Beste mensen,
Een aantal van u heeft al een uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomst
'Neemt Nederland vrouwenrechten serieus?" op 1 juni a.s. in Utrecht. Ook
degenen die deze nog niet eerder ontvingen zijn van harte welkom. De tekst
van de uitnodiging volgt onderaan deze mail.
Tijdens deze bijeenkomst willen we met u bespreken wat de prioriteiten zijn
met betrekking tot vrouwenrechten in Nederland, waar de Nederlandse
regering op aangesproken zou moeten worden. De uitkomsten van de
bijeenkomst zullen meegenomen worden naar New York, waar Margreet de
Boer en Marjan Wijers, namens de Nederlandse NGO's de Nederlandse
schaduwrapportage zullen voorbespreken met het comité van het VNvrouwenverdrag.
De bijna-definitieve versie (alleen de controle van het Engels ontbreekt nog)
van de schaduwrapportage voor het VN-vrouwenverdrag is inmiddels af. Ik
stuur u die in een volgende mail, voor het geval uw inbox verstopt zou raken.
De gedrukte versie ontvangt u op 1 juni. Het electronische document is ter
voorbereiding voor 1 juni, maar vooral ook met het verzoek tot medeondertekening. Namens het Netwerk VN-vrouwenverdrag en de NJCM roepen
we Nederlandse non-gouvernementele organisaties bij deze op hun
instemming met het rapport te laten blijken door onderstaande tekst ingevuld
terug te sturen aan s.bakker@hom.nl, vóór 23 mei aanstaande:
Onze organisatie ***(Nederlandse naam), ***(Engelse naam) onderschrijft
de schaduwrapportage voor het VN-vrouwenverdrag 'Taking Women's Rights
Seriously?'
De naam van uw organisatie zal dan opgenomen worden in de lijst op pagina
2 van het rapport. De namen van de organisaties die lid zijn van het
Vrouwenverdrag Netwerk worden automatisch opgenomen bij de lijst van
ondertekenaars; zij hoeven dus niet apart nog te reageren.
Ondertekening door veel organisaties én een grote opkomst op 1 juni zullen
de kracht van onze boodschap aan de Nederlandse regering en het
Vrouwenverdrag comité in New York versterken. We sturen dit verzoek tot
ondertekening aan zoveel mogelijk organisaties, maar zullen ook vast en
zeker organisaties hebben gemist. Daarom verzoeken we iedereen om dit
bericht door te sturen aan andere (vrouwen)organisaties.
Tot ziens op 1 juni,

Saskia Bakker
(namens het Netwerk VN-vrouwenverdrag en het NJCM)

UITNODIGING
Neemt Nederland vrouwenrechten serieus?
Wat moet de regering beter doen voor vrouwen in Nederland?
Presentatie van de schaduwrapportage VN Vrouwenverdrag en debat
1 juni 2006, 14.00-17.00 uur, in de Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht
De Nederlandse regering doet veel voor vrouwen in Nederland, volgens de
nieuwste rapportage aan het VN-vrouwenverdragcomité
(te vinden op
http://www.emancipatieweb.nl/uploads/1319/VNvrouwenverdrag2005.pdf).
Vrouwenorganisaties vinden dat Nederland een veel te rooskleurig beeld
schetst. Zowel van de positie van vrouwen in ons land als van de eigen
inspanningen. Er gebeurt niet genoeg om sexueel geweld tegen vrouwelijke
asielzoekers te voorkomen, er zijn nog altijd veel te weinig vrouwen in hoge
posities, zelfstandig werkende vrouwen verliezen hun recht op
zwangerschapsuitkering, om maar een paar voorbeelden te noemen.
De schaduwrapportage 'Taking women's rights seriously?', geschreven op
initiatief van het Netwerk VN-vrouwenverdrag en het NJCM, licht toe waar de
knelpunten liggen. Op 1 juni bespreken de penvoerders, Margreet de Boer en
Marjan Wijers de belangrijkste punten, waarvan er vele door
(vrouwen)organisatie werden aangereikt. Van u willen ze vooral horen welke
onderwerpen prioriteit moeten krijgen, als ze de schaduwrapportage zullen
aanbieden aan het VN-Vrouwenverdragcomité (CEDAW) in New York in juli
2006.
Dit is een uitgelezen gelegenheid om te zorgen dat er internationale druk op
Nederland uitgeoefend wordt. Dus kom, om te luisteren en uw mening te
geven!
Programma:
14.00 Zaal open, koffie en thee
14.15 Opening:
Context, doel en opzet van de bijeenkomst
14.30 Emancipatiebeleid in Nederland: Margreet de Boer;
Samenvatting belangrijkste punten schaduwrapport
14.45 Zwarte, Migranten- en Vluchtelingenvrouwen: Marjan Wijers;
Samenvatting belangrijkste punten schaduwrapport
15.00 'Hoe zit het met economische zelfstandigheid': Leontine Bijleveld
Wat komt er terecht van art. 11 van het VN-vrouwenverdrag?
15.15 Vragen en discussie
15.30 Pauze
15.45 Strategische discussie over prioriteiten
17.00 Afsluiting
De gedrukte versie van de schaduwrapportage wordt op 1 juni
gepresenteerd.
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