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-vrouwenverdragcomité1. 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
15.30
15.45
17.00

Vragen en discussie
Pauze
Strategische discussie over prioriteiten
Afsluiting

De schaduwrapportage wordt rond 8 mei elektronisch verzonden aan zoveel mogelijk
organisaties en personen die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming ervan, of
actief zijn op het gebied van emancipatie. De gedrukte versie wordt op 1 juni gepresenteerd.
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http://www.emancipatieweb.nl/uploads/1319/VNvrouwenverdrag2005.pdf

