes. In het Support to
Development for Human Resources programma wordt de gelijkheid tussen vrouwen en mannen via opleidingen ingebouwd. Bij
de zelfevaluatie van de begunstigde organisaties werd een meer proactief standpunt ingenomen teneinde specifieke
genderproblemen per sector aan te pakken door opleidingen aan te bieden rond gender mainstreaming en empowerment van
vrouwen.
In Senegal heeft het nieuwe samenwerkingsprogramma 2019-2023, dat in juni 2018 werd goedgekeurd, tot doel de actieve
deelname van vrouwen en jongeren aan de inclusieve en duurzame economische en sociale ontwikkeling te bevorderen in de Pôle
Territoire du Sine Saloum. Het combineert 3 interventies, waarvan 2 met transversale gender mainstreaming en één met
transversale en specifieke gender mainstreaming. Het programma sluit op die manier aan bij de nationale strategie voor
gendergelijkheid en -billijkheid 2016-2026. Een voorbeeld van een interventie is de ‘Bevordering van duurzaam
ondernemerschap en het scheppen van fatsoenlijke banen in de Sine Saloum’ (22,5 miljoen EUR). Ze is bedoeld om ‘de
economische en sociale prestatie en de milieuprestatie van de mkmo's in de Sine Saloum in de geprioriteerde economische
sectoren te versterken en te verbeteren’.
In Mali worden in het nieuwe samenwerkingsprogramma voor 2016-2019, dat op 20 juni 2016 tussen Mali en België werd
ondertekend,
het
genderaspect
en
de
empowerment
van
vrouwen
bevoorrecht.
(Economische
groei/plattelandsontwikkeling/voedselzekerheid; democratisch lokaal bestuur; capaciteitsversterking van de institutionele actoren
en van de civiele samenleving.) Het budget ervan bedraagt 31 miljoen EUR.
In Niger zijn alle onderdelen van het samenwerkingsprogramma 2017-2021 begin 2018 de uitvoeringsfase ingegaan en houden
zij rekening met gender. Enkele van de projecten zijn: het Programme d'Appui au Secteur de la Santé – 14 miljoen EUR, gericht
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op het versterken van de volksgezondheidsinstellingen met specifieke aandacht voor seksuele en reproductieve gezondheid; het
SARRAOUNIA-project – 800.000 EUR, bedoeld voor jonge meisjes en om het schoolbezoek van meisjes op (lager) secundair
niveau te bevorderen; of nog het Programme d'Appui au Développement de l'Elevage (14 miljoen EUR) en de Intervention de
Renforcement des Capacités. Tot de interventies van de onrechtstreekse samenwerking behoren twee programma's: enerzijds het
programma Plan International Belgium ter verbetering van de omstandigheden voor de ontplooiing van jonge kinderen –
specifiek gericht op de ontplooiing van moeders en de bescherming van adolescente meisjes – en anderzijds het programma van
DZG voor de ontwikkeling van innovatieve sectoren, waarvan sommige noodzakelijkerwijs aanzienlijke voordelen zullen
opleveren wat empowerment van vrouwen betreft.
In Burkina Faso, in het bilaterale samenwerkingsprogramma voor 2018-2022, ligt de nadruk op vrouwen in Interventie 1
(bevordering van de ondernemerszin en het scheppen van banen, met name voor vrouwen en jongeren, met een budget van 23
miljoen EUR) en in Interventie 3 (versterking van de reproductieve en seksuele rechten van vrouwen) in het raam van "She
Decides", voor 4 miljoen EUR. Dit op een totale portefeuille van 45 miljoen EUR. De portefeuille tussen België en Burkina Faso
werd in 2018 ondertekend, de referentiebasis en de indicatoren worden nog afgebakend en het programma zal vanaf 2019
operationeel zijn.

Specifieke programma’s die gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes bevorderen en budget in totalen en
percentages.
De genderdimensie is weliswaar aanwezig in alle landen waar België ontwikkelingshulp verleent, maar dat betekent daarom nog
niet dat er altijd specifieke programma's rond dit doel bestaan. In bepaalde landen wordt gendergelijkheid in alle acties
ingebouwd, in andere worden specifiek programma's ondersteund die op gendergelijkheid gericht zijn. Deze programma's
spitsen zich onder meer toe op het bevorderen van de ondernemerszin bij vrouwen, op de rechten van vrouwen, op de evolutie
van de traditionele rolverdeling tussen mannen en vrouwen of nog op de directe uitvoering van VN-resolutie 1325.

Ontwikkelingssamenwerking

In Guinee wordt het zogenaamde "start-up"-samenwerkingsprogramma (2016-2017) uitgevoerd door Enabel en via twee
gedelegeerde samenwerkingsprojecten (UNFPA en UNDP). Het UNFPA draagt bij aan de verwezenlijking van het recht op
seksuele en reproductieve gezondheid voor vrouwen, adolescenten en jongeren in de regio's Kindia, Mamou en Conakry
(3.400.000 EUR). Enkele van de verwezenlijkingen in 2018: praktische capaciteitsversterking voor vroedvrouwen via steun aan
twee scholen voor vroedvrouwen (Kindia en Cobaya) en voorlichting voor de 300 nieuwe vroedvrouwen die door de regering en
de 72 vroedvrouwen die door dit project zijn aangeworven, of de levering van leermateriaal en verbruiksgoederen voor
beroepsopleidingen, gevolgd door de ontwikkeling van IGA voor 600 kwetsbare meisjes door het inbouwen van een module over
vaardigheden in het dagelijks leven en rond seksuele en reproductieve gezondheid/gendergerelateerd geweld, inclusief VGV; het
UNFPA heeft een totaal budget van 3.400.000 EUR om de genderverhoudingen en rolpatronen te veranderen.
In Marokko ondersteunt de Belgische Samenwerking gendergelijkheid en empowerment van vrouwen: op het niveau van de
bilaterale samenwerking heeft het samenwerkingsprogramma 2016-20 twee hoofdlijnen gewijd aan gelijkheid tussen mannen en
vrouwen en aan empowerment van vrouwen en meisjes: het sectorale programma voor de bevordering en bescherming van de
rechten van vrouwen en kinderen (4,5 miljoen EUR) en het sectorale programma voor de bevordering van ondernemerschap van
vrouwen en jongeren (3 miljoen EUR). De bilaterale samenwerkingsfondsen voor genderkwesties worden geraamd op 7,5
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miljoen EUR (op een totaal van 16,85 miljoen EUR), goed voor 44,5% van het totale budget van het samenwerkingsprogramma
2016-20. Op het niveau van de onrechtstreekse samenwerking zijn er 3 programma's die werken aan de bevordering van
gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes: project "Min Ajliki 2.0" van de APEFE: 4,75 miljoen EUR;
project "Tamalouk" van RCN Justice & Démocratie: 778.688 EUR, project "Legal Clinics for All" van Avocats Sans Frontières:
812.880 EUR. De middelen voor niet-gouvernementele samenwerking bestemd voor genderkwesties worden geraamd op 6,3
miljoen EUR (op een totaal van 21 miljoen EUR), goed voor 30% van het totale budget van de niet-gouvernementele
programmering voor 2017-2021 in Marokko. Het totale budget van de Belgische Samenwerking in Marokko voor de bevordering
van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de empowerment van vrouwen en meisjes (rechtstreekse en onrechtstreekse
samenwerking) bedraagt ongeveer 13,8 miljoen EUR.
In Burundi ondertekende België in juli 2018 een overeenkomst met het Department for International Development van het
Verenigd Koninkrijk voor financiering ten belope van 1,5 miljoen EUR (2018-2020) van een project rond empowerment van
vrouwen in de grensoverschrijdende handel, uitgevoerd door Trade Mark East Africa. In december 2017 betaalde België de derde
schijf (700 000 EUR) van zijn bijdrage aan het UNDP-project ‘goed bestuur, de rechtsstaat en het consolideren van de vrede in
Burundi bevorderen’. Van de drie interventiepijlers die in 2018 moeten worden gerealiseerd, zijn er 2 specifiek gericht op
vrouwen: i) empowerment van slachtoffers van gendergerelateerd geweld, ii) sociaaleconomische re-integratie van gevangenen,
met name vrouwen.
In Mali worden verschillende programma's uitgevoerd om de gendergelijkheid rechtstreeks te bevorderen: het programma ter
bestrijding van seksueel geweld (VGV, kinderhuwelijken, gezinsplanning, enz.) in Koulikoro, in gedelegeerde samenwerking met
het UNFPA en met UNICEF (bedrag: 2 miljoen EUR); het programma dat sinds juni 2017 loopt voor een periode van 2 jaar en
het programma ter ondersteuning van de uitvoering van resolutie 1325 (luik economisch herstel voor vrouwen die getroffen zijn
door het conflict in de gebieden Gao, Timboektoe en Ménaka), in gedelegeerde samenwerking met UN Women. Het
Memorandum of Understanding dat in 2016 met de FAO is gesloten, met een accent op vrouwen die betrokken zijn bij de
veeteelt in de regio Gao, loopt nog steeds. België neemt van het budget daarvoor 2.000.000 EUR voor zijn rekening, gespreid
over 31 maanden.
In Mozambique lopen twee specifieke programma's om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de empowerment van
vrouwen en meisjes te bevorderen: OXFAM via het programma ‘Bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van
boerenfamilies, door duurzame productiesystemen te ondersteunen, met de nadruk op empowerment van vrouwen en
producentenorganisaties’ (budget 2018: 735.400 EUR), en UN Women via het programma "Expanding women’s role in and
benefit from agriculture production and natural resources management as a strategy for socio-economic empowerment towards
improved food security and climate change resilience in Mozambique" (budget 2018: 350.000 EUR)
In Burkina Faso wordt het start-up programma doorgevoerd in het raam van de gedelegeerde samenwerking met het UNFPA
voor het project ‘Versnelling van het realiseren van de rechten inzake seksuele en reproductieve gezondheid in Burkina Faso’, dat
wil bijdragen tot betere gezondheid en reproductieve rechten van jongeren, adolescenten en vrouwen in het kader van hun
economische ontvoogding in de regio's Est en Centre-Est. Het totale bedrag van de hulp bedraagt 5 miljoen EUR. Een van de
activiteiten in 2018 was de oprichting van een interactief discussie- en informatieplatform voor jongeren: www.QGjeune.org. Er
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is ook gewerkt aan de verdere uitvoering van het tweede onderdeel, namelijk de steun voor gezinsplanning en empowerment van
vrouwen en meisjes. Onder dit luik werden vijftien (15) van de 17 geplande activiteiten gerealiseerd, wat neerkomt op een
prestatiepercentage van 88,24% met een financiële absorptie van 78%. Er bestaan indirecte samenwerkingsprogramma’s (20172022) met ruim 20 actieve lokale partners, voor een totaal bedrag van om en bij de 45.000.000 EUR, die in februari 2016 werden
goedgekeurd.

2.b.

Benaderen van alle politieke pleidooien, internationale verklaringen en interventies op het terrein vanuit een strategisch en coherent
kader dat de positie van vrouwen en hun empowerment versterkt.
Kader uitgewerkt en toegepast.
In Palestina zullen de uitwisseling en coördinatie van acties binnen de EU-gendergroep worden gehandhaafd. Tijdens de
uitwerking van het results oriented framework voor de gezamenlijke EU-strategie werden indicatoren betreffende gelijkheid
tussen mannen en vrouwen besproken tussen de EU-groep en het Ministerie voor de vrouw en de actoren van de civiele
samenleving.

Ontwikkelingssamenwerking

In Senegal is in 2018, als onderdeel van de themagroep Gender waaraan de ploeg deelneemt, een werkplan ontwikkeld voor de
komende twee jaar. De prioritaire werkterreinen worden het toezicht op de integratie van internationale richtlijnen in de
Senegalese wetgeving en de effectieve uitvoering ervan, het toezicht op en de ondersteuning voor de gezondheid van moeders en
kinderen en voor voeding, en de ondersteuning voor het verzamelen van statistische gegevens over gendervraagstukken, met
geweld als een van de prioriteiten.

Pleidooien, verklaringen en interventies die de positie van vrouwen versterken.
De Belgische ambassade in Mali herinnert aan haar engagement in de strijd voor de rechten van de vrouw bij al haar interventies,
door de nadruk te leggen op de noodzakelijke bevordering van hun empowerment.

Ontwikkelingssamenwerking

In Kenia organiseerde de Belgische ambassade op 25 mei in samenwerking met UNFPA, het Internationaal Centrum voor
Reproductieve Gezondheid en het Internationaal Centrum voor de bestrijding van Aids een strategisch evenement om het publiek
bewust te maken van geweld tegen vrouwen, meisjes en kinderen in Kenia en om oplossingen te bespreken om dat geweld te
stoppen. Tijdens het evenement ging de aandacht specifiek naar de lessen die zijn getrokken uit de dienstverlening aan
slachtoffers van gendergerelateerd geweld en de gevolgen daarvan voor de gemeenschapsdiensten, de preventie- en
reactieprogramma's en de wettelijke bescherming.
In Rwanda werd in de energiesector een korte video gemaakt over de genderconferentie binnen de Rwanda Energy Group. In de
energie- en gezondheidssector zijn medio november 2018 twee voorlichtingsbrochures verspreid ten behoeve van de hogere
leidinggevenden en van het bureau voor de monitoring van de gelijkheid van mannen en vrouwen. In de decentralisatiesector
zouden de verslagen van de politieke dialogen over genderbewuste budgettering tegen eind november 2018 beschikbaar moeten
zijn. Door de significantste kwalitatieve veranderingsmethoden te gebruiken betreffende Local Competitiveness Facility
begunstigden, komen de verwezenlijkingen van vrouwen tot uiting. Diverse berichten op sociale media en artikels in de
driemaandelijkse nieuwsbrief (Belgische ambassade) werden verspreid.

14

2.c

Expertise aanbieden en deelnemen aan het uitwisselen van goede praktijken.
Geleverde steun.
België ondersteunt organisaties die in verschillende landen werken aan gelijkheid tussen vrouwen en mannen, door zijn eigen
expertise aan te bieden. Deze steun bestaat uit de financiering van projecten, hulp bij de voorbereiding van subsidieaanvragen, de
aanwerving van lokale genderdeskundigen, het verrichten van studies en hulp bij de voorbereiding van een NAP.

Ontwikkelingssamenwerking

In de Democratische Republiek Congo heeft België deelgenomen aan de herziening van het nationale actieplan en houdt het
voor rekening van de donoren het secretariaat van de werkgroep ‘Economische empowerment van de vrouw’, die deel uitmaakt
van de themagroep Gender. Het voorzitterschap van deze werkgroep wordt verzekerd door het Ministerie van Vrouwen, Gezin en
Kind. De vergaderingen vinden maandelijks plaats.
In Palestina wordt de uitwisseling gehandhaafd binnen de EU-gendergroep.
In Rwanda financiert België via het Studiefonds twee genderprofielen (gezondheidszorg en energiesector). Het doel van deze
profielen is in beide sectoren de lacunes inzake gender – en de daaruit voortvloeiende strategische aanbevelingen – te
identificeren. De aanvraag werd al in mei 2017 door Gender Monitoring Office ingediend. Enabel en de ambassade verlenen
bijstand aan dit Gender Monitoring Office. De genderkwestie werd als bijzonder thema aangekaart op het Forum van de
Belgische samenwerkingsactoren (maart 2018). CMO, Pro-Femmes (zie 26b) en CEFOTRAR (zie 26d) gaven een presentatie.
In Tanzania heeft de BTC in zijn project voor duurzame landbouw (SAKIRP) en zijn project omtrent natuurlijke hulpmiddelen
voor lokale economische ontwikkeling (NRM4LED), beide in de regio Kigoma, telkens een genderexpert aangeworven. Als
onderdeel van het voedselzekerheidsprogramma van Maisha Bora ontving de ngo TRIAS-fondsen van het International Food
Policy Research Institute en van de Bill and Melinda Gates Foundation. Onder toezicht en begeleiding van Trias wordt een
genderstudie uitgevoerd door Savannah Forever, gefinancierd door het International Food Policy Research Institute en
medegefinancierd door het Maisha Bora-programma. Strategieën voor de empowerment van vrouwen omvatten onder meer:
ontwikkeling van zakelijke vaardigheden voor de dierlijke productie, diversificatie van inkomens, verbetering van de toegang
van spaargroepen tot gezinsvoeding (met name kippen) en een veilige toegang tot water.
In Marokko heeft de post Rabat, als onderdeel van een door de delegatie van de EU gesponsord initiatief in Marokko, dit jaar de
studiereis mogelijk gemaakt voor een delegatie van 13 mensen uit meerdere Marokkaanse staatsinstellingen. Op 7/06/2018 heeft
deze delegatie in Brussel een ontmoeting gehad met de deskundigen van het IGVM.
In Mali participeert België actief aan de werkgroep van donoren die bij gender betrokken zijn.
Het IGVM heeft op bilateraal en multilateraal niveau expertise en goede praktijken uitgewisseld over vrouwenrechten en de
gelijkheid van vrouwen en mannen.

Gelijke Kansen

Het IGVM heeft in 2018 delegaties uit Marokko, Mexico, Tunesië en Bahrein ontvangen.
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Het IGVM is op 20 februari 2018 tussengekomen tijdens het symposium ‘Tackling Gender-Based Violence in Europe:
Advancing Strategies to End Violence against Women and Girls’, georganiseerd door Public Policy Exchange. Het IGVM heeft
op 18 mei 2018 deelgenomen aan een hoorzitting van de Interparlementaire Assemblée van de Benelux, getiteld ‘Geweld ten
aanzien van vrouwen: stand van zaken binnen de landen van de Benelux’. Tijdens deze gelegenheid kreeg het IGVM de kans om
het Belgische beleid inzake deze materie voor te stellen en hierrond informatie uit te wisselen met vertegenwoordigers van de
Benelux. Het IGVM is tussengekomen tijdens het 8e ‘Congrès International des recherches Féministes dans la Francophonie’ dat
van 27 tot 31 augustus georganiseerd werd te Parijs. Dit wetenschappelijk congres had als thema ‘Feministische ruimtes en
kennis: Werkelijkheden, strijd, utopieën’. Het IGVM heeft deelgenomen aan de sessie met de focus op de arbeidsmarkt en
gender. Tijdens deze sessie werd de link tussen feministisch onderzoek en sociale bewegingen bediscussieerd. Het IGVM heeft
op 17 september 2018 deelgenomen aan het uitwisselingsseminarie ‘Violences conjugales : les approches sociales et
restauratrices de la justice – Regards croisés Maroc-Belgique’. Dit seminarie vond plaats in het kader van het Tamallouk
programma (gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking), dat als doel heeft bij te dragen aan de verandering van
sociale en judiciële houdingen ten aanzien van gendergerelateerd geweld in de oostelijke regio van Marokko. Het IGVM heeft
met name het Belgische wettelijk kader en de invloed van het internationaal recht op het Belgisch recht inzake gendergerelateerd
voorgesteld. Het IGVM heeft in september 2018 een vragenlijst van Equinet beantwoord over intimidatie en geweld ten aanzien
van vrouwen, in het kader van het ‘Equinet Project on Combatting Violence against Women and Gender Based Violence’. De
vragenlijst had als doel een verslag uit te werken over goede praktijken en de manier waarop onafhankelijke
gelijkekanseninstellingen omgaan met gendererelateerde en seksuele intimidatie en geweld ten aanzien van vrouwen. Het IGVM
heeft eveneens andere, specifieke vragen van Equinet beantwoordt over het thema van geweld tegen vrouwen. Het IGVM heeft
deelgenomen aan de 6e ‘International Conference on the Survivors of Rape’, die van 10 tot 12 december 2018 georganiseerd werd
in Helsinki. België is meerdere keren tussengekomen tijdens deze conferentie, onder andere om de oprichting van de Zorgcentra
na Seksueel Geweld voor te stellen.

2.d

UN Women en haar rol ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en van de empowerment van vrouwen steunen.
Ondernomen interventies.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Buitenlandse Zaken

België steunt UN Women via twee soorten bijdragen. In de eerste plaats bijdragen aan het algemene budget van de organisatie (4
miljoen EUR per jaar voor de periode 2016-2020). In de tweede plaats steunt België projecten van UN Women in verschillende
landen door het bijkomend ondersteunend personeel aan te werven, de werkgroepen mee voor te zitten en de projecten van UN
Women expliciet te steunen.

Ontwikkelingssamenwerking

In Palestina worden de uitwisseling en coördinatie gehandhaafd binnen de EU-gendergroep.
In Algerije blijft België aan UN Women steun verlenen via het gedelegeerde samenwerkingsprogramma ‘Versterking van de
doeltreffendheid van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Algerije’ (1,5 miljoen EUR). Het programma bestaat uit drie
hoofdonderdelen: bevordering van de politieke participatie van vrouwen, versterking van de strijd tegen geweld tegen vrouwen en
bevordering van de waarden van gelijkheid. In 2018 kon dankzij dit programma een digitale databank met administratieve
gegevens rond vrouwen in een noodsituatie worden opgezet in het Algerijnse ministerie van de nationale solidariteit, het gezin en
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de toestand van de vrouw. Eveneens dankzij het programma was capaciteitsversterking van institutionele genderfocuspunten en
van leden van de Nationale Raad voor de vrouw en het gezin mogelijk. In 2018 bleef UN Women technische ondersteuning
bieden aan het uitwerken van een ontwerp voor een nationale strategie voor gendergelijkheid en -billijkheid.
In Rwanda draagt Enabel bij aan de evaluatie van het landprogramma UN Women Rwanda en neemt het deel aan de themagroep
rond gendergelijkheid onder voorzitterschap van het Ministerie van Gender en Gezinsbevordering en UN Women (Gender
Cluster). Het Gender Focal Point van Enabels vertegenwoordiging neemt ook deel aan de UNW online opleiding rond de rol van
een Gender Focal Point en de uitdagingen daarbij.
In Marokko werkt een door België gefinancierde Junior Professional Officer voor het bureau van VN Women. Deze Junior
Professional Officer bekleedt momenteel de functie van programma-analist en versterkt de activiteiten van UN Women, met
name op het gebied van de empowerment van vrouwen.
In Burundi neemt onze post regelmatig deel aan activiteiten die UN Women organiseert; voorbeelden: deelname aan de
referentiegroep met het oog op het evalueren van de strategie 2014-2018, of aan de tweedaagse consultatieworkshop ter
voorbereiding van de strategienota 2019-2023 van UN Women (juni 2018).
In Mali blijft België, nadat het samen met UN Women de donorcoördinatiegroep over gender heeft voorgezeten, een actieve rol
spelen binnen deze groep. Er worden regelmatig ontmoetingen met UN Women georganiseerd om de samenwerking te verbeteren
en gezamenlijke projecten te monitoren (zie punt 2.a). België blijft een van de belangrijkste partners van UN Women in Mali.
België financiert in het kader van de gedelegeerde samenwerking het steunprogramma voor de uitvoering van resolutie 1325 (luik
economisch herstel voor vrouwen die getroffen zijn door het conflict in de zones Gao, Timboektoe en Menaka), dat door UN
Women wordt uitgevoerd voor een bedrag van 1,5 miljoen EUR.
In Mozambique wordt een ander project met UN Women voorbereid: "Education as a catalyst for gender equality and
elimination of violence against women and girls" (budget: 550.000 EUR).

2.e

Het mandaat van de VN-Werkgroep betreffende discriminerende wetten en praktijken tegen vrouwen blijven ondersteunen.
Ondernomen interventies.
Tijdens het interactief debat in de MRR met de VN-Werkgroep betreffende discriminerende wetten en praktijken tegen
vrouwen, heeft België haar expliciete steun uitgesproken voor het werk en het mandaat van de werkgroep.

2.f

Buitenlandse Zaken.

Steun aan het Actieplan voor de bevordering van gendergelijkheid van de Speciale Vertegenwoordiger voor genderkwesties van de
OVSE.
Ondernomen interventies.
Het OVSE Actieplan voor de bevordering van gendergelijkheid dateert al uit 2003 en is op vele punten aan vervanging toe. De
Belgische permanente vertegenwoordiging bij de OVSE ondersteunt samen met onze internationale partners actief de
implementatie van het huidige plan en blijft ijveren voor een update, o.a. op het punt van SRGR. Hierover werden reeds enkele

Buitenlandse Zaken
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side events georganiseerd tijdens de jaarlijkse Human Dimension Implementation Meeting.

2.g

Optreden in het kader van politieke pleidooien en internationale verklaringen.
Ondernomen interventies.
Zie acties CSW onder vraag 1.b.

3.
3.a

Buitenlandse Zaken

Het respect voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen verzekeren.
Opnemen van respect voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de humanitaire hulpprogramma’s en de programma’s
voor de wederopbouw.
Opname hiervan in het beleid, het budget en de procedures.
In het kader van het project "SHE DECIDES" heeft België zich ertoe verbonden 10 miljoen EUR extra uit te trekken voor het
thema SRGR. "SHE DECIDES" mobiliseert voor de rechten van vrouwen en meisjes, in het bijzonder met betrekking tot hun
SRGR. De hoofdidee erachter is elke vrouw vrij te laten beslissen of ze kinderen wil krijgen, wanneer, hoeveel en met wie. In
eerste instantie worden de bijdragen rechtstreeks toegewezen aan organisaties die door de Amerikaanse maatregelen worden
getroffen. België is dat engagement nagekomen. Het engagement van België is nagekomen en zelfs overschreden, aangezien
België in totaal 16,5 miljoen EUR heeft vrijgemaakt. In Brussel vond in maart 2018 in het federale parlement een debatzitting
plaats over het thema "Can She decide in time of crises?", met deelname van de DGD en Lina Abirafeh, SheDecides Champion
(Director, Institute for Women’s studies in the Arab World, Libanon).

Ontwikkelingssamenwerking

In Palestina besteedt België bijzondere aandacht aan dit thema, waaraan in de toekomst interventies binnen het nieuwe
samenwerkingsprogramma zullen worden gewijd.
In Senegal is de interventie ‘Gezondheid van vrouwen, pasgeborenen, kinderen en adolescenten’ (9 miljoen EUR, of 23% van het
samenwerkingsprogramma 2019-2023) geënt op het geïntegreerd strategisch plan voor gezondheid van moeders, pasgeborenen,
zuigelingen en adolescenten/jongeren 2016-2020. Het doel is bij te dragen tot een effectieve toegang van vrouwen, adolescenten
en jongeren tot kwalitatief hoogstaande diensten voor reproductieve gezondheid, met bijzondere aandacht voor het terugdringen
van moedersterfte, het bevorderen van gezinsplanning en het voorkomen van seksueel en gendergerelateerd geweld via een
aanpak die alle betrokken sectoren en actoren betrekt.
Het project "Has she access?", door Benin, Senegal en België voorgelegd aan de VNAV in september 2017, is in 2018 de
operationele fase ingegaan. Onder leiding van Bluesquare, een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is in
gezondheidsinformatiesystemen, en samen met twee Belgische universiteiten, waaronder Namen (WorldPop), stelt het
verschillende partners (Ministerie van Volksgezondheid, ngo's, privé-partners) een platform ter beschikking om quasi in real time
de beschikbaarheid van diensten voor gezinsplanning (voorraden anticonceptiemethoden, gekwalificeerd personeel, uitrusting) in
de gezondheidsstructuren van het land te volgen. Aan de hand van een geografische analyse van de bevolking en van het terrein
zal men de reistijden kunnen berekenen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de dichtstbijzijnde beschikbare dienst voor
gezinsplanning. Uiteindelijk zou dit platform dienst kunnen doen om een informatie-instrument voor een breder publiek te maken
(toegang tot informatie over hoogwaardige gezinsplanningsdiensten in de eigen buurt).
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3.b

Alle landen oproepen het respect voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen te waarborgen en deze rechten
verdedigen op het internationaal niveau.
Ondernomen interventies en verleende expertise.
Tijdens CSW62 vestigde België de aandacht op SRGR als integraal onderdeel van een transformatieve aanpak ter bevordering
van de positie van vrouwen en meisjes op het platteland.

Buitenlandse Zaken

België kwam op voor SRGR in de Wereldgezondheidsorganisatie-fora en co-sponsorde de gezamenlijke verklaring over de
toegang van adolescenten tot kwaliteitsvolle informatie en diensten omtrent seksuele en reproductieve gezondheid (71 e zitting).
België formuleerde ook vragen en aanbevelingen inzake het nemen van maatregelen voor het waarborgen van SRGR tijdens de
UPR van Burkina Faso en Roemenië.
België roept meerdere landen op tot respect voor de SRGR van vrouwen. Dit gebeurt door regelmatig overleg met organisaties,
regeringsmedewerkers en oproepen tot wetswijzigingen. België moedigt eveneens de leden van haar ambassades aan om
opleidingscursussen rond dit thema te volgen.

Ontwikkelingssamenwerking

In Palestina pleit België bij de lidstaten en VN-organisaties voor de integratie van dit thema in de door België gefinancierde
programma's en interventies (bilaterale en multilaterale samenwerking).
In Rwanda wordt het onderwerp SRGR, en meer in het bijzonder de gezinsplanning, vaak besproken met andere OP's en lokale
organisaties. Aangezien België het ministerie van volksgezondheid budgettaire steun verleent, vindt tweemaal per jaar een
vergadering op hoog niveau plaats. SRGR staat daarbij ook op de agenda. In het ontwerp van instructiebrief van de ambassade
werd seksuele gezondheid en rechten/gezinsplanning als algemene doelstelling opgenomen.
In Burundi heeft de Association burundaise pour le Bien-être familial in het kader van het initiatief "She decides", dat
gedeeltelijk door België wordt gefinancierd, begin 2018 via de International Planned Parenthood Federation 652.101 EUR
ontvangen. De Association burundaise pour le Bien-être familial is een lokale vereniging die actief is op het gebied van seksuele
en reproductieve gezondheid en is binnen Burundi de referentieorganisatie op dit gebied en volwaardig lid van de International
Planned Parenthood Federation. In Burundi is België eveneens plaatsvervangend lid van de Themagroep Gezondheid MoederKind, die op 11/09/2018 werd opgericht door het Ministerie van Volksgezondheid en van de strijd tegen AIDS.
In Senegal vormde het bezoek van vicepremier Alexander De Croo in februari 2018 de gelegenheid om activiteiten ter
bevordering van vrouwenrechten en seksuele en reproductieve gezondheid in Senegal verder te ondersteunen. De leiders van de
EU-samenwerking hebben de themagroep Gender in juni 2018 gevraagd zich te concentreren op het pleidooi voor en de politieke
dialoog over gendergerelateerd geweld en de spoedige organisatie van politieke ontmoetingen op hoog niveau met de Minister
van Vrouwen, Gezin en Gender.
In Burkina Faso wordt deze component door België verzorgd via de financiering van het UNFPA-programma en interventie 2
van het nieuwe bilaterale programma. Deze kwestie en het belang ervan zijn het onderwerp van herhaalde pleidooien in de
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regelmatige contacten met het Ministerie voor de situatie van de vrouw.

3.c

4.
4.a

Pleiten voor de vermelding van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de relevante internationale documenten.
Ondernomen interventies.
België pleit zowel binnen de EU als in VN-fora voor een zo progressief mogelijk standpunt over SRGR bij onderhandelingen
over relevante resoluties en overeengekomen conclusies. Zo steunde België het opnemen van SRGR in de MRR-resoluties over
de uitbanning van geweld tegen vrouwen, de preventie van moedersterfte en -morbiditeit, en de uitbanning van discriminatie van
vrouwen, alsook in de Derde Commissie resoluties over geweld tegen vrouwen en meisjes, VGV, fistula, handel in vrouwen en
meisjes en de rechten van het kind.

Buitenlandse Zaken

In het kader van de verschillende internationale conferenties en commissies steunt België het standpunt van de Europese Unie
inzake SRGR. België bevestigt daarmee dat het zich inzet voor de bevordering, bescherming en verwezenlijking van het recht
van ieder individu om volledige controle uit te oefenen over al wat verband houdt met zijn of haar seksualiteit en seksuele en
reproductieve gezondheid en om daarover vrij en verantwoordelijk te beslissen, zonder discriminatie, dwang of geweld. Door de
Europese Raad te steunen toont België dat het belang hecht aan de noodzakelijke universele toegang tot kwalitatief hoogstaande
en betaalbare voorlichting inzake seksuele en reproductieve gezondheid, met inbegrip van complete seksuele opvoeding en
diensten voor gezondheidszorg. Op uitnodiging van de Raad moedigt België de voortzetting van werkzaamheden rond deze
kwesties aan, overeenkomstig de beginselen van samenhangend ontwikkelingsbeleid.
Ook ijvert België voor het behoud van progressief taalgebruik inzake SRGR in internationale documenten.

Ontwikkelingssamenwerking

Het juridisch kader en de procedureregels verbeteren met het oog op een betere toegang van vrouwen tot het gerechtelijk
systeem (nationaal/ internationaal).
Het Fonds voor Slachtoffers van het Internationaal Strafhof financieel steunen.
Financiële steun.
Een bedrag van 25.000 EUR werd op 25/07/2018 als vrijwillige bijdrage door België verleend aan het Trustfonds voor
slachtoffers van misdaden die onder de bevoegdheid van het Internationaal Strafhof vallen en hun familie. (Artikel 79 van het
Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafgerechtshof hof).

4.b

Justitie

Initiatieven ondersteunen die de toegang tot justitie voor vrouwen en meisjes faciliteren teneinde de bescherming van hun rechten te
waarborgen (grond/erfenissen/discriminatie etc.).
Gesteunde initiatieven.
Geen informatie beschikbaar voor 2018.

Buitenlandse Zaken

België steunt verschillende projecten die opkomen voor een betere rechtspositie van vrouwen.

Ontwikkelingssamenwerking

In Palestina wordt de sector gefinancierd door Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zweden. Er is steun van
Broederlijk Delen voor de ngo Women Center for Legal Aid and Counseling, die op nationaal en internationaal niveau pleit voor
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de bescherming van vrouwenrechten.
In Tanzania wordt in het BTC-project NRM4LED (Natural Resources for Local Economic Development Project) in Kigoma
nadruk gelegd op de landrechten van vrouwen, in het bijzonder het Customary Right Certificate of Land Ownership. In het
project voor duurzame landbouw (SAKIRP) spitst het BTC zich toe op de participatie van vrouwen in de waardeketen van bonen
en cassave.
In Marokko lopen twee projecten om de toegang van vrouwen tot justitie te ondersteunen: het project "Legal Clinic for All" van
de ngo Advocaten Zonder Grenzen (2017-2019) werkt aan de toegang tot justitie en de bescherming van de mensenrechten voor
de kwetsbaarste groepen, met vrouwen en migranten als prioriteit. Advocaten Zonder Grenzen werkt aan het verbeteren van de
toegang tot rechtsbijstandsdiensten en het versterken van de juridische actoren om beter in te spelen op de noden van kwetsbare
mensen, alweer met vrouwen en migranten als prioriteit. Het "Tamalouk"-project van de ngo RCN Justice & Démocratie (20172019) ijvert voor een verandering van de houding van gerecht en maatschappij ten opzichte van gendergerelateerd geweld in de
regio Oriental.
In Mali steunt België het Ministerie van de vrouw om de wet tegen gendergerelateerd geweld te laten goedkeuren. UN Women
ontvangt Belgische middelen in Mali (zie 2.a) en het is de bedoeling daarmee in de eerste plaats vrouwelijke slachtoffers van
gendergerelateerd geweld te helpen.

4.c

Alle landen oproepen om het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof te ratificeren.
Ondernomen interventies.
België lanceerde in 2018 een campagne ter bevordering van de ratificatie van het Statuut van Rome en de amendementen ervan,
als onderdeel van de goedkeuring in december 2017 van amendementen 4, 5 en 6 van het Statuut van Rome. Ook werden
interventies gedaan tijdens verschillende evenementen, met name in verband met de twintigste verjaardag van het Statuut van
Rome, zoals het ministerieel panel in New York op 17 juli 2018.

Buitenlandse Zaken

België co-sponsorde de verklaring van de Groep ‘Vrienden van het Internationaal Strafhof’ tijdens de septembersessie van de
MRR, waarin werd opgeroepen tot ratificatie van het Statuut van Rome.
Tijdens de UPR van Azerbeidzjan, China, Kameroen, Oezbekistan en Turkmenistan heeft België deze landen opgeroepen het
Statuut van Rome te ratificeren.

4.d

Alle landen oproepen om de meest ruime definitie van seksueel geweld toe te passen.
Ondernomen interventies.
Tijdens de UPR van Barbados feliciteerde België het land met de verruiming van de definitie van seksueel geweld in hun
wetgeving, en formuleerde een vraag inzake een verdere verruiming van de wet zodat seksueel en huiselijk geweld vervolgd
kunnen worden, ongeacht of het slachtoffer een aanklacht indient of niet.

Buitenlandse Zaken
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DOELSTELLING 2: Integreren van de genderdimensie in de Belgische acties rond conflict, vrede en veiligheid
5.

5.a

Verzekeren dat in alle departementen rekening wordt gehouden met de verschillende noden van vrouwen en mannen en met de
uitvoering van de Wet Gender mainstreaming, en de transversaliteit van gender vermeld in de wet op
ontwikkelingssamenwerking.
Het personeel informeren over gender mainstreaming.
Gebruikte informatiemiddelen.
In de opleiding van de stagiairs-diplomaten werden twee opleidingsmodules gender mainstreaming opgenomen: een genderbewustzijnstraining (door consultants van Engender) en een introductie tot gender in buitenlandse zaken (gender mainstreaming,
ontwikkelingssamenwerking en vrouwenrechten, verzorgd door in-house experten).

Buitenlandse Zaken

De uitvoering van de acties in het intern actieplan gender mainstreaming zorgt voor een sensibilisering van het betrokken
personeel. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voorziet eveneens regelmatig in specifieke opleidingen.
Het personeel van Enabel in Rwanda wordt uitgenodigd om deel te nemen aan korte online opleidingen over het genderthema.
De jaarlijkse resultatenverslagen van de interventies bevatten een hoofdstuk over het genderthema en de programmabeheerders
worden uitgenodigd om specifieke commentaren te formuleren.

Ontwikkelingssamenwerking

In Tanzania biedt het BTC gender awareness training voor lokaal personeel en voor het personeel van lokale overheden dat bij
de Belgische projecten betrokken is.
In Senegal hebben 3 personeelsleden van de ambassade in december 2017 deelgenomen aan een door de delegatie van de EU
georganiseerde genderopleiding.
In België werd een opleiding over de gender marker voorgesteld voor dossierbeheerders. De strategische nota "gender en
ontwikkeling" (gepubliceerd in 2016) en het bijbehorende actieplan zijn uitgevoerd. Het DGD-personeel werd eveneens
uitgenodigd voor opleidingen georganiseerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
Deelname aan de vormingen:
- Gender en overheidsopdrachten.
- Voor een gendergevoelige communicatie.
- Gender budgeting

Defensie

Conferenties:
- Genderdag 2018 van de Vlaamse overheid.
- De werkvloer anno 2018, met als focus gender.
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5.b

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Binnenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Justitie

Een strategie of een actieplan over de integratie van de genderdimensie ontwikkelen, toepassen en actualiseren.
Aangenomen en uitgevoerde strategie.
De Belgische ontwikkelingssamenwerking bevordert de gelijkheid van vrouwen en mannen en ziet de gendergelijkheid als een
vast onderdeel van haar werk. De strategie is gebaseerd op een driepuntenbenadering: de benadering gebaseerd op de
mensenrechten, de tweesporenbenadering inzake gender (gendermainstreaming en specifieke acties) en de contextualisering
volgens de nationale en lokale prioriteiten. Het actieplan beschrijft de activiteiten die moeten worden doorgevoerd om de vier
prioriteiten van de Belgische samenwerking operationeel te maken, namelijk: onderwijs en besluitvorming, SRGR,
voedselzekerheid en de toegang tot natuurlijke hulpbronnen en economische empowerment en ten slotte de bescherming van
rechten en de strijd tegen gendergerelateerd geweld, met bijzondere aandacht voor de LGBTI-gemeenschap.

Ontwikkelingssamenwerking

De nieuwe genderstrategie in Rwanda is op het einde van de eerste helft van 2018 gevalideerd door de Raad van Bestuur van
Enabel en een actieplan voor 2019 wordt uitgewerkt.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

5.c

De departementen ondersteunen in de uitvoering van de Wet Gender mainstreaming.
Geleverde steun.
Het IGVM en de beleidscel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen hebben de uitvoering van de Wet gender
mainstreaming en van het Federaal plan gender mainstreaming ondersteund, onder andere via de organisatie van de
bijeenkomsten van de Interdepartementale Coördinatiegroep, de coördinatie van het halfjaarlijks verslag aan de Ministerraad, de
deelname aan werkgroepen en bilaterale bijeenkomsten en de uitwerking van ondersteuningsinstrumenten. Het IGVM heeft de
opleiding gender mainstreaming die het de voorbije jaren aan verschillende beleidscellen en administraties gegeven heeft
opnieuw aangeboden en in 2018 deze opleiding gefinancierd en georganiseerd voor één beleidscel en twee administraties. Het
organiseerde en financierde verder ook verschillende sessies van de opleidingen ‘Gender en overheidsopdrachten’ en
‘Gendergevoelig communiceren’.

5.d

Defensie

Gelijke Kansen

Op lokaal vlak in de partnerlanden gender coördineren met alle betrokken partners.
Rapportering over EU Gender Actieplan.
In het algemeen zal deze coördinatie gebeuren in samenwerking met of onder leiding van een EU-delegatie.

Ontwikkelingssamenwerking

België heeft bijgedragen aan de rapportering over het EU-genderactieplan 2017. Binnen de DGD hebben de ‘beheerders van het
dossier gender en ontwikkeling’ deelgenomen aan de EU-gender experts' meeting, waar de methodologie voor de rapportering
over de uitvoering van het GAP II en de instrumenten voor de evaluatie van de uitvoering ervan werden besproken.
In Benin heeft de ambassade in januari, samen met de vertegenwoordigingen van de lidstaten onder leiding van de delegatie van
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de Europese Unie, meegewerkt aan de rapportering over het EU-genderactieplan voor Benin voor 2017. Ook heeft België
deelgenomen aan de activiteiten van de Coördinatiegroep gender en sociale bescherming, met alle technische en financiële
partners (bilateraal, multilateraal, maatschappelijk middenveld) die ijveren voor de bevordering van gendergelijkheid in Benin. In
het kader van de activiteiten van de EU-mensenrechtengroep heeft de ambassade twee civiele gevangenissen (Porto-Novo en
Missérété) bezocht met bijzondere aandacht voor de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen.
In de Democratische Republiek Congo neemt België deel aan de inter-donorgroep gender. Gedurende 2018 maakt België deel
uit van de referentiegroep bestaande uit de regering, het bureau van de Bijzondere Vertegenwoordigster van het Staatshoofd
inzake seksueel geweld, de andere donoren, de agentschappen van de Verenigde Naties en het maatschappelijk middenveld om de
uitvoering van de gezamenlijke evaluatie, die medio oktober 2018 afloopt, te monitoren.
In Palestina valt de consolidatie van het rapport onder de verantwoordelijkheid van Italië als leider van de EU-genderwerkgroep.
Elk land, waaronder België, levert een individuele bijdrage.
In Rwanda brengt de Europese delegatie de verschillende bijdragen aan het Globaal Actieplan van de EU samen. Voor België
wordt deze bijdrage geleverd door de ambassade, in samenwerking met Enabel.
In Tanzania is België lid van de EU-werkgroep voor coördinatie van genderkwesties. Dat is een interne EU-groep die de
boodschappen en bijdragen rond gender harmoniseert voor de bestaande EU-coördinatiemechanismen. Het mandaat van de
European Union Gender Coordination working Group in Tanzania berust op de uitvoering van Actieplan II voor
gendergelijkheid.
In Marokko is een bijdrage geleverd aan het rapport voor 2017 over de uitvoering van het Actieplan voor de gelijkheid van
mannen en vrouwen 2016-2020.
In Burundi coördineren de lidstaten op initiatief van de EU de actualisering van de gegevens betreffende het GAP II. De input
van deze post is in maart 2018 naar de EU gestuurd.
In Senegal worden de bijdragen verzameld onder leiding van de EU-delegatie, waaraan België elk jaar deelneemt.
In Mozambique neemt deze post deel aan de EU-coördinatie rond gender en draagt hij bij aan de jaarlijkse rapportering over het
EU-genderactieplan.
In Burkina Faso neemt België actief deel aan de maandelijkse bijeenkomsten van de themagroep Gender, in 2018 voorgezeten
door Canada. Verschillende thema's van het Ministerie voor de situatie van de vrouw worden actief gevolgd, zoals: 1)
budgettering van gender in de begrotingen van de verschillende ministeries en 2) monitoring van de wetgeving inzake quota voor
vrouwen in de verschillende openbare instellingen zoals het parlement, zowel op nationaal als op gedecentraliseerd niveau.
België zit deze werkgroep voor het jaar 2018-2019 voor en werkt actief met de EU samen aan de voltooiing van het Actieplan
voor Gendergelijkheid in Burkina Faso voor 2018.
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5.e

Integreren van genderaspecten in de rapportage van de buitenposten over de lokale situatie.
Ondernomen acties.
De nood aan de integratie van genderaspecten binnen de rapportage werd benadrukt tijdens de opleiding van de stagiairsdiplomaten.

5.f

6.
6.a

Buitenlandse Zaken

Stimuleren van aandacht voor de genderdimensie bij het bepalen van de Belgische positie in multilaterale en bilaterale dossiers.
Posities waarin de genderdimensie opgenomen is.
Zowel de Directie Multilaterale Zaken, als de Directie Bilaterale Zaken hebben een effectief lid en plaatsvervanger 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.
In voorbereidende nota’s van bilaterale dossiers wordt systematisch aandacht besteed aan vrouwenrechten.

Buitenlandse Zaken

In de 14 partnerlanden van België komt de genderdimensie tot uiting in de politieke dialogen maar ook in alle Belgische
interventies (rechtstreekse en onrechtstreekse bilaterale samenwerking, humanitaire en multilaterale samenwerking). Tijdens de
dialogen met multilaterale partnerorganisaties (met name tijdens de boards en de bilaterale raadplegingen) wordt bijzondere
aandacht besteed aan de genderdimensie. Gender is ook opgenomen als een transversaal thema (naast de ontwikkeling van de
particuliere sector en de verantwoordingsplicht). In de gezondheidssector en in de voorstellen voor de ontwikkeling van de
particuliere sector zijn genderdoelstellingen voorgesteld.

Ontwikkelingssamenwerking

De kennis over de genderdimensie bij het personeel stimuleren.
De genderdimensie op een substantiële manier integreren in de basisopleidingen.
Basisopleidingen die de genderdimensie integreren.
Aantal en aandeel vrouwen en mannen dat de opleiding gevolgd heeft.
Opleiding: de basisopleiding van nieuwe stagiairs-diplomaten
Op welke manier wordt gender behandeld: aandacht voor gender is structureel opgenomen in deze opleiding.

Buitenlandse Zaken

De FOD Buitenlandse Zaken beschikt over een netwerk voor gender mainstreaming en alle nieuwe stagiairs-diplomaten hebben
de voorbije twee jaar een gendertraining in hun opleiding gevolgd:
Genderbewustmakingstraining (door consultants van Engender);
Gender Bewustzijn Quiz;
American Field Service SENTIO;
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp: gender opleiding;
Directie-Generaal Juridische Zaken: opleiding Internationaal Humanitair Recht (opleiding door interne deskundigen binnen
de FOD Buitenlandse Zaken over gender mainstreaming, ontwikkelingssamenwerking en vrouwenrechten.
Daarnaast werden er regelmatig gendergerelateerde opleidingen aangeboden aan alle personeelsleden in Brussel, bijvoorbeeld
over gender in overheidsopdrachten.
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Aantal
Vrouwen
73

Aandeel (%)
Mannen
85

Vrouwen
46.2%

Mannen
53.8%

Opleiding: rollen en uitdagingen van de Gender Focal Points door UN Women
Op welke manier wordt gender behandeld: /
Aantal
Vrouwen
2

Ontwikkelingssamenwerking

Aandeel (%)
Mannen
1

Vrouwen
66,67%

Mannen
33,33%

Opleiding: de basisopleiding
Op welke manier wordt gender behandeld: het waarden-/diversiteitstheater is sinds 2006 geïntegreerd in de militaire
basisvorming van de vrijwilligers, onderofficieren en officieren. Vanaf 2017 werden er totaal nieuwe voorstellingen geschreven
waar voor elke doelgroep accenten worden gelegd op de waarden van Defensie en voorbeeldgedrag. Voor de onderofficieren en
de officieren werd daar nog het verwachte leadership aan toegevoegd. Deze vorm van sensibilisering loopt tot eind 2020. De
genderdimensie wordt substantieel behandeld tijdens deze voorstellingen en simulaties.
Aantal
Vrouwen
118

Defensie

Aandeel (%)
Mannen
1.241

Vrouwen
8,68%

Mannen
91,31%

Opleiding: de basisopleidingsprogramma's (inspecteur, hoofdinspecteur en commissaris) van de Federale Politie
Op welke manier wordt gender behandeld: het begrip gender wordt geïntegreerd in de basisopleidingsprogramma's (inspecteur,
hoofdinspecteur en commissaris) onder de diversiteitsdoelstellingen in het algemeen. Hierbij bij wijze van voorbeeld wat is
voorzien voor de basisopleiding van de inspecteurs:
Een attitude die de inspecteurs moeten hebben verworven na afloop van hun basisopleiding is om «respect op te brengen voor
diversiteit en er consequent naar handelen». In die context wordt het begrip gender transversaal bekeken via de volgende clusters:
- «politionele deontologie»;
- «domeinspecifiek recht» (in het kader waarvan het begrip gender wordt behandeld via de doelstellingen «de strafbepalingen
inzake mensenhandel en de strafverzwarende omstandigheden illustreren met voorbeelden» en «de constitutieve elementen
van inbreuken op de antiracisme- en antidiscriminatiewet uitleggen);
- «op gepaste wijze slachtoffers bejegenen» (waar het gender wordt behandeld via de doelstellingen «vanuit eerstelijnszorg
slachtoffers adequaat opvangen» en « verschillende types van slachtoffers en hun specifieke behoeften onderscheiden»);
- «maatschappelijke oriëntering» via de competentie « maatschappelijke fenomenen integraal benaderen»,met als
doelstellingen «socio-culturele ontwikkelingen en fenomenen benoemen en omschrijven», «normovertredend gedrag
herkennen en standpunten vanuit diverse contexten verklaren», «bewust zijn van de oorzaken en gevolgen van racisme,
discriminatie, stereotypen en vooroordelen en de impact hiervan op een professionele basishouding».

Binnenlandse Zaken-Fedpol
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Aantal
Vrouwen
Mannen
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

6.b

Mannen

De genderdimensie integreren in de voortgezette opleidingen.
Voortgezette opleidingen die de genderdimensie integreren.
Aantal en aandeel vrouwen en mannen dat de opleiding gevolgd heeft.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

Opleiding: verschillende voortgezette opleidingen van de Federale Politie
Op welke manier wordt gender behandeld: het begrip gender wordt geïntegreerd in de voortgezette opleidingen betreffende
diversiteit. In die context werden er in 2018 verschillende opleidingen gegeven:
Antiracisme- en antidiscriminatiewetgeving;
Referentiepersonen inzake discriminatie en haatmisdrijven;
Diversiteit voor de opleiders en lesgevers - Stereotypen, racisme, discriminatie, diversiteit, ...;
Diversiteit, vooroordelen en discriminatie;
Gender en stereotypen op de werkplaats;
Diversiteit integreren in het HR-management;
Omgaan met diversiteit in mijn team.
Sommige van deze opleidingen worden georganiseerd in samenwerking met het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en
bestrijding van discriminatie en racisme (UNIA)

Binnenlandse Zaken-Fedpol

Aantal
Vrouwen
Mannen
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

6.c

Aandeel (%)
Vrouwen

Aandeel (%)
Vrouwen

Mannen

De genderdimensie integreren in de opleidingen voor het personeel dat vertrekt op vredesmissie en civiele crisisbeheersingsmissie.
Opleidingen die de genderdimensie integreren.
Aantal en aandeel vrouwen en mannen dat de opleiding gevolgd heeft.
Opleiding:de BGT
Op welke manier wordt gender behandeld: In de 10-daagse opleiding ‘Basic Generic Training on Civilian Crisis Management’ is
anderhalf uur voorzien voor de thema’s Gender en Vrouwen, Vrede, Veiligheid.
Aantal
Vrouwen
9

Buitenlandse Zaken

Aandeel (%)
Mannen
11

Vrouwen
45%

Mannen
55%
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Opleiding: de Pre-Deployment Training
Op welke manier wordt gender behandeld: tijdens de Pre-Deployment Training van alle militairen die op opdracht vertrekken –
zowel binnen een groot detachement of zowel als individuele versterking – wordt de thematiek gender in detail en aangepast aan
de cultuur van het Operationeel theater behandeld. De genderthematiek wordt geïntegreerd binnen de culture awareness briefing.
Geen specifieke cijfers beschikbaar voor 2018.
Opleiding: BGT
Op welke manier wordt gender behandeld: het begrip gender is een prioriteit op Europees niveau en wordt bijgevolg transversaal
behandeld tijdens de 2 weken van de opleiding «Basic Generic Training Course for Civilian Management Missions». Bovendien
is er een Teaching Unit volledig gewijd aan deze thematiek: «Gender and peace building».
Aantal
Vrouwen
Mannen
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

6.d

Binnenlandse Zaken-Fedpol

Aandeel (%)
Vrouwen

Mannen

Ontwikkeling van pedagogisch materiaal voor de sensibilisering met betrekking tot gender.
Materiaal dat werd ontwikkeld.
Eind 2018 zal een tweede stripverhaal worden 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”.

7.
7.a

Defensie

Defensie

Genderexpertise ontwikkelen, beheren en uitwisselen.
Genderexperten in de departementen voorzien en opleiden.
Experten die werden voorzien en gevormd.
De FOD Buitenlandse Zaken beschikt over een coördinatrice gender mainstreaming die instaat voor de tenuitvoerlegging van
de Wet gender mainstreaming van 2007 en die de interne taskforce gender mainstreaming coördineert. Hierin zetelen
vertegenwoordigers van alle directies en de twee beleidscellen. De coördinatrice en de leden van de taskforce ontvingen minstens
één opleiding. De leden van de taskforce worden verondersteld het aanspreekpunt te zijn binnen hun directie met betrekking tot
gender mainstreaming. Daarnaast werden ook reeds verschillende directie-specifieke infosessies en opleidingen voorzien.

Buitenlandse Zaken

In Rwanda werd de genderkwestie als bijzonder thema aangekaart op het Forum van de Belgische samenwerkingsactoren (maart
2018). CMO, Pro-Femmes (zie 26b) en CEFOTRAR (zie 26d) gaven een presentatie. Individueel initiatief (auditeur belast met
gendergelijkheid en focuspunt voor gendergelijkheid – zie hoger).

Ontwikkelingssamenwerking

In Oeganda heeft een medewerker in het najaar een opleiding over "genderbewust bestuur" volgen om meer expertise te
verwerven binnen de post. België neemt actief deel aan de evenementen van She Decides.
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ACOS Ops&Trg: Er is een genderadvisor voorzien op het niveau ACOS Ops&Trg en in alle componenten. Momenteel is er
wegens de personeelsproblematiek binnen Defensie enkel een Genderraadgever op ACOS Ops&Trg. Het is de bedoeling de
genderraadgever van de Luchtcomponent zo snel mogelijk wordt gevormd, net zoals dit gepland zal worden voor de
genderraadgever van de Land- en Medisch Components van zodra daar een genderraadgever aangeduid is. Binnen de
Landcomponent (Information Operations Group) bevindt zich een pool van gevormde genderraadgevers. Momenteel is er een
studie bezig om het aantal genderraadgevers binnen de componenten te verhogen. Dit is nog maar in de planningsfase maar met
een constructieve positieve visie van alle componenten.

Defensie

DG JUR: Een persoon binnen DG JUR Legad-Ops is aangeduid als PoC voor alle vragen rond gender/seksueel geweld.
Verwacht wordt dat zij zich tegen juni 2019 op dit gebied zal specialiseren. Andere personeelsleden hebben, zonder een
specifieke opleiding in gendervraagstukken, gendergerelateerde vaardigheden verworven om hun taken binnen de afdeling uit te
voeren.

7.b

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Binnenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Justitie

Netwerk oprichten om ervaringen uit te wisselen.
Netwerk opgericht.
Aantal vergaderingen.
Voorstelling van het netwerk “Gender in Motion” op 04 Dec 18.

7.c

Advies vragen aan genderexperten.
Consultaties Adviesraad Gender en Ontwikkeling.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

7.d

Ontwikkelingssamenwerking

Genderexperten voor vredesmissies voorzien en opleiden.
Experten die werden voorzien en gevormd.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

7.e

Defensie

Defensie

Beheren en steunen van genderexpertise in de voorbereiding, uitvoering en monitoring van vredesoperaties.
Database.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie
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Ter beschikking gestelde experten.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

Opleidingsplan.
Deze cursus wordt momenteel herbekeken met als hoofddoel de duur te verlengen, de relevantie ervan te vergroten door concreter
en tastbaarder te worden en op de lange termijn een gendernetwerk te creëren waar ervaringen en evoluties kunnen worden
uitgewisseld. Het nieuwe opleidingsplan zal worden opgenomen in de rapportage van 2019.

8.
8.a

Defensie

De genderdimensie integreren in de toekenning van financieringen en subsidies.
De aanwezigheid van de genderdimensie in subsidieaanvragen beschouwen als een belangrijk element bij de goedkeuring van de
aanvragen.
Subsidies toegekend aan projecten die expliciet rekening houden met de genderdimensie.
De genderdimensie is een integraal onderdeel van de subsidieaanvragen en moet in aanmerking worden genomen door de
organisaties die zich tot ons richten. Bij wijze van pilootproject werd dit gedaan bij een subsidie beheerd door de coördinatrice
gender mainstreaming. De meeste organisaties integreren de genderdimensie en leggen de nadruk op activiteiten waarbij vrouwen
betrokken zijn of die specifiek op vrouwen gericht zijn.

Buitenlandse Zaken

Artikel 11 van de wet op de ontwikkelingssamenwerking van 13 maart 2013 bepaalt dat ontwikkelingssamenwerking op een
transversale manier, in al haar interventies, de genderdimensie dient te integreren. Voor de selectie van projecten zijn de kwestie
van de vertegenwoordiging van vrouwen (en mannen) en de inachtneming van het genderaspect een selectiecriterium bij de
audiovisuele selectie. De genderdimensie speelt een rol bij de eventuele toekenning van subsidies aan lokale projecten door een
Belgische ambassade. De meeste subsidies gaan naar projecten die werken rond de strijd tegen gendergerelateerd geweld, rond de
gezondheid van vrouwen en rond de vertegenwoordiging van vrouwen in organisaties.

Ontwikkelingssamenwerking

In Benin worden in het kader van het PROFI (steunprogramma voor landbouwtakken) subsidies toegekend aan
landbouwgroeperingen/verenigingen die ze aanvragen en die hoofdzakelijk uit vrouwen of in gelijke mate uit mannen en
vrouwen zijn samengesteld. De aanwezigheid en deelname van vrouwen in de beheers- en besluitvormingsorganen van de
groepen is ook een van de voorwaarden voor het toekennen van subsidies. Ook het AMSANA-programma, dat steunt verleent
met het oog op voedsel- en voedingszekerheid, mikt op 50% vrouwen onder zijn begunstigden.
In Rwanda worden de subsidies toegekend volgens specifieke evaluatiecriteria voor de NGA’s, volgens evaluatiecriteria eigen
aan de Belgische humanitaire hulp en volgens de criteria van de oproepen van de Local Competitiveness Facility. Al deze criteria
nemen de genderdimensie in aanmerking.
In Guinee kende België subsidies toe aan 5 Belgische NGA's: (1) TRIAS (budget: 2,4 miljoen EUR), dat gender aankaart via de
inclusie van vrouwen, jongeren en economisch achtergestelden. (2) MEMISA (budget: 730.000 EUR) kaart gender via de lokale
ngo FRATERNITE MEDICAL GUINE aan door middel van een beleid ter versterking van de plaats van vrouwen in het
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maatschappelijk middenveld. (3) Damiaanactie (budget: 1,5 miljoen EUR) besteedt bijzondere aandacht aan de
genderproblematiek via het verbeteren van de toegankelijkheid van de diensten voor het opsporen en behandelen van tuberculose
bij vrouwen en kinderen (uitgebreid tot vrouwen die zwanger zijn en borstvoeding geven). (4) Instituut voor Tropische
Geneeskunde (ITG) (1 miljoen EUR) legt bijzondere nadruk op de opleiding van vrouwelijk personeel. De strategische dialoog
met de Belgische NGA's is gepland op 9/11. In het kader van de oproep tot het indienen van projecten (D2.5) "gender en
onderwijs", preselectie van United Purpose voor een specifiek project voor een bedrag van 400.000 EUR. Financieringsbesluit
vóór eind 2018?
In Oeganda wordt het ISIS-project (Isis Women's International Cross Cultural Exchange) ondersteund door S0.1. Het is gericht
op het bevorderen van een vreedzaam verkiezingsproces door constructieve samenwerking. Na de verkiezingen van 2016 werd er
een ‘zaal voor de situatie van de vrouw’ gecreëerd, die een actieve rol speelt bij vredesopbouw en conflictpreventie. Enabel heeft
in het kader van "gender en onderwijs" in samenwerking met het Burgernetwerk (NCR) een projectvoorstel uitgewerkt als reactie
op de recente oproep van de DGD (D2.5).
In Senegal was in het Gezamenlijk Strategisch Kader dat in 2016 door niet-gouvernementele samenwerkingsactoren werd
aangenomen, rekening gehouden met de genderproblematiek in de 8 strategische doelstellingen die in dit kader worden
nagestreefd. Het bracht 21 NGA's bijeen in 17 programma's om de empowerment van vrouwen te bevorderen en de gelijkheid
tussen mannen en vrouwen in de verschillende interventiesectoren te versterken, waarbij 7 programma's en 9 NGA's betrokken
waren. Als onderdeel van de uitvoering van dit GSK en van hun programma's hebben de NGA's ook verschillende synergieën tot
stand gebracht met betrekking tot de integratie van gendergelijkheid en de bevordering van empowerment, en de daarmee
samenhangende capaciteitsversterking. Tot deze synergieën rekenen we: (1) Le Monde selon les femmes (MF), in het kader van
een reeds lang bestaand partnerschap met Enda Graf Sahel en Endat Pronat, of APEFE, dat in het kader van zijn programma in
Senegal streeft naar een verbetering van de groei van de voedselverwerkende bedrijven van vrouwen in welbepaalde gebieden en
sectoren.
In Mali besteedt de ambassade in Bamako bijzondere aandacht aan financieringsaanvragen voor projecten rond gender of die
rekening houden met dit aspect. Gendermainstreaming is een fundamenteel element bij de keuze van projecten die de post besluit
te begeleiden; Steun 2018 voor het Bureau van het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten in Burundi (1 miljoen EUR) –
Lijn D1.3 en "core" steun 2018 voor het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (2 miljoen EUR) – D2.5

8.b

De aandacht vestigen op gendergelijkheid tijdens donorconferenties en contacten met gefinancierde internationale organisaties.
Ondernomen interventies.
Tijdens de Ministeriële Conferentie voor Afghanistan steunde België het gebruik van duidelijker taal over VNVR-resolutie
1325 in het perscommuniqué.

Buitenlandse Zaken

Tijdens de dialogen met multilaterale partnerorganisaties (met name tijdens de boards en de bilaterale raadplegingen) wordt
bijzondere aandacht besteed aan de genderdimensie.

Ontwikkelingssamenwerking

In Benin werden gedelegeerde samenwerkingsprojecten met UNFPA en UNICEF als begunstigde voor subsidies gekozen,
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rekening houdend met hoeveel aandacht ze hebben voor gendergelijkheid en gelijke kansen (SRGR, strijd tegen
gendergerelateerd geweld, onderwijs, IGA, enz.)
Gendergelijkheid wordt in Palestina systematisch benadrukt tijdens conferenties en fora die tussen donoren en met partners
worden georganiseerd.

9.
9.a

Verzekeren dat rekening wordt gehouden met de genderdimensie in het functioneren van internationale organisaties.
Pleiten voor een integratie van de genderdimensie in de agenda en in de relevante rapporten en resoluties van internationale
organisaties.
Ondernomen interventies.
België heeft gepleit voor de integratie van de genderdimensie in alle relevante resoluties van de MRR en de VNAV
(thematische en landenresoluties). Tijdens de septembersessie van de MRR legden de Benelux-landen ook een gezamenlijke
verklaring af inzake de integratie van een gender perspectief in internationaal onderzoek naar mensenrechtenschendingen.

10.
10.a

Buitenlandse Zaken

Verzekeren dat rekening wordt gehouden met de genderdimensie in de vredesmissies, de civiele crisisbeheersingsmissies en de
processen van vredesopbouw.
Goede praktijken en aanbevelingen inzake de integratie van de genderdimensie in vredesmissies verspreiden bij partners en pleiten voor
de toepassing ervan bij volgende missies.
Verspreiding goede praktijken.
Momenteel is er geen gendernetwerk actief en is er ook geen structurele samenwerking met andere naties in het domein van
gender. Het is de bedoeling om met de creatie van een nieuwe cursus Gender Focal Point (GFP) in Operatie op termijn een
gendercommunity te creëren waarbij ook de verspreiding “Best Practices” wordt gedaan.

Defensie

Pleidooi voor toepassing.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

10.b

Defensie

Samenwerken met internationale organisaties en hun lidstaten inzake het verzamelen van relevante genderdata en ondersteunen van
consultatie- en coördinatiemechanismen.
Database ‘gender’.
Momenteel is er geen gendernetwerk actief en is er ook geen structurele samenwerking met andere naties in het domein van
gender. Dit zal enigszins aangepast worden maar zal sowieso moeilijk en beperkt blijven wanneer de Gender functies steeds een
cumulfunctie blijven.

Defensie

Geleverde steun.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie
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10.c

Toezien op de integratie van de genderdimensie bij de planning en uitwerking van SSR en DDR programma’s.
Projecten of programma’s rond SSR en DDR waarin aandacht gaat naar gender, de landen waarin ze uitgevoerd worden
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

10.d

Defensie

Bevorderen van de genderaanpak en in het bijzonder van de aanwijzingen van de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid in de
Gemeenschappelijke Standpunten en de Beslissingen van de Europese Raad inzake ontwapening en inzake de outreach over de
verschillende verdragen en overeenkomsten die betrekking hebben op ontwapening en wapencontrole (BTWC, ATT, CWC, UNPoA
…).
Ondernomen interventies.
Tijdens de onderhandelingen van de Europese Raad over de verschillende besluiten inzake ontwapening (met inbegrip van
internationale bijstandsprojecten) en de reikwijdte van de belangrijkste internationale ontwapeningsinstrumenten binnen de
relevante werkgroepen van de Raad, bevordert België actief de mainstreaming van genderkwesties. België verdedigt de actieve
rol van vrouwen in ontwapening en besteedt bijzondere aandacht aan de specifieke impact van bepaalde wapens op vrouwen en
kinderen (verband tussen illegale handvuurwapens en gendergeweld, impact van antipersoonsmijnen op vrouwen en kinderen,...).
In de Gezamenlijke Verklaring getiteld ‘Elementen ten behoeve van een EU-strategie tegen illegale vuurwapens,
handvuurwapens en lichte wapens en munitie’, waaraan België actief heeft bijgedragen, beschouwt de EU de integratie van een
genderbenadering in haar acties en projecten voor de controle op handvuurwapens als een transversaal principe.

Buitenlandse Zaken

In Genève is gender een van de Belgische prioriteiten in de ontwapeningsfora. Dit aspect wordt regelmatig belicht in de nationale
verklaringen van België tijdens verschillende vergaderingen omtrent ontwapening (bv. BTWC, ATT, CWC, APMBC, CCM,
CD). In het kader van ons voorzitterschap van het Comité voor Slachtofferhulp van het APMBC heeft België bovendien gender
tot een van de vijf prioriteiten van het Comité gemaakt. Het Comité heeft het hele jaar gewerkt aan de bevordering van een
‘gender-vriendelijke’ aanpak van slachtofferhulp en heeft de getroffen landen opgeroepen om dit aspect in hun nationale beleid
op te nemen. België nam als panellid ook deel aan de lancering door het CCM van de richtlijnen getiteld ‘Guidelines on Gender
and Diversity-Responsive Victim Assistance in Mine Action’ in de marge van het APMBC in juni 2018. Deze inspanningen
zullen in 2019 worden voortgezet en België heeft het voorzitterschap van de toetsingsconferentie van de APMBC al opgeroepen
om de genderdimensie te versterken en als transversale aanpak op te nemen in het nieuwe actieplan van het verdrag waarover in
2019 zal worden onderhandeld.

10.e

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.
Ondernomen interventies.
Bij de opstart van de EU GVDB-missie in Irak heeft België een voortrekkersrol gespeeld om een ‘human rights and gender
advisor’ functie op te nemen in de lijst van experten. België is in alle andere GVDB-discussies, samen met Zweden, blijven
pleiten voor een volledige uitvoering van het EU Gender Action Plan 2016-2020 en om ervoor te zorgen dat er systematisch een
genderadviseur wordt aangesteld in elke missie.

Buitenlandse Zaken.
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10.f

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.
Ondernomen interventies.
Ons land heeft gepleit voor het toekennen van een betere plaats voor de genderdimensie in het kader van een geïntegreerde en
coherente benadering van vredesopbouw en dit zowel door de actoren bevoegd op het vlak van politiek, veiligheid en
ontwikkeling als in de werkzaamheden van de Commissie Vredesopbouw zelf.
Ook onderstreept België daar waar mogelijk het belang van de rol van vrouwen, hun vertegenwoordiging en hun participatie in de
preventie en oplossing van conflicten met het oog op het verzekeren van een duurzame vrede in het kader van inclusieve
samenlevingen. Tot slot bevordert ons land zoveel mogelijk de integratie van gender in het werk van de PBC, in het bijzonder bij
de beoordeling van nationale strategieën van vredesopbouw en in de opvolging van landen in transitie.

11.
11.a

Verzekeren dat rekening wordt gehouden met de specifieke noden van vrouwen in de juridische systemen.
Steun verlenen aan de uitvoering van het EU beleidskader inzake transitionele justitie, dat de integratie van de genderdimensie als één
van de leidende principes vermeldt voor EU engagement.
Ondernomen interventies.
België financiert een project in Gambia ter ondersteuning van het proces van transitionele justitie voor een bedrag van 150.000
EUR, gespreid over 15 maanden. Dit project geeft specifieke aandacht aan de inclusiviteit van het proces en het betrekken van
vrouwen (en jongeren).

12.
12.a

Buitenlandse Zaken

Buitenlandse Zaken

Verzekeren dat rekening wordt gehouden met de genderdimensie in het kader van humanitaire hulp.
Uitvoeren en versterken van de procedure inzake de integratie van de genderdimensie in de overeenkomsten met humanitaire
hulporganisaties die financiële steun ontvangen.
Gevolgde procedure.
De door België gefinancierde humanitaire partners worden aangespoord om bijzondere aandacht te besteden aan het
genderaspect, meer bepaald aan de problematiek van seksueel geweld, zowel op strategisch als op operationeel vlak. 29
projecten/programma's van de 33 die in 2016 gefinancierd werden, behelzen in hun aanpak ten minste één prioritaire dimensie
van de strategische nota gender. In de Belgische humanitaire hulp is er dus aanzienlijk gewerkt aan gender mainstreaming. De
Belgische strategie voor humanitaire hulp erkent rechtstreeks het belang van gender mainstreaming in crisissituaties. Bij het
verlenen van humanitaire hulp wordt immers rekening gehouden met de door de wet opgelegde transversale thema's, meer
bepaald de genderdimensie, die gericht is op de empowerment van vrouwen en de gelijkheid van mannen en vrouwen in de
samenleving.

Ontwikkelingssamenwerking

In Rwanda bestaat een evaluatiecriterium voor humanitaire interventies. Tussenkomst bij het UNHCR over de vervanging van
hout als brandstof (om te koken). De verwachte voordelen van het project zijn bijzonder belangrijk voor vrouwen.
In het kader van de humanitaire crisis in de Democratische Republiek Congo heeft België aan het UNHCR/Tanzania een bedrag
van 1 miljoen EUR aan humanitaire hulp (medio 2018 tot medio 2019) toegekend voor Congolese vluchtelingen in het kamp
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Nyarugusu, gelegen in de regio Kigoma. Een van de drie pijlers van deze interventie is de preventie van seksueel en
gendergerelateerd geweld.
België is lid van de referentiegroep rond de gedecentraliseerde evaluatie van het WVP-programma in Burkina Faso. Deze
thematische evaluatie heeft betrekking op genderkwesties in de interventies van het humanitaire programma van het WVP in
Burkina Faso van 2016 tot 2018, d.w.z. dat ze onderzoekt in welke mate het genderthema binnen de WVP-programma's specifiek
aan bod komt in de activiteiten en hoeveel financiering daarvoor wordt uitgetrokken.

13.
13.a

Rekening houden met de genderdimensie in de vluchtelingenproblematiek.
De specifieke noden van vrouwen in overweging nemen bij asielaanvragen.
Aantal en aandeel mannelijke en vrouwelijke asielzoekers die het statuut van vluchteling hebben verkregen, of die hebben genoten van
een subsidiaire bescherming en land van herkomst.
Statuut van vluchteling (top 10 landen van herkomst + totaal alle landen van herkomst)
2018
Aantal
Aandeel (%)
Land van herkomst
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
Mannen
Syrië
1727
825
67,7%
32,3%
Afghanistan
375
451
45,4%
54,6%
Palestina
116
291
28,5%
71,5%
Eritrea
287
280
50,6%
49,4%
Turkije
323
215
60%
40%
Irak
214
163
56,8%
43,2%
Iran
126
141
47,19%
52,8%
Burundi
204
126
61,8%
38,2%
Salvador
180
101
64,1%
35,9%
Congo (Democratische Republiek)
115
77
59,9%
40,1%
Totaal
5092
3685
58%
42%

Binnenlandse ZakenCGVS/DVZ

Subsidiaire bescherming (top 10 landen van herkomst + totaal alle landen van herkomst)
2018
Aantal
Aandeel (%)
Land van herkomst
Vrouwen
Mannen
Vrouwen
Mannen
Afghanistan
167
911
15,5%
84,5%
Syrië
420
111
79,1%
20,9%
Irak
44
42
51,2%
48,8%
Somalië
19
17
52,8%
47,2%
Libië
9
11
45%
55%
Jemen
4
10
28,6%
71,4%
Congo (Democratische Republiek)
3
5
37,5%
62,5%
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Rusland
Guinea
Venezuela
Totaal

5
1
5
691

3
6
1
1125

62,5%
14,3%
83,3%
38%

37,5%
85,7%
16,7%
61%

Aantal en aandeel erkenningen en weigeringen van asielaanvragen op grond van gendergerelateerde redenen, uitgesplitst naar geslacht.
2018
Erkenningen gendergerelateerd
Erewraak, Eremoord
Gedwongen huwelijk
Gedwongen prostitutie (in land
van herkomst)
Genitale verminking
Genitale verminking dochter
Huiselijk geweld
Seksueel geweld
Seksuele
oriëntatie
en
genderidentiteit
Totaal
2018
Weigeringen gendergerelateerd
Erewraak, Eremoord
Gedwongen huwelijk
Gedwongen prostitutie (in land
van herkomst)
Genitale verminking
Genitale verminking dochter
Huiselijk geweld
Seksueel geweld
Seksuele
oriëntatie
en
genderidentiteit
Totaal

Aantal

Aandeel (%)
Vrouwen
Mannen
58,3%
41,7%
93,2%
6,8%
75%
25%

Vrouwen
42
151
6

Mannen
30
11
2

100
113
92
93
48

1
20
14
18
203

99%
85%
86,8%
83,8%
19,1%

1%
15%
13,2%
16,2%
80,9%

645

299

68,3%

31,7%

Aantal

Binnenlandse ZakenCGVS/DVZ

Aandeel (%)
Vrouwen
Mannen
54,5%
45,5%
90,8%
9,2%
87,5%
12,5%

Vrouwen
36
216
7

Mannen
30
22
1

70
34
75
68
38

1
14
7
10
140

98,6%
70,8%
91,5%
87,2%
21,3%

1,4%
29,2%
8,5%
12,8%
78,7%

544

225

70,7%

29,3%
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Richtsnoeren.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Binnenlandse ZakenCGVS/DVZ

Informatieuitwisselingen.
In maart 2018 heeft een delegatie van het CGSV een opdracht van informatiegaring (en observatie van goede praktijken)
uitgevoerd bij het OFPRA, een Franse asielinstantie, met betrekking tot het thema «mensenhandel» en gendergerelateerde
asielmotieven (met name seksueel geweld). De opdracht bestond uit verschillende ontmoetingen, meer bepaald met de speciaal
afgevaardigde van het OFPRA voor de kwetsbare personen, en met gespecialiseerde collega's van het OFPRA (‘thematische
referenten’) voor de verwerking van de aanvragen tot internationale bescherming gebaseerd op verschillende gendergerelateerde
problemen.

Binnenlandse ZakenCGVS/DVZ

In oktober 2018 werd een delegatie van de Poolse asielinstantie in België ontvangen, en meer bepaald door het CGSV die haar
concreet en gedetailleerd heeft geïnformeerd over het beleid en verschillende maatregelen binnen het CGSV voor een adequate
aanpak van de specificiteit van de kwetsbare asielzoekers, waaronder personen die gendergerelateerde redenen of vormen
van vervolging inroepen.
Er werden door het CGSV informatieaanvragen ingediend bij het Home Office (Verenigd Koninkrijk) en de IND (Nederland)
om hun praktijken te kennen met betrekking tot de slachtoffers (of personen waarvan sterk vermoed wordt dat ze slachtoffers
zijn) van mensenhandel.

13.b

De specifieke noden van vrouwen in overweging nemen bij het onthaal en de opvang van vluchtelingen.
Onthaal en opvang aangepast aan de specifieke noden van vrouwen.
De dienst Kwaliteit van Fedasil heeft begin 2018 de opstelling van de minimale normen voor de opvang in nauwe
samenwerking met de opvangcentra, de diensten van de hoofdzetel van Fedasil en de opvangpartners afgewerkt.
De minimale normen zijn gebaseerd op Europese richtlijnen, nationale wetgeving, alsook op goede praktijken van het terrein. Er
zijn minimale normen over volgende thema’s: de materiële hulp, de begeleiding (maatschappelijke, juridische, dagelijkse,
medische en psychologische), de infrastructuur, de inboedel en de veiligheid. Bij het opstellen van deze normen werd rekening
gehouden met specifieke genderbehoeften en de specifieke noden van niet begeleide minderjarige vluchtelingen en andere
kwetsbare groepen. De toepasbaarheid van de normen werd op het terrein afgetoetst tijdens 45 testaudits. Bepaalde normen
werden op basis van de resultaten van de testaudits aangepast. Een aantal federale opvangcentra hebben deelgenomen aan de
testaudits (Broechem, Bovigny, Florennes, Jodoigne, Kapellen, Klein Kasteeltje, Poelkapelle, Pondrôme en Rixensart). Bij de
centra die een volledige testaudit kregen was 86,6% van de normen conform. Het directiecomité van Fedasil heeft op 28 maart
2018 de minimale normen voor de opvang goedgekeurd.

Binnenlandse Zaken-Fedasil

Eind 2017 werd een projectoproep gelanceerd in het kader van het Europees Fonds AMIF (Asylum, Migration and
Integration fund) met de volgende prioriteiten:
- De capaciteit van het netwerk versterken wat betreft de opvang van personen met psychologische/psychiatrische problemen.
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- Het opvangnetwerk aanpassen aan de specifieke behoeften en aan de kwetsbaarheid van de niet-begeleide minderjarigen.
- De kwaliteit en de flexibiliteit van het opvangnetwerk verhogen.
- De kennis verbeteren van de verzoekers om internationale bescherming over de normen en waarden van onze maatschappij.
In totaal werden 9 projectvoorstellen met de focus op integratie en kwetsbare doelgroepen weerhouden door het selectiecomité
(voor een bedrag van 3.520.752,07€). De projectfiches van de geselecteerde projecten zijn te raadplegen via
https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvang-asielzoekers/subsidies-voor-26-projecten-2018.
Binnen de AMIF-cyclus 2018-2019 opteerde Fedasil voor vijf projecten met een focus op het versterken van het netwerk wat
betreft de opvang van personen met psychologische/psychiatrische problemen. Een van deze projecten is de opvolger van het
project ‘FGM Global Approach’ (zie rapportage werkjaar 2017). Het betreft het project ‘Gender Based Violence (GBV) &
Asylum: een geïntegreerde aanpak’ van de vzw Gams in samenwerking met INTACT vzw en European Family Justice Center
Alliance (looptijd: 01/01/2018 tot 31/12/2019):
Doelgroep van het project:
- Terreinmedewerkers van de sociale en medische diensten, vertegenwoordigers van de hoofdzetel van Fedasil en van de
opvangpartners die samen in de werkgroep over het traject zullen zitten
- Referentiepersonen GBV binnen het opvangnetwerk (Fedasil en partners)
- Professionals die slachtoffers opvangen van GBV (verzoekers om internationale bescherming, begunstigden van subsidiaire
bescherming en vluchtelingen)
Doelstelling van het project:
- De identificatie en de begeleiding van personen die gender gerelateerd geweld hebben ondergaan (fysiek, psychologisch
en/of seksueel) in het hele opvangnetwerk van Fedasil
Voornaamste activiteiten van het project:
- Analyse van de behoeften van de doelgroep
- Werkgroep traject (opvangnetwerk + gespecialiseerde verenigingen)
- Validatie opleidingsstrategie samen met Fedasil en de partners (voorstellen om te investeren in de referentiepersonen FGM
die reeds opgeleid zijn)
- Uitwerking traject (gemeenschappelijke basis voor identificatie en specificiteit van begeleiding in functie van type GBV)
- Werken met gespecialiseerde verenigingen voor elk type van geweld (11 verenigingen)
- Video/nationaal colloquium/opleiding referentiepersonen in functie van de aangepaste strategie
- Intervisies
Een ander geselecteerd project binnen de AMIF-cyclus 2018-2019, onder de prioriteit ‘De kennis verbeteren van de verzoekers
om internationale bescherming over de normen en waarden van onze maatschappij’ is het project ‘R-Sense’ uitgevoerd door het
Rode Kruis Vlaanderen i.s.m. Sensoa. (looptijd: 01/01/2018 tot 31/12/2019):
Doelgroep van het project:
- Bewoners van de collectieve opvangstructuren (vanaf 15 jaar) en de medewerkers die er werken (Regio Noord)
Doelstelling van het project:
- Ondersteuning van de opvangstructuren ter versterking en uitdieping van de kennis van verzoekers om internationale
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bescherming rond de waarden en normen van onze maatschappij
Voornaamste activiteiten van het project:
- Focus op de verzoekers om internationale bescherming:
o Opleiding rond de normen en waarden van de Belgische maatschappij en over gepast en ongepast gedrag in het
dagelijks leven bestaande uit 3 modules (3600 personen in totaal):
▪ Algemene waarden en normen in de Belgische maatschappij
▪ Seksualiteit en seksuele gezondheid
▪ Ongepast seksueel gedrag
- Focus op de collectieve opvangstructuren (ondersteuning):
o Opleiding die toelaat om grensoverschrijdend gedrag beter te herkennen bij verzoekers om internationale bescherming
en hoe te reageren hierop (675 medewerkers)
o Uitwerking (of verfijning) van een beleid inzake waarden en normen dat past binnen elke opvangstructuur (via
referentiepersonen)
- Duurzaamheid:
o Ontwikkeling van een strategie en een (of meerdere) gerichte samenwerking(en) die de verderzetting van de
opleidingen na dit project garanderen.
In 2018 selecteerde Fedasil, in het kader van haar nationale projectfinanciering (begrotingsartikel 533.01 ten bedrage van
921.574 euro), 17 nationale projecten. Bij de toekenning van de projectsubsidies lag de prioriteit van Fedasil bij projecten die de
deelname van verzoekers van internationale bescherming aan het maatschappelijk leven versterken en tegemoetkomen aan de
specifieke opvangbehoeften van kwetsbare doelgroepen. In tegenstelling tot de projecten ondersteund door Europese fondsen
(AMIF), die antwoord bieden op structurele behoeften en zich over verschillende jaren uitspreiden, zijn deze ‘nationale’ projecten
(ondersteund door Fedasil) meestal vernieuwende pilootprojecten die beantwoorden aan actuele behoeften (op korte termijn). De
projectfiches van de geselecteerde projecten zijn te raadplegen via https://www.fedasil.be/nl/nieuws/opvangasielzoekers/subsidies-voor-26-projecten-2018.
Om in de opvangstructuren de opsporing van kwetsbare personen te verbeteren startte de Dienst Studie en Beleid van Fedasil in
2015 met een uitgebreide studie m.b.t. identificatie en zorg voor kwetsbare personen met specifieke behoeften in de opvang
(waaronder zwangere vrouwen, alleenstaande meisjes en moeders, slachtoffers van gendergerelateerd geweld e.a.). Deze studie
beoogt een gedetailleerd beeld op te stellen van de praktijken op het terrein rond de identificatie van kwetsbaarheden en
specifieke noden en de mate waarin er rekening gehouden wordt met de bijzondere noden van kwetsbare personen binnen het
opvangnetwerk. De gehanteerde methodologie voor deze studie maakt daarom vooral gebruik van informatieverzameling op het
terrein, namelijk bij de medewerkers in de opvangstructuren van het opvangnetwerk, externe organisaties die – al dan niet
gemandateerd door het Agentschap – gespecialiseerd zijn in de huisvesting of begeleiding van kwetsbare personen, en in de mate
van het mogelijke ook bij de betrokken bewoners van het opvangnetwerk zelf.
De studie wordt uitgevoerd in twee fasen die elk verschillende activiteiten omvatten. Op het einde van de studie (voorzien in
2018) zullen aanbevelingen geformuleerd worden met betrekking tot de identificatie en opvang van kwetsbare asielzoekers met
specifiek opvangnoden.
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Sinds 1 oktober 2018 is het nieuwe huishoudelijk reglement van toepassing in alle opvangstructuren (collectieve centra en
individuele woningen) in het opvangnetwerk van Fedasil. Het verbod op seksueel en gendergerelateerd geweld is opgenomen
in deze nieuwe versie. Het reglement bepaalt ook dat wie een inbreuk pleegt op deze regels een sanctie kan worden opgelegd. Het
huishoudelijk reglement werd gepubliceerd in een Ministerieel Besluit (21 september 2018. - Ministerieel besluit tot vastlegging
van het huishoudelijk reglement van de opvangstructuren).
Het huishoudelijk reglement is al in 12 talen beschikbaar en is geldig voor alle begunstigden van de opvang, ongeacht de
opvangstructuur waar ze verblijven. Bij aankomst in de opvangstructuur krijgt de bewoner uitleg over het huishoudelijk
reglement en wordt vervolgens gevraagd om het huishoudelijk reglement te ondertekenen. Het huishoudelijk reglement bestaat
uit een gemeenschappelijk deel, dat van toepassing is op alle opvangstructuren, en een variabel deel, met regels die van
toepassing zijn op één opvangstructuur. Alle opvangstructuren dienden hun variabel deel tegen 1 december 2018 te
vervolledigen.

13.c

De specifieke noden van vrouwen in overweging nemen bij hervestiging in België.
Aantal en aandeel mannelijke en vrouwelijke kwetsbare vluchtelingen die in België zijn hervestigd en land van herkomst.
2018
Land van herkomst
Democratische Republiek Congo
Syrië
Eritrea
Somalië
Totaal

Aantal
Vrouwen
11
369
16
4
400

Mannen
23
456
1
0
480

Aandeel (%)
Vrouwen
Mannen
32,4%
67,6%
44,7%
55,3%
94,1%
5,9%
100%
0%
45,5%
54,5%

Binnenlandse
Fedasil

Zaken-CGVS-

Binnenlandse
Fedasil

Zaken-CGVS-

Ondernomen maatregelen en initiatieven.
Voor hun aankomst in België krijgen alle vluchtelingen die geselecteerd werden voor hervestiging infosessies in het asielland
waar zij zich op dat moment bevinden (bv. Libanon, Jordanië, Turkije, Oeganda, etc.), over verschillende thematieken. Het doel
van deze infosessies is om hen voor te bereiden op hun aankomst in België, hun verwachtingen te beheren en bruikbare
informatie te verzamelen om opvang te voorzien aangepast aan specifieke noden.
Zodra de begunstigden van het hervestigingsprogramma zijn aangekomen in België, worden zij opgevangen in één van de vier
federale opvangcentra die gespecialiseerd zijn in hervestiging, voor een duur van minstens 6 weken. Bovenop de toegang tot de
beschikbare diensten in het opvangcentrum worden er socio-culturele oriëntatiemodules georganiseerd voor de hervestigde
vluchtelingen met het oog op het onafhankelijk worden en de integratie van de vluchtelingen. Er worden modules voorzien voor
zowel mannen als vrouwen waarin de nadruk bijvoorbeeld wordt gelegd op de gelijkheid van man-vrouw, seksuele voorlichting
(al dan niet in sessies waar mannen en vrouwen worden gescheiden). De opvangcentra zetten daarnaast ook zeer specifiek in op
modules enkel voor vrouwen. In deze modules wordt de nadruk voornamelijk gelegd op familieplanning, contraceptie,
intrafamiliaal geweld, en dergelijke meer. Indien opportuun zal ook een infosessie georganiseerd worden over VGV. Er wordt
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steeds gezorgd dat de vrouwen aanwezig kunnen zijn tijdens de infosessies door bijvoorbeeld te voorzien in opvang voor de
kinderen (indien zij niet naar school kunnen). Indien noodzakelijk wordt er ook een meer specifieke individuele opvolging
voorzien.
Op het einde van hun verblijf in het opvangcentrum van Fedasil worden de begunstigden toegewezen aan een Lokaal
Opvanginitiatief, dat onderdeel uitmaakt van het opvangnetwerk van Fedasil. De maatschappelijk werkers uit de centra nemen op
voorhand contact op met de maatschappelijk werkers van de Lokale Opvanginitiatieven om de transitie voor te bereiden en alle
nodige informatie door te geven met het oog op de goede verderzetting van de sociale individuele begeleiding. Een overdracht
van het medisch dossier op een vertrouwelijke manier is eveneens voorzien.
De hervestigde personen hebben het recht om 6 maanden opvang te genieten in het Lokaal Opvanginitiatief. Tijdens hun verblijf
krijgen ze sociale begeleiding en ondersteuning in het zoeken van een woonst. Ze worden eveneens in contact gebracht met de
integratie-actoren en andere ondersteunende diensten op lokaal en regionaal niveau.
Gedurende het hele traject zorgen de maatschappelijk werkers ervoor dat hervestigde personen in contact staan met
gespecialiseerde diensten die zijn aangepast aan hun specifieke behoeften (medische zorg, psychologische ondersteuning,
taalcursussen, opleiding en werkgelegenheidsbijstand, diverse ondersteuningsdiensten, etc.).

14.
14.a

Verzekeren dat rekening wordt gehouden met de genderdimensie bij de strijd tegen terrorisme (countering violent
extremism/CVE) en bij de preventie van radicalisering.
Aandacht voor de genderdimensie opnemen in strategische documenten rond CVE, de preventie van radicalisering en disengagement.
Gender opgenomen in strategische documenten rond CVE, de preventie van radicalisering en disengagement.
Een nationaal CVE strategisch plan werd opgesteld dat de verschillende rollen van vrouwen bij CVE erkent met als doel
preventie strategieën te ontwikkelen gericht op
- De beschermende rol van vrouwen tegen gewelddadig extremisme
- De actieve rol van vrouwen tegen gewelddadig extremisme
- Het promoten door vrouwen van een ideologie van gewelddadig extremisme tegengaan
- De rekrutering door vrouwen bij groeperingen van gewelddadig extremisme tegengaan

14.b

Binnenlandse Zaken

Aandacht besteden aan gender in acties rond CVE, de preventie van radicalisering en disengagement.
Projecten en acties rond CVE, de preventie van radicalisering en disengagement waarin gender opgenomen is.
-

ISF-project Family Support: dit project is in april 2017 van start gegaan met als doel de ontwikkeling van een generieke
methodologie voor een model Family Support-best practice guide voor België en loopt ten einde in maart 2019. Dit project
biedt mogelijkheden om mannen en vrouwen kwetsbaar voor radicalisering te empoweren. Volgende projectdoelstellingen
werden gerealiseerd of zijn nog lopende:
o Mapping praktijken van familie support voor heel België (gerealiseerd in mei 2018)
o Opstelling van een gids van goede praktijken (nog in ontwikkeling)
o Netwerkmeetings met leden van het nationaal netwerk Family Support bestaande uit alle relevante actoren van de
veiligheidsketen uit publieke overheden en associatieve sector (eerste plaatsgevonden in 11/2017)

Binnenlandse Zaken
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-

o Oprichting multidisciplinair platform van experten Family Support (gerealiseerd in april 2018)
o Vormingen eerstelijnswerkers voor versterking expertise Family Support (gerealiseerd in juni 2018)
o Eindconferentie (in voorbereiding en voorzien op 7/02/2019)
Inventaris opgesteld bij 15 impuls steden en gemeenten van projecten radicalisering gerelateerd aan familie
ondersteuning/vrouwen (bevraging in april-mei 2017).
Sensibilisering van de 15 impuls steden en gemeenten rond gender en CVE tijdens de impulsvergadering van 6 juni 2017
(Wet Gender mainstreaming, VNVRR 1325, gendertoets bij evaluatie/subsidiëring projecten radicalisering aan de hand van
de brochure ‘Integratie genderdimensie bij de preventie van radicalisering’.

Betrokkenheid van Belgische vrouwenorganisaties.
Zie 14.b.

14.c

Aandacht besteden aan gender in onderzoek rond CVE, de preventie van radicalisering en disengagement.
Onderzoek rond CVE, de preventie van radicalisering en disengagement waarin aandacht voor gender opgenomen is.
-

14.d

Literatuuronderzoek over Gender en CVE en bijwonen van conferenties/lezingen (continue).
Opstelling brochure ‘Integratie genderdimensie bij de preventie van radicalisering’ voor verhoging ‘awareness’ en
aanreiken van enkele praktijkvoorbeelden en tools.

Binnenlandse Zaken

Aandacht besteden aan gender in training voor experten rond CVE, de preventie van radicalisering en disengagement.
Aantal en aandeel experten met genderexpertise in CVE, de preventie van radicalisering en disengagement.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

14.e

Binnenlandse Zaken

Binnenlandse Zaken

Pleiten voor de integratie van de genderdimensie in de relevante documenten van internationale organisaties die werken rond CVE, de
preventie van radicalisering en disengagement.
Ondernomen interventies.
België steunde de resolutie over de herziening van de VN wereldwijde strategie van terrorismebestrijding in juni 2018, waarin
aandacht besteed wordt aan de genderdimensie.

Buitenlandse Zaken
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DOELSTELLING 3: Strijden tegen alle vormen van geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes, in het
bijzonder seksueel geweld
15.
15.a

De aandacht vestigen op het fenomeen van geweld tegen vrouwen en meisjes.
Op het politieke en operationele niveau prioriteit geven aan en sensibiliseren rond de strijd tegen alle vormen van geweld tijdens en na
gewapende conflicten, met bijzondere aandacht voor seksueel geweld.
Ondernomen interventies.
België legde in april 2018 een verklaring af tijdens het open debat in de VNVR over de preventie van seksueel geweld in
conflict met een focus op het tegengaan van straffeloosheid. Ons land kwam ook tussen tijdens de Arria vergadering die op 22
oktober plaatsvond in New York inzake het gebruik van sancties in de strijd tegen seksueel geweld in conflict, waarbij België
haar steun uitsprak voor de invoering van een specifiek criterium voor seksueel geweld in sanctieregimes waar een dergelijk
autonoom criterium niet bestaat. België herhaalde dit standpunt tijdens het open debat in de VNVR over vrouwen, vrede en
veiligheid op 25 oktober.

Buitenlandse Zaken

In de marge van de Ministeriële week van de VNAV nam België deel aan een side event over het vervolgen van seksuele en
gendergerelateerde misdrijven door het Internationaal Strafhof.
Tijdens de maartsessie van de MRR co-organiseerde België een side event over de specifieke noden van meisjes getroffen door
gewapend conflicten bij rehabilitatie en herintegratie, in aanwezigheid van de SVSG voor kinderen en gewapende conflicten
(rehabilitation and reintegration of children affected by armed conflict: the specific needs of girls).
België kaartte de problematiek van geweld tegen vrouwen tijdens en na gewapende conflicten aan tijdens de interactieve
dialogen in de MRR over Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan.
De bescherming van rechten en de bestrijding van gendergerelateerd geweld evenals de toegang tot SRGR behoren tot de
prioriteiten van de in maart 2016 gepubliceerde strategische nota "Gender en ontwikkeling". België draagt via financiering uit
het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) en het Development Cooperation Instrument (DCI) bij aan het Spotlight Initiative, een
initiatief dat de EU en de VN in september 2017 gezamenlijk officieel lanceerden om zich toe te spitsen op de wegwerken van
alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes. In het kader van hun programma's en projecten hebben verschillende ngo's die
door de Belgische samenwerking zijn erkend, van de strijd tegen geweld tegen vrouwen en meisjes een van hun prioriteiten
gemaakt. Deze specifieke acties maken doorgaans deel uit van hun algemeen programma of vormen een antwoord op een
specifieke situatie tijdens een humanitaire crisis. Vóór de zomer werd eveneens een oproep gepubliceerd om ten belope van 2
miljoen EUR aan projecten in te dienen rond het thema gender en onderwijs in het kader van de preventie en de bestrijding van
gendergerelateerd geweld.

Ontwikkelingssamenwerking

In Palestina is België met andere EU-donoren de voornaamste donor in het kader van de Belgische steun aan het Humanitair
Consortium dat door de Norwegian Refugee Council wordt uitgevoerd om de bevolking te beschermen tegen gedwongen
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overbrenging door de bezetter. In het kader van UNICEF steunt België het toezicht op en de rapportering van gevallen van
ernstige inbreuken tegen kinderen in het gewapend conflict, alsook het verstrekken van geïntegreerde gezondheidszorg en
beschermingsdiensten voor kwetsbare groepen in de Gazastrook in het kader van CARITAS. Handicap International beschermt
eveneens deze kwetsbaarste groepen in de Gazastrook.
In Oeganda draagt België bij tot het sensibiliseren voor de strijd tegen seksueel en gendergerelateerd geweld – met name via het
educatief programma van Enabel Oeganda; het benadrukt daarbij hoe belangrijk het is te zorgen voor een veilige leeromgeving en
respect voor de rechten van (jonge) vrouwen in het onderwijs. Enabel wil de Belgische positie binnen het Oegandese
onderwijssysteem gebruiken om in de toekomst concreter aan deze kwestie te werken. Een multiplicatoreffect is gewenst, door
eerst jonge leerkrachten op te leiden met betrekking tot de preventie van al dan niet gendergerelateerd geweld en die expertise
vervolgens naar hun toekomstige scholen over te brengen. In oktober wordt een driedaags evenement georganiseerd voor alle
betrokken partijen. België neemt actief deel aan de evenementen van She Decides.
In Mozambique werd in 2018 door Enabel een studie verricht over gendergerelateerd geweld in de provincies Gaza en Nampula
(budget: 55 000 EUR). De resultaten van deze studie zullen worden verspreid onder het grote publiek en onder autoriteiten en
andere actoren, om de aandacht te vestigen op geweld tegen vrouwen en meisjes in deze twee dichtbevolkte provincies.
In Burkina Faso is binnen het toekomstige bilaterale samenwerkingsprogramma voor 2018-2022 in de regio Centre-Est een
afzonderlijke veiligheidsinterventie gepland die ook seksueel en huiselijk geweld zal aanpakken. De indicatoren worden
momenteel uitgewerkt en de interventie zal worden gesteund voor een bedrag van 4 miljoen EUR.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Binnenlandse Zaken

De FOD Justitie werkt mee aan de uitvoering van het Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld 2015-2019 dat een luik
seksueel geweld omvat.

Justitie

Onder leiding van de staatsecretaris van Gelijke kansen en het Instituut Gelijkheid Vrouwen en Mannen zijn er sinds november
2017 3 pilootprojecten Zorgcentra na Seksueel geweld (in Luik, Brussel en Gent). Justitie ondersteunt deze projecten.
Ook wordt er gewerkt aan de hervorming van het seksueel strafrecht. Het voorontwerp is goedgekeurd in de ministerraad. De
seksuele meerderjarigheid wordt algemeen op 16 jaar gebracht, met een tussenniveau 14 tot 16 jaar die ook als seksueel
meerderjarig kunnen beschouwd worden tenzij er meer dan 5 jaar leeftijdsverschil is of tenzij er sprake is van een machts- of
gezagsrelatie. Ook wordt de toestemmingspremisse verder wettelijk verankerd, wordt voorzien in een meer coherente bestraffing
enz.
De omzendbrief audiovisueel verhoor van minderjarige slachtoffers en getuigen werd geactualiseerd en zal ter goedkeuring
voorgelegd worden aan de bevoegde ministers en het College van procureurs-generaal.
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Het IGVM is tussengekomen tijdens meerdere conferenties en symposia om de aandacht te vestigen op het fenomeen van
geweld tegen vrouwen en meisjes, waaronder het symposium ‘Tackling Gender-Based Violence in Europe: Advancing Strategies
to End Violence against Women and Girls’, de hoorzitting ‘Geweld ten aanzien van vrouwen: stand van zaken binnen de landen
van de Benelux’, het 8e ‘Congrès International des recherches Féministes dans la Francophonie’, het uitwisselingsseminarie
‘Violences conjugales : les approches sociales et restauratrices de la justice – Regards croisés Maroc-Belgique’ en de 6e
‘International Conference on the Survivors of Rape’.

Gelijke Kansen

Steun voor resoluties, adviezen of aanbevelingen.
België co-sponsorde de relevante resoluties in de MRR en VNVR, o.a. de resolutie ‘geweld tegen vrouwen’ en landenresoluties
over Burundi, Jemen, Libië, Mali, Myanmar, Noord-Korea, Syrië en Zuid-Soedan.

Buitenlandse Zaken

Tijdens de UPR van de Centraal-Afrikaanse Republiek en Colombia formuleerde België vragen en aanbevelingen inzake de
bestrijding van geweld tegen vrouwen tijdens en na gewapend conflicten.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Ontwikkelingssamenwerking

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Binnenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Justitie

Het IGVM heeft in mei 2018 het antwoord van België uitgewerkt over de bereikte vooruitgang sinds midden 2016 in het kader
van resolutie 71/170 van de VNAV over de versterking van de actie uitgevoerd ter preventie en eliminatie van alle vormen van
geweld ten aanzien van vrouwen en meisjes en van resolutie 71/168 van de VNAV over de versterking van de mondiale actie met
als doel VGV te beëindigen. Deze bijdragen gaven gevolg aan de vraag van de Secretaris-Generaal van de VN in het kader van de
opstelling van rapporten over die problematieken.

Gelijke Kansen

Het IGVM was de Belgische expert in het ‘standard setting committee’ op 107e sessie van de IAO, in het voorjaar van 2018 te
Genève. Daar werd een eerste tripartite onderhandeling gehouden met betrekking tot de toekomstige standaard rond het thema
geweld en pesterijen in de wereld van werk.

16.
16.a

Sensibiliseren van het personeel dat op missie vertrekt rond het thema van geweld tegen vrouwen en meisjes.
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.
Concreet ondernomen acties.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie
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16.b

Tijdens de voorbereiding van civiele crisisbeheersingsmissies en tijdens de BGT aandacht besteden aan de problematiek van vrouwen
en kinderen in gewapende conflicten.
Concreet ondernomen actie.
België organiseerde een opleidingsonderdeel over gender en Vrouwen, Vrede, Veiligheid (1,5u) en over kinderen en gewapende
conflicten (1u).

17.
17.a

Buitenlandse Zaken

Nultolerantie met betrekking tot geweld tegen vrouwen opleggen aan de Belgische vredesmacht.
Vervolgen van de daders van seksueel geweld binnen Defensie.
Ratio van het aantal klachten ten aanzien van het aantal vervolgingen.
In 2017-2018 werd DG JUR op de hoogte gebracht van drie klachten die gekwalificeerd kunnen worden als geweld tegen
vrouwen. De feiten zijn ter kennis van de procureur des Konings gebracht overeenkomstig artikel 29 van het wetboek van
strafrechtelijk onderzoek, volgens hetwelk elke ingestelde autoriteit, ambtenaar of ambtenaar die in de uitoefening van zijn
functie kennis krijgt van een vergrijp of een misdrijf, verplicht is dit onmiddellijk te melden aan de procureur des Konings bij de
rechtbank binnen wiens rechtsgebied dit vergrijp of misdrijf is gepleegd of waarin de verdachte zou kunnen worden opgespoord,
en aan die rechter alle informatie, verslagen en handelingen met betrekking daartoe te doen toekomen. DG JUR wordt niet
systematisch op de hoogte gebracht van de follow-up van de dossiers zodra deze aan het openbaar ministerie zijn toegezonden.

Defensie

Ratio van het aantal vervolgingen ten aanzien van het aantal veroordelingen.
Er wordt aan herinnerd dat DG JUR niet bevoegd is om seksuele delinquenten te vervolgen. De vervolging van seksuele
misdrijven valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de gerechtelijke autoriteiten. Dit doet geen afbreuk aan eventuele
ordemaatregelen of administratieve maatregelen die in geval van seksueel geweld kunnen worden genomen. DG JUR wordt niet
systematisch op de hoogte gebracht van de follow-up van de dossiers zodra deze aan het parket zijn toegezonden.

17.b

De nultolerantie jaarlijks onderlijnen.
Herinnering aan de waarden van Defensie en de Joint Individual Common Core Skills.
In 2018 hebben 3230 Franstalige en 2127 Nederlandstalige militairen deelgenomen aan de e-learning en vragenlijst over de Joint
Individual Common Core Skills.

17.c

Defensie

Toepassen van de VN en NAVO Gedragscode binnen het Belgische leger en deze internationaal promoten.
Toepassing en promotie.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

17.d

Defensie

Defensie

Blijven inzetten op het afdwingbaar maken van de gedragscode in civiele crisisbeheersingsmissies en op de operationalisering van de
gedragsstandaarden.
Ondernomen acties.
België is blijven aandringen op een volledige uitvoering van de gedragscode en gedragsstandaarden. Op onze vraag werden

Buitenlandse Zaken
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deze punten tweemaal op de agenda geplaatst waardoor een grondige discussie over de vooruitgang kon gevoerd worden. België
heeft ook aangedrongen dat de gedragscode door een Raadsconclusie zou worden bestendigd (Raad Buitenlandse Zaken van 22
januari 2018).

18.
18.a

Strijden tegen de straffeloosheid met betrekking tot geweld tegen vrouwen en strijden de banalisering van de vormen van
(seksueel) geweld.
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.
Ondernomen interventies.
In Guinee heeft het UNFPA reeds gedeeltelijk cellen in het leven geroepen voor de preventie en de aanpak van gendergerelateerd
geweld (4 cellen gepland in Conakry en 6 in de rest van het land).

Ontwikkelingssamenwerking

In Niger werden bij de Minister voor secundair onderwijs stappen ondernomen om pestgedrag en seksueel misbruik door
onderwijzend personeel tegenover (zeer) jonge meisjes die school lopen in een secundaire school die steun krijgt van het
Sarraounia-project, aan de kaak te stellen.

18.b

Op bi- en multilateraal niveau sensibiliseringsacties organiseren of ondersteunen over het probleem van seksueel geweld voor, tijdens
en na gewapende conflicten en andere landen aanmoedigen wetgeving tegen seksueel geweld aan te nemen en toe te passen.
Ondernomen interventies.
België formuleerde vragen en aanbevelingen inzake maatregelen ter bestrijding van conflictgerelateerd seksueel geweld tijdens
de UPR van de Centraal-Afrikaanse Republiek en Colombia.

Buitenlandse Zaken

In Marokko stimuleren de projecten ‘Steun voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen’ – UNFPA (2017-2019; 1,25 miljoen
EUR) en ‘Bevordering van sociale normen ter bescherming van kinderen’ – UNICEF (2017-2019; 1,25 miljoen EUR) de
Marokkaanse regering om wetgevende mechanismen goed te keuren ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en kinderen. De
post Rabat organiseerde op 12/03/2018, in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw, samen met de
delegatie van de EU en Spanje een rondetafelconferentie die gewijd was aan een discussie over de dit jaar door de Marokkaanse
regering goedgekeurde wet 103.13 inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Ook plande de post, in samenwerking met de
ontwikkelingspartners, steun aan de 16-daagse campagne "#orange the world" in november-december 2018.

Ontwikkelingssamenwerking

In Burundi werkt de post samen met het UNFPA en UN Women ter ondersteuning van de toepassing van een specifieke wet
tegen gendergerelateerd geweld die op 22 september 2016 werd uitgevaardigd. Daarnaast heeft UN Women de Burundese
regering steun verleend bij de uitwerking van twee actieplannen (AP): (i) het Actieplan voor het Nationale Genderbeleid (PNG)
en (ii) het Actieplan van Resolutie 1325.
In Niger heeft de ambassade samen met multilaterale en Europese bilaterale diplomatieke partners meegewerkt om de nationale
regering ervan te overtuigen hoe noodzakelijk het is wetgeving op te stellen die de oorzaken van voortijdig schoolverlaten bij
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meisjes (waaronder vroegtijdig huwelijk en gendergerelateerd geweld) kan bestrijden. In december 2017 werd hierover een
decreet uitgevaardigd.

18.c

Het mandaat van de Speciale Rapporteur van de VN inzake geweld tegen vrouwen blijven ondersteunen.
Ondernomen interventies.
België is in de junisessie van de MRR tussengekomen tijdens het interactief debat met de SRVN inzake geweld tegen vrouwen,
waarbij ons land zijn steun uitsprak voor het mandaat van de SRVN.

Buitenlandse Zaken.

België formuleerde een vraag tijdens de UPR van de Bahama’s gebaseerd op bevindingen in het rapport van de SRVN inzake
geweld tegen vrouwen.
In samenwerking met de SRVN organiseerde België tijdens CSW62 een side event over de strijd tegen geweld tegen vrouwen
(fighting violence against women in politics)’.

Steun voor relevante resoluties.
België co-sponsorde de resolutie over de uitbanning van geweld tegen vrouwen tijdens de junisessie van de MRR alsook de
resolutie over hetzelfde thema in de Derde Commissie van de VNAV.

18.d

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 in de eerste plaats te beschouwen als een verantwoordelijkheid van elke staat (ownership).
Ondernomen interventies.
België heeft dit gedaan tijdens verschillende evenementen, onder andere met de co-organisatie van een side event op 25
september in de marge van de Ministeriële Week van VNAV inzake de vervolging van seksuele en gendergerelateerde misdaden
in het Internationaal Strafhof (Prosecuting Sexual and Gender-Based Crimes in the ICC).

18.e

Buitenlandse Zaken.

Buitenlandse Zaken

Pleiten voor de bestrijding van straffeloosheid en aanmoedigen van maatregelen op nationaal en internationaal niveau.
Ondernomen interventies.
In de MRR komt België regelmatig tussen met verklaringen ter ondersteuning van de strijd tegen straffeloosheid. Dit is een
centraal thema in bijna alle interventies over landensituaties. België formuleerde ook een aanbeveling tijdens de UPR van
Colombia om maatregelen te nemen in de strijd tegen de straffeloosheid ten aanzien van geweld tegen vrouwen.

Buitenlandse Zaken
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19.
19.a

In staten in een fragiele situatie, toezien op de veiligheid van vrouwen en meisjes en op hun bescherming tegen alle vormen van
geweld.
De situatie van vrouwen in interventiezones opvolgen en een specifiek systeem van rapportage opzetten met betrekking tot geweld
tegen vrouwen.
Monitoring/Early warning indicators.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

België volgt de schendingen van de rechten van vrouwen in Palestina op aan de hand van rapporten uitgewerkt door multilaterale
agentschappen en door lokale of internationale NGA's. Een aantal kwesties in verband met gender en gendergerelateerd geweld
wordt besproken In de EU-werkgroep rond gender (EU Gender Working Group).

Ontwikkelingssamenwerking

In Guinee zorgen door het UNFPA-project opgeleide vroedvrouwen voor de wekelijkse inzameling van gegevens over de
indicatoren van de reproductieve gezondheid in gezondheidscentra op het platteland.

Ondernomen interventies.

19.b

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

In de Democratische Republiek Congo heeft België in samenwerking met de internationale ngo TRIAL (Track Impunity
Always) bijgedragen aan interventies op gerechtelijk vlak. Dankzij de mobiele applicatie Eye Witness kan men bewijsmateriaal
verzamelen en veilig opslaan in de cloud om de straffeloosheid van seksueel geweld in het oosten van de Democratische
Republiek Congo te helpen bestrijden. Het is bijzonder interessant te weten dat TRIAL in het kader van het Kavumu-proces in
Bukavu de advocaten en het gerechtelijk apparaat bewijsmateriaal kon leveren dat met de steun van de Belgische samenwerking
kon worden verzameld. De steun voor justitie en voor de advocaten in dit proces zou kunnen worden overgedaan in andere
provincies waar de noden groot zijn en waar weinig vooruitgang is geboekt in gerechtelijke procedures in verband met seksueel
geweld.

Ontwikkelingssamenwerking

Verderzetten van de actie in het kader van het Verdrag inzake het verbod op clustermunitie en het Verdrag inzake het verbod op
antipersoonsmijnen met een bijzondere nadruk op de effecten van deze wapens op kinderen en vrouwen.
Ondernomen interventies.
In het kader van het CCM steunt België internationale bijstand en de intensivering van de samenwerking op het gebied van
slachtofferhulp en ontmijning. Er wordt systematisch rekening gehouden met gender als criterium bij de toewijzing van fondsen
voor deze twee Belgische prioriteiten in de strijd tegen deze bijzonder dodelijke oorlogsresten.

Buitenlandse Zaken

In Genève, waar België het voorzitterschap bekleedt, heeft de Commissie voor slachtofferhulp van de APMBC gender tot een
van haar vijf prioriteiten gemaakt in 2018. Dit is het eerste jaar dat het Comité gender centraal stelt in zijn jaarlijkse prioriteiten.
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België benadrukte tijdens de intersessionele vergaderingen van het Verdrag van Ottawa (7-8/06/2018) het belang van een nauw
verband tussen enerzijds de geïntegreerde slachtofferhulp en anderzijds de genderbenadering en het vraagstuk van de diversiteit.
België heeft sterk gepleit voor een globale, multidimensionale aanpak van slachtofferhulp die de genderdimensie integreert in alle
acties tegen mijnen. De getroffen landen werden opgeroepen dit aspect in hun nationale beleid op te nemen.
België zet zich ook in op de bevordering van gender binnen het CCM en vermeldt dit aspect regelmatig in zijn nationale
interventies op vergaderingen van de landen die partij zijn bij het verdrag. België pleitte ook voor gender als een prioriteit voor
slachtofferhulp tijdens de retraite over slachtofferhulp die het in februari 2018 met de partners van de ‘Sister Conventions’ (CCM
en Protocol V) organiseerde. Deze retraite heeft geleid tot een partnerschap met het CCM, waarbij de nadruk op gender lag. Dit
partnerschap heeft er ook toe geleid dat België als panellid deelnam aan een side event waarbij het CCM in de marge van de
APMBC in juni 2018 de ‘Guidelines on Gender and Diversity-Responsive Victim Assistance in Mine Action’ lanceerde.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

19.c

Defensie

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’).
Opname gender-aspect in EU-gemeenschappelijke actie ter ondersteuning van de implementatie van het wapenhandelsverdrag in derde
landen.
Tijdens de vierde Conferentie van de verdragspartijen van het Wapenhandelsverdrag (20 - 24 augustus in Tokio) heeft België
opnieuw herinnerd aan het belang van dit Verdrag in de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Tijdens intra-Europese discussies
over wapentransfers heeft België systematisch het belang aangekaart om de risico’s op geweld tegen vrouwen en kinderen in acht
te nemen.

Buitenlandse Zaken

In Genève integreert België het aspect gender in zijn nationale verklaringen tijdens de jaarlijkse vergaderingen van
verdragspartijen bij het Wapenhandelsverdrag. België stimuleert ook een daadkrachtige implementatie van het
Wapenhandelsverdrag als middel voor de verwezenlijking van de doelstelling van SDG5.2: ‘elimineer alle vormen van geweld
tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van mensenhandel en seksuele en andere vormen van uitbuiting, uit het openbare en
privéleven’.

19.d

Speciale aandacht besteden aan de inspraak van vrouwen inzake ontmijningsprogramma’s en vrouwen betrekken bij de beslissing welke
zones eerst zullen worden ontmijnd.
Creatie gender-criterium dat systematisch afgetoetst wordt bij beoordeling van nieuwe ontmijningsprojecten.
Het criterium gender is een integraal onderdeel van de evaluatie van nieuwe ontmijningsprojecten die aan de FOD Buitenlandse
Zaken worden voorgelegd. België zorgt ervoor dat gender ook een centrale plaats inneemt bij internationale partners, door deel te
nemen aan verschillende consultaties waarvoor ons land is uitgenodigd.

Buitenlandse Zaken

Niet van toepassing in 2018.

Defensie
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19.e

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.
Ondersteunende acties.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Buitenlandse Zaken

België ondersteunt verschillende organisaties die opkomen tegen gendergerelateerd geweld. Het kan daarbij gaan om lokale
organisaties, ngo's, NGA’s of gouvernementele organisaties.

Ontwikkelingssamenwerking

In Benin ontvangen Plan België en UNICEF Belgische subsidies voor projecten die gericht zijn op de bestrijding van
gendergerelateerd geweld, op de economische empowerment van vrouwen en het onderwijs/de beroepsopleiding van meisjes.
Daartoe werken zij samen met een netwerk van lokale ngo's die betrokken zijn bij de bevordering van gender en vrouwen.
In de Democratische Republiek Congo steunt België het bilaterale programma dat Enabel doorvoert om seksueel geweld te
bestrijden in de provincies Bandundu en Tshopo en de Evenaarsprovincie. België steunt het vijfjarenprogramma 2017-2021 van
het Consortium van ACNG CNCD – Monde selon les femmes, waarbij de bestrijding van seksueel geweld een van de hoofdlijnen
van het programma is. De ambassade neemt eveneens deel aan het werk van de werkgroep seksueel en gendergerelateerd geweld,
die deel uitmaakt van de themagroep Gender, en andere acties zoals de '16 dagen activisme' die jaarlijks van 25 november tot 10
december de boodschap rond het bestrijden van seksueel geweld verspreiden. België heeft in samenwerking met de internationale
ngo TRIAL (Track Impunity Always) bijgedragen aan interventies op gerechtelijk vlak. Dankzij de mobiele applicatie Eye
Witness kan men bewijsmateriaal verzamelen en veilig opslaan in de cloud om de straffeloosheid van seksueel geweld in het
oosten van de Democratische Republiek Congo te helpen bestrijden. Het is bijzonder interessant te weten dat TRIAL in het kader
van het Kavumu-proces in Bukavu de advocaten en het gerechtelijk apparaat bewijsmateriaal kon leveren dat met de steun van de
Belgische samenwerking kon worden verzameld. De steun voor justitie en voor de advocaten in dit proces zou kunnen worden
overgedaan in andere provincies waar de noden groot zijn en waar weinig vooruitgang is geboekt in gerechtelijke procedures in
verband met seksueel geweld.
In Palestina steunt Broederlijk Delen het Women Center for Legal Aid and Counseling, terwijl Médecine Tier Monde de Health
Work Committees steunt. CARITAS spitst zich toe op het steunen van geïntegreerde gezondheidszorg en beschermingsdiensten
voor kwetsbare groepen in de Gazastrook en Handicap International ten slotte zorgt voor de bescherming van de kwetsbaarste
groepen in de Gazastrook.
In Rwanda is AMI (Association Modeste et Innocent) een Rwandese middenveldorganisatie die werkt aan het vredes- en
verzoeningsproces. Ze hebben ook een specifiek project rond vrouwelijke slachtoffers van traumatismen. AMI is een partner van
de Belgische ngo's Broederlijk Delen en 11.11.11, die in Rwanda worden gefinancierd door de Belgische regering.
In Marokko steunt België de Marokkaanse ngo Oujda Ain Ghazal, in het kader van het project "Tamalouk" van RCN Justice &
Démocratie. Het specifieke werkterrein van deze ngo is de geïntegreerde zorg voor vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn
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van geweld in de regio Oriental (noodopvang, sociale bijstand, economische re-integratie enz.). De ngo genoot in de periode
2009-2014 overigens rechtstreekse steun van de Belgische Samenwerking.
In Burundi is een door het UNFPA gecoördineerde subgroep gendergerelateerd geweld opgericht om tegemoet te komen aan de
dringende noden van de slachtoffers van gendergerelateerd geweld, die zouden toenemen als gevolg van de crisissituatie in
Burundi. De post in Burundi neemt deel aan de verschillende vergaderingen van deze subgroep, die om de twee weken
plaatsvinden.
In Senegal is een van de beoogde resultaten van de interventie ‘Gezondheid van vrouwen, pasgeborenen, kinderen en
adolescenten’ (9 miljoen EUR, zijnde 23% van het samenwerkingsprogramma 2019-2023) de versterking van het recht op
bescherming tegen seksueel en ander gendergerelateerd geweld en de zorg voor de slachtoffers. Dit zou de vorm kunnen
aannemen van één enkel opvangcentrum voor slachtoffers, dat een gestandaardiseerde multisectorale aanpak mogelijk maakt die
is afgestemd op de maatschappelijke en culturele context van de regio. Het zal kunnen voortbouwen op een breder
vooronderzoek, omdat dit een dieper inzicht geeft in de oorzaken van genderongelijkheden die de kwetsbaarheid van vrouwen,
kinderen en adolescenten voor gendergerelateerd geweld bepalen.

Projecten of programma’s die bijdragen aan gendergelijkheid in staten die zich in een fragiele situatie bevinden.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.
In Tanzania zullen in 2017 1500 non food item kits aangekocht worden en opgeslagen door het Tanzaniaanse Rode Kruis. Ze
bevatten hygiënetasjes ("waardigheidstasjes") voor vrouwen. Een aantal van die non food item kits werd in 2018 verdeeld na
overstromingen.

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking

In Niger steunt België een reeks interventies van Belgische en internationale ngo's en internationale organisaties die de
bescherming van vrouwen als doel hebben door seksueel geweld te bestrijden en de geïntegreerde medische en psychosociale
zorg voor slachtoffers, evenals hun re-integratie en bescherming te bevorderen.

20.
20.a

De veiligheid en bescherming van de vrouwen en jonge meisjes verzekeren in het kader van humanitair werk.
Rekening houden met de bescherming van vrouwen en meisjes bij humanitaire taken, DDR en SSR programma’s zoals het bouwen van
vluchtelingenkampen.
Projecten of programma’s die bijdragen aan gendergelijkheid in staten die zich in een fragiele situatie bevinden.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

21.
21.a

Defensie

Bestrijden van mensenhandel.
Van de bestrijding van mensenhandel een prioriteit maken in het Nationaal Veiligheidsplan.
Aanwijzingen van deze prioriteit.
Is voorzien in de Kadernota Integrale veiligheid 2016-2019 (continu).

Binnenlandse Zaken
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21.b

Hulp en begeleiding aanbieden aan de slachtoffers van mensenhandel in België.
Instrumenten voor hulp en begeleiding.
Zie o.m. de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel, waarvan Binnenlandse
Zaken deel uitmaakt (continu).
Zie ook 21.a.

Binnenlandse Zaken-DVZ
Justitie

Aantal en aandeel slachtoffers van mensenhandel die een verblijfsvergunning hebben verkregen.
2018
Vergunning
Afgifte bijlage 15
Afgifte attest van immatriculatie
Verlenging attest van immatriculatie
Afgifte BIVR tijdelijk
Verlenging BIVR tijd
Afgifte onbeperkt
Totaal

Aantal
Vrouwen
14
40
10
42
151
36
293

Binnenlandse Zaken-DVZ
Justitie

Aandeel (%)
Mannen
30
73
9
52
217
43
424

Vrouwen
31,82%
35,40%
52,63%
44,68%
41,03%
45,57%
40,86%

Mannen
68,18%
64,60%
47,37%
55,32%
58,97%
54,43%
59,14%

Aantal en aandeel slachtoffers van mensenhandel die werden beschermd.
2018
Type
Economisch
Prostitutie
Mensensmokkel
Divers
Bedelarij
Totaal

21.c

Aantal
Vrouwen
9
33
7
0
2
51

Binnenlandse Zaken-DVZ
Justitie

Aandeel (%)
Mannen
66
0
12
3
2
83

Vrouwen
12,00%
100,00%
36,84%
0,00%
50,00%
38,06%

Mannen
88,00%
0,00%
63,16%
100%
50,00%
61,94%

Verdergaan met het integreren van mensenhandel in de bilaterale akkoorden inzake politiële samenwerking.
Akkoorden waarin mensenhandel opgenomen is.
Maakt deel uit van het beleid (continu).

Binnenlandse Zaken
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21.d

De nadruk leggen op mensenhandel in het kader van het concept ‘human security’ tijdens militaire operaties.
Ondernomen interventies.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

21.e

Defensie

Het mandaat van de Speciale Rapporteur van de VN inzake mensenhandel blijven ondersteunen.
Ondernomen interventies.
België sprak zijn expliciete steun uit voor het mandaat in de interactieve dialoog met de SRVN inzake mensenhandel tijdens de
junisessie van de MRR.

Buitenlandse Zaken

Steun voor relevante resoluties.
België co-sponsorde de resolutie inzake mensenhandel van vrouwen en kinderen in de Derde Commissie van de VNAV.

Buitenlandse Zaken
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DOELSTELLING 4: Bevorderen van de deelname van vrouwen aan processen rond conflict, vrede en
veiligheid
22.
22.a

Toezien op een betere vertegenwoordiging van vrouwen binnen de federale administraties.
Een actief rekruteringsbeleid voeren, de evolutie in de aanwerving van vrouwen analyseren en het rekruteringsbeleid aanpassen op basis
van deze analyse.
Ondernomen acties binnen het rekruteringsbeleid om vrouwen aan te trekken.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Buitenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Ontwikkelingssamenwerking

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

De politie waakt over de diversiteit bij het samenstellen van de selectiecommissies (interne mobiliteit en externe aanwerving). Er
bestaan voor iedereen mogelijkheden van aanpassing van de arbeidstijd, zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen. Er wordt
specifieke aandacht gevestigd op de representativiteit van vrouwen bij de interne en externe communicatie
(aanwervingscampagnes met getuigenissen van politievrouwen, het in de kijker plaatsen op de sociale netwerken van specifieke
dagen zoals moederdag, dag van de vrouw, opendeurdagen specifiek voor vrouwen, ...).

Binnenlandse Zaken-Fedpol

Aantal en aandeel mannen – vrouwen onder de diplomaten, posthoofden, de consuls, de attachés ontwikkelingssamenwerking, de
militairen en de geïntegreerde politie.
2018
Functie
Ambassadeur
Hoofd Belgian Office
Hoofd Consulaat
Consul-Generaal
Hoofd Diplomatiek Bureau
Permanent Vertegenwoordiger
Totaal

Aantal
Vrouwen
9
0
1
5
0
0
15

2018
Klasse/niveau
A1
A2

Mannen
71
1
4
11
3
8
98

Vrouwen
11,25%
0%
20%
31,25%
0%
0%
13,27%

Mannen
23
163

Vrouwen
46,51%
35,09%

Aantal
Vrouwen
20
93

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking

Aandeel (%)
Mannen
88,75%
100%
80%
68,75%
100%
100%
86,73%
Aandeel (%)
Mannen
53,49%
63,67%
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A3
A4
A5
C (consulaire loopbaan)
Totaal

23
19
2
11
168

133
91
16
18
444

14,74%
17,27%
11,11%
37,93%
27,45%

85,26%
82,73%
88,89%
62,07%
72,55%
Defensie

2018
Functie
Officieren
Onderofficieren
Vrijwilligers
Totaal

Aantal
Vrouwen
539
857
808
2.204

Aandeel (%)
Mannen
3.583
11.203
10.851
25.637

Vrouwen
13,07%
7,10%
6,93%
7,91%

Mannen
86,92%
92,89%
93,06%
92,08%
Binnenlandse Zaken-Fedpol

Situatie op 31/10/2018
Functie
Kader agenten
Veiligheidsagenten
Basiskader
Middenkader
Officierskader
Administratief en logistiek kader
Totaal

Aantal
Vrouwen
739
46
7162
1147
417
6871
16382

Aandeel (%)
Mannen
706
254
20698
6423
2848
3118
34047

Vrouwen
51.14
15.33
25.71
15.15
12.77
68.79
32.49

Mannen
48.86
84,67
74.29
84.85
87.23
31.21
67.51

Bij de federale politie is een groeiend aandeel vrouwen terug te vinden. Momenteel zijn de mannen beter vertegenwoordigd dan
de vrouwen, vooral voor de hoogste operationele posten. Wat het burgerpersoneel betreft, stelt men het tegenovergestelde vast,
namelijk dat de vrouwen duidelijk beter vertegenwoordigd zijn dan de mannen.

22.b

De sollicitant fysiek voorbereiden.
Ondernomen acties.
Niet van toepassing in 2018.

Defensie

Aantal voorbereidingssessies.
Niet van toepassing in 2018.

Defensie
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23.
23.a

24.
24.a

Toezien op een betere vertegenwoordiging van vrouwen binnen internationale organisaties.
Aanmoedigen van de Belgische vrouwelijke kandidaturen voor internationale organisaties.
Aanmoedigingsacties.
België ondernam geen concrete aanmoedigingsacties in dit verband. België maakt wel samen met een tiental andere VN Lidstaten
deel uit van de vriendengroep ‘gender pariteit’. Deze vriendengroep komt om de zes tot acht weken samen om ideeën en
initiatieven uit te wisselen voor het bevorderen van vrouwen in leidinggevende functies in VN Vredesmissies. België houdt
daarnaast rekening met genderdimensies bij het bepalen van de Belgische electorale voorkeuren voor verkiezingen in VN
experten organen, zoals bijvoorbeeld de verschillende mensenrechtencomités.

Buitenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Binnenlandse Zaken

Toezien op een betere vertegenwoordiging van vrouwen in het kader van vredesmissies, civiele crisisbeheersingsmissies en
verkiezingswaarnemingsmissies.
Aanmoedigen van vrouwen om zich kandidaat te stellen voor vredesmissies.
Aanmoedigingsacties.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

Aantal en aandeel mannen en vrouwen (Officieren, Onderofficieren & Vrijwilligers) bijgedragen aan vredesmissies.
Defensie
2018
Functie
Officieren
Onderofficieren
Vrijwilligers
Totaal

24.b

Aantal
Vrouwen
67
83
28
178

Aandeel (%)
Mannen
527
1.189
1.114
2.830

Vrouwen
11,30%
6,53%
2,45%
5,92%

Mannen
88,30%
93,47%
97,55%
94,08%

Aanmoedigen van vrouwen om zich kandidaat te stellen voor civiele crisisbeheersingsmissies.
Aanmoedigingsacties.
België streeft in eerste instantie naar een gelijke vertegenwoordiging V/M in de voorbereidende opleiding (BGT). Er is geen
extra aanmoediging om zich ook kandidaat te stellen, maar de EU GVDB-missies voeren wel een positief discriminatiebeleid
t.o.v. vrouwelijke kandidaten.

Buitenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Binnenlandse Zaken-Fedpol
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Twee informatiesessie (op 6/2 en 11/10/2018) georganiseerd voor kandidaten die geïnteresseerd zijn in civiele
crisisbeheersingsmissies.

Justitie

Aantal en aandeel mannen en vrouwen bijgedragen aan civiele crisisbeheersingsmissies.
Buitenlandse Zaken
Aantal
Vrouwen
8

Aandeel (%)
Mannen
16

Vrouwen
33%

Mannen
67%
Binnenlandse Zaken-Fedpol

Aantal
Vrouwen
1

Aandeel (%)
Mannen
11

Vrouwen
8,33%

Mannen
91,66%
Justitie

Aantal
Vrouwen
4

24.c

Aandeel (%)
Mannen
3

Vrouwen
57%

Mannen
43%

Aanmoedigen van vrouwen om deel te nemen aan de ‘basic generic training’ voorafgaand aan de uitzending voor een civiele
crisisbeheersingsmissie.
Aanmoedigingsacties.
In de aankondiging voor de opleiding staat vermeld dat vrouwen extra worden aangemoedigd om zich in te schrijven.

Buitenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Ontwikkelingssamenwerking

Juni 2018: oproep voor kandidaten, om deel te nemen aan de BGT, wordt door e-Comm (interne kanaal) en intranet
gepubliceerd. Een tweede oproep voor kandidaten zal binnenkort worden gepubliceerd. Organisatie van informatiesessie.

Justitie

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Binnenlandse Zaken-Fedpol

Aantal en aandeel mannen en vrouwen die deelgenomen hebben aan de ‘basic generic training’.
Buitenlandse Zaken
Aantal
Vrouwen
7

Aandeel (%)
Mannen
7

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Vrouwen
50%

Mannen
50%
Ontwikkelingssamenwerking
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Justitie
Aantal
Vrouwen
4

Aandeel (%)
Mannen
3

Vrouwen
51,14%

Mannen
42,86%

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

24.d

Binnenlandse Zaken-Fedpol

Aanmoedigen van vrouwen om zich kandidaat te stellen voor verkiezingswaarnemingsmissies.
Aanmoedigingsacties.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Buitenlandse Zaken

Aantal en aandeel mannen en vrouwen die deelgenomen hebben aan verkiezingswaarnemingsmissies.
Buitenlandse Zaken
Aantal
Vrouwen
7

24.e

25.
25.a

Mannen
13

Vrouwen
35%

Mannen
65%

Op internationaal niveau pleiten voor de participatie van een groter aantal vrouwen in vredesmissies en civiele crisisbeheersingsmissies.
Ondernomen interventies.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Buitenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Binnenlandse Zaken

Toezien op een betere vertegenwoordiging van vrouwen bij vredesonderhandelingen en de institutionalisering van de rol van
vrouwen in processen van vrede en veiligheid stimuleren.
Betrekken van Belgische vrouwenorganisaties bij het beleid rond CVE, de preventie van radicalisering en disengagement.
Betrokken Belgische vrouwenorganisaties.
Zie 14.b.

25.b

Aandeel (%)

Binnenlandse Zaken

Consultaties met lokale vrouwen en vrouwenorganisaties systematiseren bij fact finding missions en deze informatie verspreiden via de
betrokken partners.
Consultaties.
Niet van toepassing in 2018.

Defensie
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25.c

Bij vredesprocessen aandacht vragen voor het opnemen van vrouwelijke mediatoren en onderhandelaars.
Steun voor de deelname van vrouwen aan vredesonderhandelingen.
Bij de samenstelling van de drie verschillende groepen die de nieuwe Syrische grondwet moeten schrijven, besteedde België
bijzondere aandacht aan de vertegenwoordiging van vrouwen in de derde - onafhankelijke - groep.

25.d

Buitenlandse Zaken

Op internationaal niveau pleiten voor het opnemen van meer vrouwen in delegaties die deelnemen aan onderhandelingen en processen
van vrede en democratisering.
Verklaringen waarin wordt verwezen naar de deelname van vrouwen.
België heeft samen met de Afrikaanse Unie en het International Peace Institute het seminarie over Afrikaanse vrouwen als
bemiddelaars (African women mediators) georganiseerd. Het doel van dit seminarie was om een platform en gelegenheid te
voorzien voor vrouwen als mediator waarbij ze hun ervaringen, uitdagingen en successen konden delen, maar ook konden
aangeven welke hun voornaamste behoeften zijn.

Buitenlandse Zaken

Tijdens de interactieve dialogen in de MRR inzake de mensenrechtensituatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek benadrukte
België het belang van de noodzaak om vrouwen te betrekken bij het vredes- en verzoeningsproces op alle niveaus.
België kwam ook tussen tijdens het publiek debat over de rol van vrouwen in conflictpreventie en vredesopbouw in de Vrede en
Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie op 19 oktober met een interventie over het belang van gerichte en concrete acties voor
de deelname van vrouwen in deze processen.
Op 25 oktober legde België een verklaring af tijdens het open debat in de VNVR over vrouwen, vrede en veiligheid (met als titel
Promoting the implementation of the Women, Peace and Security Agenda and Sustaining Peace through Women’s Political and
Economic Empowerment) waarbij België het belang onderstreepte van betekenisvolle participatie van vrouwen aan vrede- en
veiligheidsprocessen.

25.e

Ondersteunen van de volledige en betekenisvolle deelname van vrouwen aan de strijd tegen de illegale transfer en het misbruik van
kleine geweren en lichte wapens.
Ondernomen interventies.
België heeft actief deelgenomen aan de herziening van de EU-strategie inzake illegale handvuurwapens en lichte wapens, die
tot dusver heeft geleid tot de Gezamenlijke Mededeling ‘Elementen ten behoeve van een EU-strategie tegen illegale vuurwapens,
handvuurwapens en lichte wapens en munitie daarvoor’. Deze strategie is bedoeld als coördinatiekader voor het optreden van de
Raad en de EU-lidstaten inzake wapenbeheersing in derde landen en naburige regio's. In deze strategie wordt de gender- en
diversiteitsbenadering vastgelegd als een van de vijf transversale beginselen in elke actie ter bestrijding van illegale
handvuurwapens en lichte wapens. Dit omvat het bevorderen van de ‘empowerment’ van vrouwen in wapenbeheersingsacties.
België steunt de integratie van de deelname van vrouwen aan de verschillende projecten voor de beheersing van handvuurwapens
en lichte wapens die ons land direct of indirect financiert.

Buitenlandse Zaken
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25.f

Pleiten voor de consultatie van lokale vrouwen en vrouwengroepen bij de voorbereiding en bespreking van vredesmissies en civiele
crisisbeheersingsmissies.
Ondernomen interventies.
België heeft gepleit voor een vreedzame regeling van geschillen en politieke oplossingen voor conflicten. Bemiddeling kan
een efficiënt instrument zijn zowel bij preventie als bij conflictbeheersing. België heeft in dat verband samen met de Afrikaanse
Unie en het ‘International Peace Institute’ het seminarie getiteld ‘African women mediators’ georganiseerd, zoals aangegeven
onder 25d.

26.
26.a

26.b

Buitenlandse Zaken

De participatie van vrouwen verbeteren in de lokale samenleving.
De aanwezigheid van vrouwen aanmoedigen in het lokaal juridisch apparaat en binnen de lokale politie en het leger.
Ondernomen interventies.
In het kader van het UPR-proces formuleerde België de aanbeveling aan Mali om maatregelen te nemen voor een doeltreffende
controle op de wet over de participatiequota’s van vrouwen.

Buitenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Defensie

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 het bijzonder in staten in fragiele situatie.
Steun voor de participatie van vrouwen aan vredesonderhandelingen.
België steunt verschillende regionale, nationale en internationale projecten die voor de rechten van vrouwen opkomen en hun
participatie in mechanismen voor conflictoplossing willen bevorderen. Dit gebeurt zowel in de context van VNVRR 1325 als in
de context van lokale initiatieven.

Ontwikkelingssamenwerking

In Benin is de effectieve vertegenwoordiging van vrouwen in de beheers- en besluitvormingsinstanties van boerenorganisaties
een van de criteria voor de selectie en toekenning van subsidies aan die organisaties binnen het PROFI-programma (landbouw).
Vrouwen die in verantwoordelijke functies (beheersorganen) gekozen zijn, krijgen dan ook extra technische vaardigheden op het
gebied van beheer, vrouwelijk leiderschap en spreken in het openbaar.
In de Democratische Republiek Congo steunt België het project ‘Rechten en participatie van Congolese vrouwen in het kader
van Resolutie 1325’ (2014-2017), dat als gedelegeerde samenwerking wordt uitgevoerd door UN Women, een project dat afloopt
en 4 interventiepijlers omvat: vrouwenrechten, vrede en veiligheid, politieke participatie en opleiding tot vrouwelijk leiderschap,
economische empowerment van vrouwen en steun voor de oprichting van het Nationaal Secretariaat voor 1325/Ministerie van
vrouwen, gezin en kinderen.
In Rwanda is een van de partners van 11.be ProFemmes, een nationale vrouwenorganisatie die sinds de oorlog van 1994
bijdraagt aan de wederopbouw van Rwanda en vrouwen een centrale rol geeft in dit land.
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Aantal en kwaliteit van gehouden consultaties met lokale vrouwengroepen.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

26.c

Ontwikkelingssamenwerking

Steunen van lokale vrouwennetwerken en –organisaties om hun juridische, economische, politieke en sociale capaciteiten te versterken.
Geleverde steun.
In de gezondheidssector van Benin richt het Programme d'Appui au Secteur de la Santé Sourou zich op de vertegenwoordiging
van vrouwen in het verenigingsleven (Platform van gebruikers van gezondheidsdiensten’) en in het overleg tussen actoren binnen
het Plaatselijk systeem voor gezondheidszorg.

Ontwikkelingssamenwerking

In Rwanda is er samenwerking tussen 11.be en ProFemmes.
In Guinee leggen de NGA's (TRIAS) en Enabel in hun steun aan landbouw/ondernemerschap bijzondere nadruk op de
begeleiding van vrouwenorganisaties. Deze operatoren bieden specifieke steun (opleiding, begeleiding) aan lokale
vrouwenorganisaties.
In Marokko ondersteunt de Belgische Samenwerking via de ngo Solidarité Socialiste vrouwennetwerken in de regio Casablanca.
In deze context ondersteunt en begeleidt het netwerk AFAQ (vrouwenactie van wijkverenigingen) in Groot-Casablanca, een van
de partners van Solidarité Socialiste, de lokale structuren voor vrouwen en de wijkdynamieken. Deze steun komt meer bepaald
tot uiting door de capaciteitsversterking van vrouwenorganisaties, het versterken van de interventies van verenigingen naar het
vrouwelijke publiek toe, de vorming van vrouwelijke elites op wijkniveau en de sensibilisering van het publiek voor
gendergelijkheid, genderbenadering en burgerschap.

26.d

Aanmoedigen van lokale verwezenlijkingen geënt in het maatschappelijke middenveld, gericht op een betere socio-economische
participatie van vrouwen.
Projecten of programma’s die bijdragen aan de socio-economische participatie van vrouwen.
België ondersteunt verschillende lokale initiatieven ten gunste van ruimere participatie van vrouwen, evenals Belgische ngo's en
eigen projecten van Enabel.

Ontwikkelingssamenwerking

In Benin heeft het PAORC (project voor capaciteitsversterking van Beninese organisaties) bijgedragen aan de
capaciteitsversterking van vroedvrouwen en verpleegsters in de verloskundige en neonatale spoedhulp om het hoge sterftecijfer
(335,5 overlijdens per 100.000 levend geborenen) in basisgezondheidscentra te verlagen en vrouwen in staat te stellen deel te
nemen aan het maatschappelijk leven van hun gemeenschap.
In de Democratische Republiek Congo steunt België enerzijds het vijfjarenprogramma 2017-2021 van de ANGS RCN, waarvan
een van de interventiepijlers de betrokkenheid van vrouwen bij de mechanismen voor conflictoplossing betreft, en anderzijds het
vijfjarenprogramma 2017-2021 van de ANGS Avocats Sans Frontières ter versterking van het bestuur met het oog op de
realisatie van de rechten van de populaties, in het bijzonder van de vrouwen. Een van de partners die het programma uitvoeren is
de lokale ngo Dynamique des Femmes Juristes, uit Goma, die zich inzet voor de bevordering en de verdediging van de
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mensenrechten, met name de rechten van vrouwen.
In Rwanda integreert CEFOTRAR, een partner van de door de DGD gefinancierde Belgische ngo Wereldsolidariteit, de
genderdimensie in zijn opleidingscentrum, om meer meisjes aan te trekken voor banen die traditioneel als 'mannelijk' worden
gezien. Dit geeft meisjes meer mogelijkheden om een betere baan te vinden. Tijdens het forum van de Belgische actoren in maart
2018 was gender het thema en heeft CEFOTRAR daarover een presentatie gegeven.
In Guinee heeft het UNFPA via IGA's 600 kwetsbare meisjes en de empowerment van 1.000 vrouwen begeleid. Cf. 26.c.
In Marokko voert Enabel verschillende landbouwprojecten uit die bijdragen aan de sociaal-economische participatie en
empowerment van vrouwen (bijvoorbeeld het project ter ondersteuning van economische belangengroepen voor de ontwikkeling
van de dadelpalmsector in Marokkaanse oases [PAGIE – 10 miljoen EUR]). Deze projecten dragen bij tot de sociaaleconomische participatie van vrouwen en werken aan hun geletterdheid. De Belgische samenwerking in Marokko financiert
eveneens het programma Min Ajliki 2.0, uitgevoerd door APEFE (2017-21), ten belope van 4,75 miljoen EUR voor de sociaaleconomische participatie van vrouwen door het stimuleren van hun ondernemerscapaciteiten. Het project werkt op het niveau van
de Marokkaanse civiele maatschappij meer bepaald samen met het netwerk Entrelles en de organisatie van vrouwelijke
bedrijfsleiders in Marokko. De Belgische Samenwerking steunt via de ngo Solidarité Socialiste vrouwennetwerken in de regio
Casablanca.
In Niger beogen meerdere programma's voor rechtstreekse en onrechtstreekse bilaterale ontwikkelingssamenwerking een
toenemende deelname van vrouwen aan het sociaal-economische leven van de begunstigde gemeenschappen (zie § 2.a), in het
bijzonder: het Programme d'Appui au Développement de l'Elevage van Enabel, dat specifieke activiteiten omvat ter bevordering
van de bijdrage van vrouwen aan de veehouderij en de daarmee samenhangende exploitatie van de waardeketens; en het project
PAMED 2 van Enabel, dat ontwikkelingsacties in het kader van de coördinatie van gedecentraliseerde autoriteiten heeft
ondersteund, legt zijn eigen prioriteiten vast en voert interventies in overeenstemming daarmee uit. Dit intussen afgeronde project
boog zich met name over het bevorderen van de deelname van vrouwen aan de sociaal-economische ontplooiing in 14
plattelandsgemeenten (regio Dosso). De programma's van meerdere Belgische ngo's die door het departement worden
ondersteund, omvatten een aanzienlijk luik ter ondersteuning van de sociaal-economische empowerment van vrouwen
(Dierenartsen Zonder Grenzen, Caritas, het Belgische Rode Kruis).
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DOELSTELLING 5: Ondersteunen van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda
27.
27.a

Toepassen van de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid op het Belgisch federaal niveau en uitvoeren van het NAP.
Opstellen van een Belgisch NAP voor de toepassing van de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid.
Aannemen van het NAP.
Het NAP werd voorgesteld op de Ministerraad in juli 2017.

27.b

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen

Steun verlenen aan de administraties en strategische cellen via het aanbieden van expertise met betrekking tot gender.
Verleende expertise.
Twee leden van het Instituut zetelen in de ‘Adviesraad Gender en Ontwikkeling’, respectievelijk als lid en als
plaatsvervangend lid.

Gelijke Kansen

In het kader van de rapportage 2017 heeft het IGVM aan de verschillende departementen suggesties gedaan in verband met
mogelijke acties ter uitvoering van de verschillende engagementen in het NAP Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

27.c

Goede praktijken, aanbevelingen en ‘lessons learned’ verspreiden en overnemen.
Ondernomen interventies.
België heeft samen met de Afrikaanse Unie en het International Peace Institute het seminarie getiteld ‘African women mediators’
georganiseerd. Het doel van dit seminarie was om een platform te voorzien voor vrouwen als mediator waarbij ze hun ervaringen,
uitdagingen en successen konden delen. Vervolgens heeft ons land verschillende gelegenheden aangegrepen om naar de uitkomst
van dit seminarie te verwijzen, onder andere tijdens het Open Debat in de VNVR inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid.

Buitenlandse Zaken

Er is op ACOS Ops&Trg een geïnstutionaliseerd proces van “Lessons Identified, Lessons learned” geleid door een specifieke
stafsectie bij het commando van ACOS Ops&Trg.

Defensie

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Binnenlandse Zaken

Het IGVM nam o.a. deel aan de vergaderingen van de ‘EU Informal Task Force on UNSCR 1325’ en nam eveneens actief deel
aan de beperkte werkroep over de herziening van de ‘Comprehensive approach to the EU implementation of the United Nations
Security Council Resolutions 1325 and 1820 on women, peace and security’. Het finale voorstel van de ‘EU Strategic Approach
on Women, Peace and Security’ herneemt de structuur en meerder tekstvoorstellen van het IGVM. Het IGVM deelde de

Gelijke Kansen
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verslagen en documentatie van deze bijeenkomsten en werkzaamheden met de bij het NAP Vrouwen, Vrede en Veiligheid
betrokken departementen.

28.
28.a

Sensibiliseren van de betrokken actoren en het Belgische publiek.
Opstellen van of steun verlenen aan sensibiliseringsacties met betrekking tot de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid.
Sensibiliseringsacties.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

28.b

Buitenlandse Zaken

In België sensibilisering voorzien rond de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid en het NAP.
Sensibiliseringsacties.
Het IGVM heeft de rapportage over de uitvoering van het NAP rond resolutie 1325 op zijn website gepubliceerd.

Gelijke Kansen

Het IGVM zette zijn steun verder aan het Belgisch Actieplatform 1325, een samenwerkingsverband van organisaties die de
resoluties inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid ondersteunen en pleiten voor de concrete uitvoering hiervan. Het IGVM heeft de
nodige logistieke en financiële steun geleverd voor de organisatie van de conferentie ‘Moedige Vrouwen, Hoopvolle Toekomst’
van 10 maart 2018 en voor de zesde ceremonie ‘Vredesvrouwen’ op 13 december 2018.

Budgetlijn voor eigen acties voorzien.
De budgetlijn ‘Uitvoering engagement NAP Resolutie 1325’ werd voorzien in het budget 2018 van het IGVM en gebruikt voor
de uitvoering van de acties hierboven.

Gelijke Kansen

Verschillende organisaties die structurele werkingssubsidies krijgen van het IGVM werken ook rond het thema ‘Vrouwen,
Vrede en Veiligheid.

29.
29.a

Stimuleren van de steun voor en de toepassing van, de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid op het internationaal
niveau.
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.
Toevoeging hoofdstuk.
De Belgische permanente vertegenwoordiger bij de OVSE is een ‘gender champion’: de rol van vrouwen in elk van de drie
dimensies van de OVSE is daarom van groot belang in ons werk. Ons land ijvert daarbij in de Eerste (politico-militaire) Dimensie
voor gendergelijkheid, zowel binnen de OVSE-missies als binnen de deelnemende Staten van de organisatie.

29.b

Buitenlandse Zaken

Ondersteunen van initiatieven om het thema van de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid op de agenda van de OVSE te
houden.
Ondernomen interventies.
De implementatie van VN-resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid is voor de OVSE van groot belang als grootste
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regionale veiligheidsorganisatie ter wereld. Samen met de 56 andere deelnemende Staten zet België zich in voor gender in al zijn
facetten binnen de drie dimensies. Zo ondersteunt onze permanente vertegenwoordiging actief de vermelding van gender binnen
de EU-verklaringen. België pleit er ook voor dat – waar relevant - ontwerpbeslissingen voor de jaarlijkse Ministeriële Raad een
gendercomponent bevatten.

29.c

Samenwerken met de NAVO en het NATO Committee on Gender Perspectives en ondersteunen van de opstelling en uitvoering van hun
actieplan en indicatoren voor de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid.
Ondernomen interventies.
Agenda VVV is een prioriteit voor de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO. De Permanente Missie
ondersteunt het werk van de Speciale Vertegenwoordiger voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid via haar interventies op officiële
vergaderingen en door deel te nemen aan de werkgroep "Vrienden van 1325", een informele groep van bondgenoten en partners
die de integratie van de VVV-agenda in de verschillende beleidsterreinen van de NAVO ondersteunen. In 2018 heeft België
actief deelgenomen aan de herziening van het beleid en het actieplan van de NAVO inzake vrouwen, vrede en veiligheid door het
organiseren van een informele werkvergadering om het compromis over dit werk te vergemakkelijken. Op financieel vlak heeft
België een bijdrage van 75.000 EUR geleverd aan het financiële mechanisme ter ondersteuning van de uitvoering van het nieuwe
actieplan. Tot slot heeft de Belgische delegatie de organisatie van de race "she runs, he runs, we run" gesteund, een race die bij de
NAVO wordt georganiseerd om de emancipatie en de diversiteit van vrouwen te bevorderen.

Buitenlandse Zaken

De NCGP vond plaats van 28 mei tot en met 01 juni 2018 onder het voorzitterschap van LtKol SBH D’HERT met als thema “A
360° approach to Gender - In an effort to identify and mitigate gaps and stovepipes and raise awareness of gender initiatives
across the political, military and social domain in the UN, NATO, EU, OSCE and their respective Nations and Partners".
De volgende aanbevelingen werden aan het MC voorgelegd met onderstaand gevolg:
The MC agrees to NCGP’s Recommendations:
a. NATO, Members and Partners should pursue an inclusive and respectful working environment;
b. Members and Partners should have effective prevention, reporting and response mechanisms to combat sexual and other
forms of harassment in the workplace without victimization;
c. MC recognizes the added value of the Women, Peace and Security Chief of Staff Network and Members and Partners
should participate.
The MC approves NCGP’s Recommendations:
a. MC recognizes the importance and the positioning of the Gender Advisor’s office. For NATO entities the Gender Advisor
should be positioned either within the Command Group or within the appropriate staff section and with direct access to the
Commander. Members and Partners are encouraged to follow this example;
b. MC directs the Strategic Commanders to incorporate gender perspective into the analysis and planning processes related to
cyber and Counter Terrorism/Counter Violent Extremism at all levels within the NATO Command Structure, and invites
Members and Partners to do so;
c. MC tasks the Strategic Commanders to develop a concept to mitigate the gender diverse engagement capability gap and to
report its findings back to MC.
The MC endorses to the North Atlantic Council NCGP’s Recommendations:
a. MC encourages Nations to adopt all adequate measures to implement NATO Military Guidelines on Prevention of, and
Response to, Conflict-Related Sexual and Gender-Based Violence;
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b.

MC recognizes the need for NATO to develop a policy that defines and addresses Sexual Exploitation and Abuse. Already
existing policies on this matter of other international organisations should be evaluated and taken into account in the
development of a NATO Policy;
c. MC encourages Members and Partners to develop and implement a defence action plan for the implementation of UNSCR
1325 and related Resolutions as well as the integration of gender perspectives in addition to considering the appointment of
dedicated gender staff.
Ter vervanging van de Luitenant-kolonel Stafbrevethouder Alain VANHEE heeft Defensie de Majoor van het Vliegwezen Steven
KROLICKI als National Delegate in het NCGP benoemd.

29.d

29.e

Aanmoedigen en steunen van de toepassing van de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid door internationale en regionale
organisaties.
Ondernomen interventies.
In multilaterale fora en bilaterale gesprekken pleit België voor de uitvoering van resolutie 1325 (en andere gerelateerde
resoluties). De Belgische delegatie bij de NAVO moedigt in het bijzonder de samenwerking aan met andere internationale
organisaties, zoals de EU en de VN, alsook de integratie van genderperspectieven in verwante thema's, zoals de strijd tegen het
terrorisme. Het mainstreamen van gendergelijkheid binnen de OVSE zelf vormt een kernpunt van Secretaris-Generaal
Greminger. Door zelf het goede voorbeeld te geven – bv. door gendergelijkheid binnen de directie van het OVSE-Secretariaat –
worden deelnemende Staten ook aangezet om over te gaan tot de implementatie van deze resoluties. Uiteraard geldt dit ook voor
de OVSE-missies.

Buitenlandse Zaken

In 2018 werd de Chef Defensie lid van het “Women, Peace and Security Chief of Defence Network” (WPS CHOD Network).

Defensie

Binnen de EU pleiten voor een versterking van de inspanningen met betrekking tot de uitvoering van de resoluties inzake vrouwen,
vrede en veiligheid, met inbegrip van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, en het bijstaan van de EEAS in deze taak.
Ondernomen interventies.
Bij de opstart van de EU GVDB-missie in Irak heeft België een voortrekkersrol gespeeld om een ‘human rights and gender
advisor’ functie op te nemen in de lijst van experten. België is in alle andere GVDB-discussies, samen met Zweden, blijven
pleiten voor een volledige uitvoering van het EU Gender Action Plan 2016-2020 en voor de systematische aanstelling van een
‘gender advisor’ in elke missie.

29.f

Buitenlandse Zaken

De toepassing van de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid blijven vragen bij alle vredesmissies en civiele
crisisbeheersingsmissies, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering.
Ondernomen interventies.
Zie het antwoord op vraag 29e.

Buitenlandse Zaken

Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.
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30.
30.a

Stimuleren van de toepassing van de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid in andere landen.
Pleiten voor de toepassing van de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid, o.a. via de aanname van een NAP, in andere landen,
in het bijzonder die in een fragiele situatie, en deze landen hierbij ondersteunen.
Landen waaraan steun inzake het thema vrouwen, vrede en veiligheid werd gegeven, type steun en partners.
Geen specifieke informatie beschikbaar voor 2018.

Buitenlandse Zaken

Alle Belgische acties en interventies in Palestina dragen indirect bij tot de emancipatie en bescherming van vrouwen in deze
context van conflict en kwetsbaarheid, zodat vrouwen een belangrijkere rol kunnen spelen binnen hun gezin en gemeenschap.

Ontwikkelingssamenwerking

Bilaterale en regionale oproepen waarin het thema vrouwen, vrede en veiligheid werd aangehaald.
België kwam tussen tijdens het publiek debat over de rol van vrouwen in conflictpreventie en vredesopbouw in de Vrede en
Veiligheidsraad van de Afrikaanse Unie (19.10.2018) met een interventie over het belang van gerichte en concrete acties voor de
deelname van vrouwen in deze processen.

Buitenlandse Zaken

Het thema ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’ maakt deel uit van het CEDAW-rapport van Palestina. Dit onderlijnt de rol van
Palestijnse vrouwen, maar ook de factoren die hun deelname verhinderen en de rollen die van hen verwacht worden.

Ontwikkelingssamenwerking

Aantal en type acties ondernomen door diplomatieke missies om het thema vrouwen, vrede en veiligheid aan te kaarten.
In november organiseerde de Belgische ambassade in Brasilia een evenement ter herdenking van het einde van Wereldoorlog I
100 jaar geleden, met als centraal thema de rol van vrouwen en geweld tegen vrouwen in conflictsituaties.

Buitenlandse Zaken

Via de EU heeft een vergadering plaatsgevonden van een groep Palestijnse en Israëlische vrouwen met de hoofden van
vrouwenmissies in Palestina, om hen bewust te maken van de belangrijke rol van vrouwen bij de onderhandelingen, de vrede en
de veiligheid en om steun te vragen voor een dergelijke aanpak.

Ontwikkelingssamenwerking

In Oeganda heeft een lid van het ambassadepersoneel in november deelgenomen aan een opleidingscursus "Gender Responsive
Governance" in Nederland, om het genderfenomeen beter te begrijpen en actiever te kunnen deelnemen aan gendergerelateerde
acties in Oeganda. België neemt eveneens actief deel aan de beweging She Decides in Oeganda.

31.
31.a

Versterken van de toepassing van de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid via de verzoeken van de donoren.
De aandacht vestigen op de uitvoering van de resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid bij de coördinatie van donoren in
partnerlanden en, naast de bestaande gendercoördinatie, een versterking vragen van de coördinatie inzake de toepassing van de
resoluties inzake vrouwen, vrede en veiligheid.
Naam en aantal partnerlanden waar er deelgenomen wordt aan coördinatie rond het thema vrouwen, vrede en veiligheid met
donorlanden en type coördinatie.
In Palestina verhindert het ontbreken van voldoende budget de realisatie van het actieplan voor 2016 met betrekking tot
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Resolutie 1325.
In Marokko is België actief betrokken bij de themagroep Gender van de Europese Unie. De post in Rabat neemt actief deel aan
de inspanningen om de genderacties van de lidstaten en de EU in Marokko te coördineren en te harmoniseren.
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DOELSTELLING 6: Opvolgen en monitoren van de uitvoering van de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda
en het NAP
32.
32.a

De uitvoering van het NAP coördineren
Twee keer per jaar bijeenkomen om de uitvoering van het NAP te bespreken.
Aantal bijeenkomsten van de taskforce VVV.
Er hebben geen bijeenkomsten van de taskforce plaatsgevonden in 2018, maar de voorbereidingen werden aangevat voor de
organisatie van de bijeenkomsten in 2019.

33.
33.a

34.
34.a

Buitenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen

Het Parlement informeren.
Jaarlijks rapporteren over de geboekte vooruitgang voor elke actielijn en elk opvolgingsinstrument.
Aan het Parlement overgemaakte rapporten.
Bijdrage ontvangen op 28/11/2018.

Buitenlandse Zaken

Bijdrage ontvangen op 9/1/2019.

Ontwikkelingssamenwerking

Bijdrage ontvangen op 9/2/2019.

Defensie

Bijdrage ontvangen op 25/2/2019.

Binnenlandse Zaken

Bijdrage ontvangen op 20/11/2018.

Justitie

In augustus 2018 stuurde het IGVM de betrokken departementen de vraag om hun bijdragen voor het rapport 2018 tegen midden
oktober 2018 door te sturen. Op basis van deze bijdragen begon het IGVM aan de opstelling van het eerste rapport voor het
Parlement.

Gelijke Kansen

Het middenveld informeren en betrekken.
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.
Organisatie van twee evenementen van rapportering en overleg.
Aantal middenveldorganisaties dat heeft deelgenomen.
Niet van toepassing in 2018.
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Ontwikkelingssamenwerking
Defensie
Binnenlandse Zaken
Justitie
Gelijke Kansen

35.
35.a

Het middenveld uit de partnerlanden betrekken.
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.
Uitnodigingen en resultaten.
Het maatschappelijk middenveld van Palestina wordt vaak uitgenodigd voor informatie-uitwisseling en overleg over het
genderthema.

36.
36.a

De EU informeren.
Antwoorden op vragen voor input over de opvolging van de EU-indicatoren betreffende resolutie 1325.
Verstrekte informatie.
Niet van toepassing in 2018.

37.
37.a

Ontwikkelingssamenwerking

Buitenlandse Zaken

De VN informeren.
Antwoorden op vragen voor input van het VN-Secretariaat betreffende de opvolging van resolutie 1325.
Verstrekte informatie.
Niet van toepassing in 2018.

Buitenlandse Zaken

71

4. BIJLAGEN
Bijlage 1: Afkortingen
Bijlage 2: Documenten rond de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda
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Bijlage 1: Afkortingen
ACOS Ops&Trg: Stafdepartement Operaties en Training van het Ministerie van Landsverdediging
ACOS Strat: Stafdepartement Strategie van het Ministerie van Landsverdediging
ANGS: Actoren van de Niet-Gouvernementele Samenwerking
APEFE: Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (Organisatie voor de bevordering van het Onderwijs en de
Opleiding in het Buitenland)
APMBC: Anti-Personnel Mine Ban Convention (Verdrag inzake het verbod op antipersoonsmijnen)
ATT: Arms Trade Treaty (Wapenhandelsverdrag)
BGV: Bevel Grondgebied te Verlaten
BIVR: Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister
B.S.: Belgisch Staatsblad
BGT: Basic Generic Training
BTC: Belgische Technische Coöperatie
BTWC: Biological and Toxin Weapons Convention (Verdrag Biologische en Toxinewapens)
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk
CCM: Convention on Cluster Munitions (Verdrag rond Clustermunitie)
CCW: Convention on Certain Conventional Weapons (Verdrag inzake bepaalde conventionele wapens)
CD: Conference on Disarmament (Conferentie over Ontwapening)
CEDAW: Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
discriminatie tegen vrouwen
CEFOTRAR: Centre de Formation des Travailleurs Rwandais
CGVS: Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
CIMIC: Civil Military Co-operation (Burgerlijk-militaire samenwerking)
CSW: Commission on the Status of Women (Commissie voor de Status van de Vrouw)
CVE: Countering Violent Extremism (Bestrijden van geweldadig extremisme)
CWC: Chemical Weapons Convention (Verdrag Chemische Wapens)
DDR: Disarmament, Demobilization and Reintegration (Ontwapening, Demobilisatie en Re-integratie)
DG Com: Algemene Directie Communicatie van het Ministerie van Landsverdediging
DGD: Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
DG HR: Algemene Directie Human Resources van het Ministerie van Landsverdediging
DG JUR: Algemene Directie Juridische Steun en Bemiddeling van het Ministerie van Landsverdediging
DG MR: Algemene Directie Material Resources van het Ministerie van Landsverdediging
DVZ: Dienst Vreemdelingenzaken
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EASO: European Asylum Support Office (Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken)
EEAS: European External Action Service (Europese Dienst voor Extern Optreden)
Enabel: Belgisch ontwikkelingsagentschap
EU: Europese Unie
FAO: United Nations Food and Agriculture Organization (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties)
Fedasil: Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
FEDPOL: Federale Politie
FOD: Federale Overheidsdienst
GAP: Gender Action Plan
GENAD: Gender Advisor
GFP: Gender Focal Point
GREVIO: Expertengroep inzake de bestrijding van geweld tegen vrouwen en huishoudelijk geweld van de Raad van Europa
GVDB: Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
IAO: Internationale Arbeidsorganisatie
IGA: Inkomens generende activiteiten
IGVM: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
LOI: Lokaal Opvanginitiatief
MC: Military Committee (Militair Comité)
MRR: Mensenrechtenraad
NAP: Nationaal Actieplan
NAVO: Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NCGP: NATO Committee on Gender Perspectives
NGA: Niet-gouvernementele actor
NGO: Niet-gouvernementele organisatie
OCAD: Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging
OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OVSE: Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa
PBC: Peacebuilding Commission (Commissie Vredesopbouw)
RSM: Resolute Support Mission van de NAVO in Afghanistan
SRGR: 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
UNDP: United Nations Development Programme (VN Ontwikkelingsprogramma)
UNFPA: United Nations Population Fund (VN Bevolkingsfonds)
UN-Habitat: United Nations Human Settlements Programme (VN Programma voor Menselijke Nederzettingen)
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UNHCR: Office of the United Nations High for Refugees (Bureau van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen)
UNICEF: United Nations Children's Fund (Kinderfonds van de Verenigde Naties)
UNPoA: United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons (Actieprogramma van de Verenigde Naties over Kleine en
Lichte Wapens)
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)
VGV: Vrouwelijke Genitale Verminking
VN: Verenigde Naties
VNAV: VN Algemene Vergadering
VNVR: VN-Veiligheidsraad
VNVRR: VN-Veiligheidsraadresolutie
VVV: Vrouwen, Vrede en Veiligheid
WVP: Wereldvoedselprogramma
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Bijlage 2: Documenten rond de Vrouwen, Vrede en Veiligheid Agenda
1. Verenigde Naties
➢ VNVRR 1325:
http://www.undocs.org/S/RES/1325(2000)
➢ VNVRR 1820
http://www.undocs.org/S/RES/1820(2008)
➢ VNVRR 1888
http://www.undocs.org/S/RES/1888(2009)
➢ VNVRR 1889
http://www.undocs.org/S/RES/1889(2009)
➢ VNVRR 1960
http://www.undocs.org/S/RES/1960(2010)
➢ VNVRR 2106
http://www.undocs.org/S/RES/2106(2013)
➢ VNVRR 2122
http://www.undocs.org/S/RES/2122(2013)
➢ VNVRR 2242
http://www.undocs.org/S/RES/2242(2015)
➢ Women and peace and security. Report of the Secretary-General on the indicators to monitor the implementation of Security Council
resolution 1325 (2000)
http://www.undocs.org/S/2010/173
➢ Preventing Conflict, Transforming Justice, Securing the Peace. A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council
resolution 1325
http://wps.unwomen.org/pdf/en/GlobalStudy_EN_Web.pdf
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2. Europese Unie
➢ Comprehensive approach to the EU implementation of the United Nations Security Council Resolutions 1325 and 1820 on women, peace
and security
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15671-2008-REV-1/en/pdf
➢ Revised indicators for the Comprehensive approach to the EU implementation of the UN Security Council Resolutions 1325 and 1820 on
women, peace and security
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12525-2016-INIT/en/pdf

3. België
➢ Vrouwen, Vrede en Veiligheid – Belgisch Nationaal Actieplan voor de implementatie van VN Veiligheidsraadresolutie 1325 (2009-2012):
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/vrouwen_vrede_en_veiligheid_belgisch_nationaal_actieplan_voor_de_implementatie_van_vn
➢ Belgisch Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’: Stand van zaken – December 2011:
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/belgisch_nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_en_veiligheid_stand_van_zaken
➢ Tweede Nationaal Actieplan 'Vrouwen, Vrede, Veiligheid' (2013-2016), ter uitvoering Van VN-Veiligheidsraadresolutie 1325
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_veiligheid_2013-2016_
➢ Eerste rapportage aan het Parlement inzake het ‘Tweede Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’ (2013-2016), ter uitvoering van
VN Veiligheidsraadresolutie 1325’ - 2013-2014
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/tweede_nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_veiligheid_20132016_ter_uitvoering_van_vn_veiligheidsraadresolutie_1325_rapportage_2013-2014
➢ Tweede rapportage aan het Parlement inzake het ‘Tweede Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’ (2013-2016), ter uitvoering
van VN Veiligheidsraadresolutie 1325’ - 2015
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/tweede_nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_veiligheid_2013_2016_ter_uitvoering_van_vn
➢ Derde rapportage aan het Parlement inzake het ‘Tweede Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’ (2013-2016), ter uitvoering van
VN Veiligheidsraadresolutie 1325’ - 2016
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/tweede_nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_veiligheid_2013_2016_ter_uitvoering_van_vn_0
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➢ Derde Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’ (2017-2021)
http://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/derde_nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_veiligheid_2017_2021
➢ Eerste rapportage aan het Parlement inzake het ‘Derde Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid’ (2017-2021)’ – 2017
https://igvm-iefh.belgium.be/nl/publicaties/derde_nationaal_actieplan_vrouwen_vrede_veiligheid_2017_2021_rapportage_2017
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