P E R S B E R I C H T, 11 juli 2002

Bibliografie VN-Vrouwenverdrag verschenen
Het Clara Wichmann Instituut, het expertisecentrum voor vrouw en recht, heeft
een bibliografie gepubliceerd over het VN-Vrouwenverdrag. Het VNVrouwenverdrag legt aan de staten die zich aan het verdrag hebben gebonden
de verplichting op om discriminatie – waaronder ook geweld tegen vrouwen
wordt begrepen – uit te bannen.
In 1996 bracht het Clara Wichmann Instituut een eerdere bibliografie over het
VN-Vrouwenverdrag uit. Sindsdien is er veel nieuwe literatuur verschenen,
onder andere over de invoering van het Facultatief Protocol bij het verdrag
(waardoor individuele klachten aan het toezichthoudend VN-Comité voorgelegd kunnen worden) en over de twee Nederlandse rapportages in 1998 en
2000 aan het toezichthoudend VN-Comité. Deze literatuur is nu verzameld in
een tweede herziene, geannoteerde bibliografie.
Nederland heeft het VN-Vrouwenverdrag in 1991 geratificeerd. Op 22 augustus a.s. treedt voor Nederland het Facultatief Protocol in werking. Het Vrouwenverdrag geeft vrouwen rechten op allerlei terreinen, en biedt tal van aanknopingspunten voor toepassing in de praktijk, zoals op het gebied van arbeid,
onderwijs, gezondheid, het openbare en politieke leven, familie en gezin. Om
het Vrouwenverdrag in de beleidsvorming en in de rechtspraktijk te kunnen
toepassen, is kennis over de inhoud, werking en achtergrond van dit verdrag
van groot belang. Met de bibliografie wil het Clara Wichmann Instituut dit
materiaal beter en breder toegankelijk maken.
De bibliografie is samengesteld door Marijke Kruizinga en telt 140 pagina’s.
De publicatie bevat 190 literatuurbeschrijvingen en is voorzien van registers.
Opgenomen zijn beschrijvingen van monografieën, tijdschriftartikelen, grijze
literatuur, congresverslagen en vergaderrapporten. De bibliografie beperkt zich
tot publicaties die in Europa (met name Nederland) en de Verenigde Staten zijn
verschenen. De Nederlandse teksten van het VN-Vrouwenverdrag en van het
Facultatief Protocol zijn in de uitgave opgenomen.
De bibliografie kost € 8,- excl. verzendkosten, en is te bestellen bij het Clara
Wichmann Instituut, tel 020 668 4069. Het ISBN-nummer is 90-802349-8-2.
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