WOMEN 2030 GLOBAL SHADOW REPORT

Gender equality
on the ground

Copyright: Brandon Wu/ActionAid

Feministische conclusies
en aanbevelingen voor het
bereiken van Agenda2030
Women2030 Global Shadow Report

1

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN EN EISEN VOOR EEN FEMINISTISCHE AGENDA 2030

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN EN EISEN VOOR
EEN FEMINISTISCHE AGENDA 2030
Universele mensenrechten voor vrouwen zijn vandaag de dag nog verre van realiteit, ondanks internationale toezeggingen en het feit dat er belangrijke stappen vooruit zijn gezet de laatste jaren. Vooral de Agenda 2030 biedt regeringen
een belangrijke kans om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om ervoor te zorgen dat iedereen een gezond,
bevredigend en vooral waardig leven kan leiden.
Vrouwenrechtenbewegingen zijn tot op heden de belangrijkste catalysatoren geweest achter de successen die zijn
bereikt op het gebied van gendergelijkheid en zij zullen de komende jaren van fundamenteel belang zijn voor het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Op basis van jarenlang onderzoek en eigen ervaringen vinden Women2030
en haar partners van over de hele wereld het een dringende noodzaak zich te heroriënteren en ervoor te zorgen dat
feministische prioriteiten en oplossingen centraal staan bij elke inspanning om de doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling (SDG’s) tegen 2030 te bereiken.
We roepen regeringen, internationale organisaties en het maatschappelijk middenveld op om een feministische
visie en aanpak van de Agenda 2030 te ondersteunen. We nodigen vrouwenrechtenorganisaties uit om samen te
werken aan feministische belangenbehartiging, om regeringen ter verantwoording te roepen en evidence-based
oplossingen te ontwikkelen. En we moedigen regeringen, VN-organisaties en donoren aan om een gunstig klimaat te creëren voor het faciliteren van de cruciale rol van feministische bewegingen. Alleen samen kunnen we
een duurzame, genderrechtvaardige wereld bereiken.
Een feministische Agenda 2030 is ...
⚫ Systemisch: een systemische blik en aanpak zijn nodig om structurele belemmeringen voor gendergelijkheid en
duurzame ontwikkeling aan te pakken. Patriarchale, autoritaire, economische en sociale normen, overtuigingen,
structuren en systemen houden ongelijkheid, schendingen van de mensenrechten en de vernietiging van ons
leefmilieu in stand. En hierbij worden vaak ook vrouwen onevenredig getroffen. Zonder vrouwenrechten is er
geen duurzame ontwikkeling. En is geen sprake van gendergelijkheid op een dode planeet of in een economisch
onrechtvaardige wereld. De SDG’s zijn onderling afhankelijk en vereisen coherente actie voor systeemverandering voor gendergelijkheid.

⚫ Verantwoordelijk: hoewel de meeste regeringen actie ondernemen, liggen er veel
uitdagingen op het gebied van de implementatie van de SDG’s en verloopt de
vooruitgang traag. Vrijwillige nationale rapportage is nuttig maar onvoldoende om
ervoor te zorgen dat de nodige genderspecifieke maatregelen worden genomen
om de SDG’s te bereiken. Regeringen en VN-instellingen moeten ervoor zorgen dat
budgetten en capaciteiten beschikbaar zijn en de monitoring- en
verantwoordingsmechanismen op alle niveaus versterkt zijn. Dit vraagt om een
herbevestiging van de inzet voor een genderrechtvaardige en op mensenrechten
gebaseerde Agenda 2030 en een integratie met bestaande internationale verplichtingen
op het gebied van mensenrechten, vrouwenrechten, klimaat en milieu. Vrouwen en lokale
gemeenschappen moeten hun rechten als rechthebbenden kunnen claimen, en regeringen
moeten hun verantwoordelijkheden als plichtsdragers nakomen. De jaarlijkse HLPF, High Level
Poltical Forum, is een belangrijke kans om harmonisatie te versterken en verantwoordelijkheden
te verankeren.
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⚫ Inclusief: Erkenning en ondersteuning van de behoeften, sociale rollen, ervaringen en expertise van vrouwen is
van fundamenteel belang voor het bereiken van duurzame ontwikkeling op basis van gendergelijkheid. Dit vraagt
om een stimulerende omgeving met ruimte voor betekenisvolle deelname van alle vrouwen aan besluitvormingsprocessen, transparante beleidsprocessen die voortbouwen op sterke gendergesegregeerde gegevens, als
ook het leren van én ondersteunen van zelforganiserende vrouwen, belangenbehartiging en alternatieven voor
lokale ontwikkeling - vooral in tijden van krimpende openbare ruimte.
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... om de belangrijkste feministische prioriteiten aan te pakken:
i.

Maak een eind aan discriminatie van vrouwen en meisjes, in al hun diversiteit. Vrouwen trekken nog steeds in
vrijwel alle facetten van het leven aan het kortste eind. Te veel vrouwen worden nog elke dag uitgesloten van
besluitvorming. Wettelijke hervormingen om een einde te maken aan discriminatie moeten hand in hand gaan
met genderspecifiek en intersectioneel beleid en praktijken die rekening houden met de behoeften en stemmen van iedereen - met name ook inheemse en migrantenvrouwen, mensen die op het platteland wonen en
genderdiverse mensen.

iI.

Zorg voor economische rechtvaardigheid voor iedereen. De economische kansen en rechten van vrouwen
worden nog steeds ondermijnd door een gebrek aan gendersensitiviteit in openbare diensten, fatsoenlijk werk,
gelijke beloning en leefbaar loon, het delen van onbetaalde zorglast en de controle over (natuurlijke) hulpbronnen.
Jarenlang prioriteit geven aan economische groei boven mensenrechten en milieu heeft geleid tot toenemende
ongelijkheid en milieuschade die vrouwen het hardst treffen. Alleen door het elimineren van het schadelijke
belasting-, handels- en investeringsbeleid dat momenteel vooral leidt tot belastingontwijking en illegale financiële
stromen, landroof en schendingen van arbeidsrechten, en door een beleid te implementeren dat rijkdom, macht
en middelen herverdeelt en de behoeften en rollen van vrouwen als economische actoren erkent, kunnen we
overgaan op een economie die voor iedereen toegankelijk is.

iii. Neem dringend maatregelen op het gebied van klimaat- en bosbescherming. Dit is alleen mogelijk als vrouwen
echt deel kunnen nemen aan besluitvorming, gebaseerd op internationale overeenkomsten en plannen om gendergelijkheid te bevorderen. Het vereist versterking van kennis over gendergelijkheid op alle niveaus waar het beleid
wordt gemaakt en het is van essentieel belang dat deze kennis ook voortbouwt op de kennis en best practices
van vrouwe en lokale gemeenschappen. Lokale, door vrouwen geleide en klimaatbestendige oplossingen, bijvoorbeeld op het terrein van agro-ecologische voedselproductie, moeten worden ondersteund. Er is dringend behoefte
aan een einde aan beleid en praktijken die klimaatoplossingen en inspanningen voor natuurbehoud ondermijnen,
waaronder subsidies voor fossiele brandstoffen, bevordering van industriële plantages en een infrastructuur die
ontbossing en verlies van biodiversiteit stimuleert.
iv. Het garanderen van gelijke deelname, de stem en het leiderschap van vrouwen bij besluitvorming op alle niveaus
en op alle terreinen: van het huishouden tot op landelijk regeringsniveau, van politiek tot economie. Aangezien de
politieke empowerment van vrouwen in het laatste WEF (2020) -rapport als de grootste genderongelijkheid wordt
beschouwd, zijn sterke, op feiten gebaseerde gendergelijkheidbevorderende maatregelen, waaronder quota, hard
nodig.
v. Beëindig het geweld tegen vrouwen en meisjes en zorg voor het recht op lichamelijke autonomie. Dit blijft een
groot obstakel voor de rechten van vrouwen en wordt zelfs vaak ingezet als een strategie van onderdrukking,
ondanks juridische hervormingen in veel landen. Geweld tegen vrouwen en meisjes, in al hun diversiteit, omvat
alle vormen van geweld - binnenlandse, structurele, politieke en economische vormen, maar ook de onderliggende systemen en normen die dit geweld mogelijk maken. Dit vereist actieve steun en bescherming van
vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en hun organisaties, die vandaag de dag grote risico’s lopen voor hun
gezondheid en leven.
Vrouwenrechtenorganisaties hebben een grote behoefte om samen te werken en de beweging te versterken voor
een gezamenlijke feministische analyse en voor belangenbehartinging die evidence-based is. Zij zien hierin een
kans om regeringen niet alleen verantwoordelijk te houden voor het aanpakken van systeembarrières maar ook
om dit om te zetten in belangrijke toezeggingen ten aanzien van actie en resultaten voor vrouwen in al hun diversiteit. We hebben, als feministische organisaties, goede ervaringen met het ontwikkelen van inclusieve platforms
op regionaal niveau, waarin we samenwerking met andere sociale bewegingen in ons streven naar rechtvaardige,
duurzame en rechtvaardige ontwikkeling. Ook spelen wereldwijd feministische platforms een belangrijke rol bij het
opbouwen van gezamenlijke analyses en aanbevelingen, een voorbeeld hier van is deze position paper van de Women’s Major Group HLPF 2020. Samen kunnen we voortbouwen op het werk van feministen en bewegingen over de
hele wereld om te zorgen voor een feministische Agenda 2030 gebaseerd op zinvolle deelname van alle mensen
wereldwijd, op alle mogelijke niveau’s.
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Lees het volledige rapport in het Engels:
https://www.women2030.org/global-report/

