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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over vrouwen in internationaal beleid
(2006/2057(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de beginselen zoals vastgelegd in de artikelen 2, 3, lid 2, 13, 137, lid 1 sub i), en 
141 van het EG-Verdrag, 

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, zoals afgekondigd in 
20001, inzonderheid artikel 23,

– gelet op het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden2 van 1950,

– gezien de aanbevelingen van de Raad van Europa en in het bijzonder zijn resolutie en 
actieplan zoals aangenomen tijdens de op 8 en 9 juni in Stockholm gehouden 6de
Ministeriële Conferentie over gelijkheid tussen vrouwen en mannen, inzonderheid Deel I, 
punt F, van de bijlage, met betrekking tot de evenwichtige deelname van vrouwen en 
mannen aan het besluitvormingsproces;

– gezien de ministeriële Verklaring van Athene van 1992 tijdens de Europese Conferentie
"Vrouwen aan de macht", waarin wordt gesteld dat vrouwen de helft van het potentiële
talent en de potentiële vaardigheden van de mensheid vertegenwoordigen en dat hun
ondervertegenwoordiging in het besluitvormingsproces een verlies is voor de gehele 
samenleving,

– gezien de ministeriële Verklaring van Parijs van 1999 tijdens de Europese Conferentie 
"Vrouwen en mannen aan de macht: een zorgzame samenleving, een dynamische 
economie, een visie voor Europa",

– gezien de op 21 november 2003 in Rome aangenomen slotverklaring van de jaarlijkse 
conferentie van het Netwerk van parlementaire commissies voor gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen in de Europese Unie (NCEO),

– gezien de Lissabon-strategie voor groei en werkgelegenheid van maart 2000, in het 
bijzonder de nadruk die daarin wordt gelegd op de positieve gevolgen die een economisch 
beleid met aandacht voor gender-aspecten zal hebben voor de algehele strategie voor groei 
en concurrentievermogen van de EU,

– onder verwijzing naar zijn resoluties van 18 januari 2001 over het verslag van de 
Commissie over de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 96/694 van de Raad van 2 
december 1996 betreffende de evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan het 
besluitvormingsproces3, en van 2 maart 2000 over vrouwen en besluitvorming1, 

  
1 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
2 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-9F4CB59863C/0/DutchNéerlandais.pdf
3 PB C 262 van 18.9.2001, blz. 248.
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– onder verwijzing naar de resolutie van de Raad van 27 maart 1995 betreffende de 
evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming2 en Aanbeveling
96/694 van de Raad van 2 december 1996 betreffende de evenwichtige deelname van 
vrouwen en mannen aan het besluitvormingsproces3,

 – gezien de ministeriële verklaring van de Conferentie van ministers voor gender-gelijkheid, 
die op 4 februari 2005 werd gehouden in Luxemburg,

– gezien de Mededeling van de Commissie: Een routekaart voor de gelijkheid van vrouwen 
en mannen 2006-2010 (COM(2006)0092) en in het bijzonder het daarin vervatte voorstel 
voor ondersteuning van een netwerk van vrouwen in besluitvormingsposities,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties van 
10 december 1948,

– gezien het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
(CEDAW) van de Verenigde Naties van 1979, waarin onder meer wordt verklaard dat de 
partijen bij dit verdrag alle passende maatregelen zullen nemen om discriminatie van 
vrouwen in het politieke en openbare leven in hun land uit te bannen,

– gezien het in 1999 aangenomen Facultatief Protocol bij het CEDAW, waarin wordt 
verklaard dat personen of groepen van personen die stellen slachtoffer te zijn van een 
schending van in het Verdrag genoemde rechten, daarover mededelingen kunnen doen 
onder de rechtsmacht van een staat die partij is,

– gezien het Verdrag inzake de politieke rechten van de vrouw van 1952, waarin is 
vastgelegd dat vrouwen op gelijke voorwaarden moeten worden behandeld als mannen en,
zonder enige vorm van discriminatie, gerechtigd zijn om in alle verkiezingen te stemmen 
en gekozen te worden voor alle openbaar gekozen organen krachtens de nationale 
wetgeving en alle openbare mandaten en functies mogen bekleden waarin de nationale 
wetgeving voorziet,

– gezien het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) van 1966, in het 
bijzonder artikel 25, waarin is vastgelegd dat eenieder het recht heeft deel te nemen aan de 
behandeling van openbare aangelegenheden, hetzij rechtstreeks of door middel van 
vrijelijk gekozen vertegenwoordigers en te stemmen en gekozen te worden door middel 
van betrouwbare periodieke verkiezingen,

– onder verwijzing naar de in september 1995 in Peking gehouden Vierde 
Wereldconferentie voor vrouwen, naar de in Peking aangenomen Verklaring en het 
Actieplatform, en naar de slotdocumenten die werden aangenomen tijdens de speciale 
VN-vergaderingen Peking +5 en Peking +10 over verdere acties en initiatieven voor de 
uitvoering van de Verklaring van Peking en het Actieplatform op respectievelijk 9 juni 
2000 en 11 maart 2005,

     
1 PB C 346 van 4.12.2000, blz. 82.
2 PB C 168 van 4.7.1995, blz. 3.
3 PB L 319 van 10.12.1996, blz. 11.
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 – gezien de millenniumdoelstellingen (MDG's), in het bijzonder MDG 3 over bevordering 
van gender-gelijkheid en vergroten van de zeggenschap van vrouwen als eerste vereiste 
voor het overwinnen van honger, armoede en ziekte, het bereiken van gelijkheid op alle 
onderwijsniveaus en alle arbeidsterreinen, gelijke zeggenschap over hulpbronnen en 
gelijke vertegenwoordiging in het openbare en publieke leven,

– gezien de op 31 oktober 2000 aangenomen resolutie nr. 1325 van de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties, in het bijzonder artikel 1, waarin de lidstaten ertoe worden 
opgeroepen een ruimere vertegenwoordiging van vrouwen te verzekeren, op alle 
besluitvormingsniveaus, in nationale, regionale en internationale instellingen alsmede 
mechanismen voor het voorkomen, beheersen en beslechten van conflicten en mede 
gezien de verklaring van het voorzitterschap ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van 
resolutie 1325 in oktober 2005,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 30 november 2000 over de rol van vrouwen in de 
vreedzame conflictregeling1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 1 juni 2006 over de situatie van de vrouw in 
gewapende conflicten en haar rol in de wederopbouw en het democratische proces in 
landen die zich in een post-conflictsituatie bevinden2,

– gezien de Conclusies van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 23 en 
24 mei 2005 ten aanzien van het Europees Veiligheids- en defensiebeleid, en gezien de 
ontwerp-richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van VN-resolutie 1325 in de context van 
het EVDB, zoals goedgekeurd door de Europese Raad van 16 december 20053,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid
(A6-0000/2006),

1. is ingenomen met de uitslag van recente verkiezingen waarbij vrouwen doordrongen tot 
de hoogste functies als staatshoofden en regeringsleiders in Duitsland, Finland, Liberië, 
Chili, Jamaica en Zuid-Korea;

2. betreurt ten diepste dat ongelijkheid, gender-discriminatie en ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in de politiek in Europa en over de gehele wereld nog steeds voortduren, 
ondanks een groot aantal politieke verklaringen en aanbevelingen, wereldwijd gesteunde 
actieprogramma's en specifieke wetgeving op nationaal niveau;

3. onderstreept de noodzaak verder te kijken dan de cijfers en de blik te richten op de wijze 
waarop politiek actieve vrouwen de vormgeving van het bestuur en conflictoplossing 
beïnvloeden, op welke wijze zij ertoe bijdragen dat hervorming van bestuur, 
verantwoording en de rechtsstaat op nationaal en internationaal niveau hoog op de 
politieke agenda worden geplaatst;

  
1 PB C 228 van 13.8.2001, blz. 186.
2 Aangenomen teksten van deze datum, P6_TA(200)0245).
3 http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_5495_en.htm
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4. steunt het werk dat wordt verricht door het Ontwikkelingsfonds voor vrouwen van de 
Verenigde Naties en de Interparlementaire Unie ten behoeve van een beter gender-
evenwicht op het politieke toneel;

5. is ingenomen met de opneming van de kwestie van gelijke participatie van vrouwen en 
mannen in besluitvormingsprocessen op alle niveaus in het werkprogramma van het 
CEDAW voor 2006; ziet uit naar de bevindingen en aanbevelingen in dit verband; 
verzoekt de Commissie en de Raad het Parlement op de hoogte te houden van de 
voortgang van de CEDAW-onderhandelingen;

6. betreurt ten diepste dat er momenteel zo weinig vrouwen werken als speciale en 
persoonlijke vertegenwoordigers of gezanten of als persoonlijke en speciale adviseurs van 
de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (9 op een totaal van 91), en op andere 
hoge posities binnen de Verenigde Naties;

7. betreurt ten diepste dat na het vertrek van een vrouw als adjunct-secretaris-generaal van de 
VN deze post wordt bezet door een man; roept er met klem toe op de functie van adjunct-
secretaris-generaal te laten vervullen door een vrouw wanneer de secretaris-generaal een 
man is en vice versa1;

8. moedigt de secretaris-generaal van de VN ertoe aan meer vrouwen tot Speciaal 
Vertegenwoordiger, Vertegenwoordiger, Speciale Gezant, of persoonlijk of speciaal 
adviseur van de secretaris-generaal te benoemen; roept de secretaris-generaal van de VN 
er voorts toe op de lidstaten van de VN te verzoeken om naast mannelijke kandidaten ook 
vrouwelijke kandidaten voor te dragen wanneer dergelijke hoge posten vervuld moeten 
worden;

9. moedigt delegaties van de Veiligheidsraad ertoe aan vrouwen op te nemen, teneinde te 
zorgen voor een gender-dimensie in alle vredeshandhavings-, conflictoplossings- en 
vredesopbouwmissies, en in contact te treden met vrouwenorganisaties op lokaal niveau 
bij bezoeken aan conflictgebieden;

10. moedigt de opname van vrouwelijke politie-agenten alsmede vrouwelijke militairen en 
burgerpersoneel in vredeshandhavingsmissies van de EU en de VN krachtig aan, teneinde 
de communicatie met lokale vrouwengemeenschappen en lokale gemeenschappen in het 
algemeen te verbeteren;

11. is ingenomen met het besluit van de Raad om de lidstaten een vragenlijst te sturen waarin 
wordt verzocht om informatie over de stappen die zij hebben ondernomen in verband met 
de uitvoering van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de VN; roept de Raad ertoe 
op zijn bevindingen te delen met het Parlement;

12. roept de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU, de Commissie en alle lidstaten ertoe op meer vrouwen aan te 
werven als burgerambtenaren, militairen en politiebeambten, alsook om een 
contactpersoon voor gender-kwesties te benoemen bij alle GBVB-missies;

  
1 In april 2006 verving Mark Malloch Brown Louise Fréchette als adjunct-secretaris-generaal van de VN.
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13. moedigt gender-specifieke scholing voor alle bij GBVB-missies betrokken personeel 
krachtig aan; moedigt voorts de publicatie aan van een pakket gender-instrumenten gewijd 
aan de gevolgen van gender in conflict- en post-conflictsituaties voor alle personeel dat 
betrokken is bij GBVB-operaties;

14. is verheugd over het grotere aantal vrouwelijke Commissarissen onder 
Commissievoorzitter Barroso; betreurt dat volledige pariteit, teneinde een voorbeeld te 
stellen in Europa en wereldwijd, op het niveau van Commissarissen nog niet is bereikt;

15. is ingenomen met de nieuwe routekaart voor de gelijkheid van vrouwen en mannen van de 
Commissie, in het bijzonder met haar besluit tot ondersteuning van een netwerk van 
vrouwen in besluitvormingsposities;

16. verzoekt de Commissie regelmatig verslag uit te brengen van de werkzaamheden van de 
groep van Commissarissen voor gelijke kansen;

17. betreurt het feit dat in de 107 delegaties in derde landen momenteel slechts 7 vrouwen een 
functie op het niveau van hoofd van een Commissiedelegatie bekleden; dringt er bij de 
Commissie op aan meer vrouwen in topposities bij externe delegaties te benoemen;

18. roept de Commissie ertoe op de EU-instrumenten voor externe betrekkingen en 
ontwikkeling te gebruiken als vectoren voor de bevordering van vrouwen in de politiek, 
met name om de voortgang van de deelname van vrouwen als kiezers en kandidaten in de 
politiek en de opname van gender-kwesties in de programma's van politieke partijen in 
verkiezingscampagnes te volgen, alsook in de contacten met andere regionale 
organisaties, in het bijzonder met betrekking tot capaciteitsopbouw;

19. verzoekt de Commissie haar steun voor projecten gericht op ondersteuning van meer 
zeggenschap voor vrouwen in het politieke leven binnen en buiten de EU, met name in 
ontwikkelingslanden, te verhogen;

20. verzoekt de Commissie onderwijsprogramma's te bevorderen waarmee jonge mensen 
bewust worden gemaakt van de gelijke rechten van vrouwen en hun mogelijkheden om 
vanaf een jonge leeftijd volledig deel te nemen aan het politieke leven;

21. erkent dat staten de belangrijkste motor zijn voor daadwerkelijke veranderingen in 
politieke vertegenwoordiging; dringt er bij alle staten op aan de verbintenissen krachtens
de Verklaring en het Actieplatform, zoals aangenomen in 1995 in Peking en tijdens de 
Peking +5 en +10-vergaderingen, alsook de verbintenissen krachtens het internationaal 
recht, in het bijzonder ten aanzien van de tenuitvoerlegging van resolutie 1325 van de VN-
Veiligheidsraad en de Lissabon-strategie, na te komen;

22. roept alle lidstaten ertoe op vrouwen aan te moedigen zich kandidaat te stellen voor hoge 
posten op internationaal niveau; dringt er bij de lidstaten op aan om bij internationale 
onderhandelingen en beleidsvorming, met name in internationale organisaties, naast 
mannelijke ook vrouwelijke kandidaten voor te dragen voor posten op hoog niveau;

23. roept de regeringen van de lidstaten ertoe op om waar nodig hun nationale wetgeving te 
herzien, teneinde pariteit in de politiek te bevorderen; roept de regeringen van de EU ertoe 
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op om, waar van toepassing, hun nationale actieplannen voor gender-gelijkheid te herzien 
met het oog op het vastleggen van praktische maatregelen gericht op het bereiken van 
pariteit in de politiek;

24. roept de lidstaten ertoe op meer vrouwelijke diplomaten aan te werven en gender-
evenwicht in hun delegaties bij de Verenigde Naties en andere internationale 
vergaderingen en conferenties, te bevorderen;

25. roept de regeringen van de EU op tot het bestrijden van negatieve maatschappelijke 
attitudes ten aanzien van het vermogen van vrouwen om op gelijke voet deel te nemen aan 
het politieke proces op nationaal en internationaal niveau, hetzij via wetswijzigingen 
hetzij via campagnes ten gunste van een grotere vertegenwoordiging van vrouwen in de 
politiek, en tot het bevorderen van de doelstelling van gender-evenwicht in alle openbare 
functies;

26. roept de lidstaten ertoe op hun grondwet, wetgeving en praktijken te herzien met als doel 
te waarborgen dat gender-gelijkheid als fundamenteel beginsel in hun grondwetten wordt 
verankerd en dat strategieën en maatregelen voor een evenwichtige deelname van 
vrouwen en mannen in de politiek en de openbare besluitvorming worden toegepast en ten 
uitvoer gelegd;

27. roept de lidstaten ertoe op maatregelen te nemen gericht op het combineren van gezins- en 
beroepsleven in overeenstemming met de Lissabon-strategie en aldus een 
voorwaardescheppende omgeving te creëren voor de volledige deelname van vrouwen in 
de politiek;

28. roept politieke partijen in geheel Europa ertoe op een drempel van minimaal 40% en 
maximaal 60% te stellen voor de deelname van beide geslachten op hun kieslijsten voor 
openbare organen, teneinde te zorgen voor pariteit;

29. moedigt politieke partijen in Europa ertoe aan alle barrières weg te nemen die een directe 
of indirecte belemmering vormen voor de deelname van vrouwen, teneinde te waarborgen 
dat vrouwen op dezelfde voorwaarden als mannen gerechtigd zijn om op alle 
besluitvormingsniveaus volledig te participeren in interne beleidsvormingsstructuren, 
benoemingsprocedures en de leiding van politieke partijen;

30. dringt er bij politieke partijen op aan om voor hun vrouwelijke activisten te voorzien in 
scholing in het voeren van campagnes en spreken in het openbaar;

31. dringt er bij politieke partijen op aan gekwalificeerde vrouwen en mannen op te nemen op 
hun kieslijsten;

32. moedigt de ontwikkeling van strategieën om vrouwelijke kiezers aan te trekken en de 
bewustwording van de specifieke behoeften en aspiraties van vrouwen in 
partijprogramma's te versterken, aan;

33. moedigt de externe delegaties van het Parlement ertoe aan de bewustwording met 
betrekking tot het vraagstuk van de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek te 
verhogen;
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34. moedigt door leden van het Parlement geleide verkiezingswaarnemingsmissies ertoe aan 
in het bijzonder aandacht te schenken aan de kwestie van participatie van vrouwen in 
politieke campagnes, hetzij als kandidaten hetzij als kiezers;

35. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
de overige instellingen en organen van de EU, de regeringen en parlementen van de 
lidstaten, alsook aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
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TOELICHTING

Sinds de Oudheid (de Griekse mythe van de Amazones) via de oude geschiedenis (de 
legendarische koninginnen van Ethiopië 4530-3240 v. Chr.) tot de moderne geschiedenis is er 
- hetzij direct, via een openbaar ambt, of indirect op invloedrijke posities - veel gezegd en 
geschreven over de rol vrouwen in de politiek. Ook heden ten dage is het interessant vast te 
stellen dat in de media nog steeds systematisch het adjectief/substantief "vrouwelijk" en 
"vrouw" wordt gebruikt bij de verkiezing/benoeming van een politicus op een hoge post, 
wanneer het een vrouw betreft. Hetzelfde geldt niet wanneer het gaat om een man.

Het recht van vrouwen om te stemmen en een openbaar ambt te bekleden heeft sinds de 
twintigste eeuw langzaam terrein gewonnen. Amerikaanse vrouwen waren de eersten die, in 
1878, het recht verwierven om gekozen te worden. In 1893 was Nieuw-Zeeland het eerste 
land dat vrouwen het stemrecht toekende. Dit voorbeeld werd gevolgd door, om enkele landen 
te noemen, Australië (1902), Finland (1906), Noorwegen (1907), Portugal (1931), Frankrijk 
(1944) en Zwitserland (1971). Dezelfde rechten zijn pas onlangs toegekend aan vrouwen in 
Koeweit of opnieuw toegekend in Afghanistan na de val van de Taliban. In een aantal andere 
landen is het vrouwen op dit moment nog steeds niet toegestaan te stemmen of gekozen te 
worden1. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat inperkingen van het recht van vrouwen 
om te stemmen (bijvoorbeeld alleen vrouwen met een universitaire graad) in toenemende 
mate worden opgeheven en dat in het overgrote deel van de landen tegenwoordig op dit 
gebied volledige gelijkheid met mannen bestaat.

In dit verslag wordt een panorama geschetst van de situatie van vrouwen in de internationale 
politiek tegen het einde van de eenentwintigste eeuw. Het is van essentieel belang eraan te 
herinneren dat de rechten van vrouwen voor meer dan de helft van de wereldbevolking in 
wezen mensenrechten zijn. Welke internationale posities worden er momenteel door vrouwen 
vervuld? Welk soort politieke verantwoordelijkheden met een dimensie op het gebied van 
externe betrekkingen/buitenlandse zaken zijn aan hen toevertrouwd? Welk verschil maakt hun 
aanwezigheid - of zou deze moeten maken - voor de bevordering van vrouwenrechten als 
basale mensenrechten en voor de besluitvorming in maatschappijen in het algemeen?

Dankzij de historische Top van Peking van 1995 is de bewustwording met betrekking tot de 
belemmeringen voor vrouwen om volledig te^participeren in het politieke leven toegenomen. 
Peking was een keerpunt voor wat betreft de politieke agendering van 
discriminatievraagstukken. De publieke opinie en besluitmakers staan sinds dat moment meer 
open voor het vooruitzicht van vrouwen op hoge posten. Pariteitswetgeving en de invoering 
van quota, of de dreiging daarvan, volgden. Wat zijn daarvan de gevolgen geweest?

De recente ontwikkelingen lijken bemoedigend: de zichtbaarheid van vrouwen op het 
wereldtoneel is in de afgelopen jaren vergroot met het aantreden van Madeleine Albright en 
Condoleezza Rice (Verenigde Staten), Magawati Soekarnopoetri (Indonesië), Corazon 

  
1 In de Verenigde Arabische Emiraten, waar het parlement officieel wordt benoemd, hebben mannen noch 
vrouwen actief of passief stemrecht. In Saoedi-Arabië namen mannen voor het eerst in 2005 deel aan de eerste 
lokale verkiezingen die ooit in dat land werden gehouden. Vrouwen was het bij die gelegenheid echter niet 
toegestaan hun stemrecht uit te oefenen. Vrouwen in Koeweit konden voor het eerst gebruikmaken van hun 
actieve en passieve stemrecht bij de gemeentelijke verkiezingen in april 2006 (http://www.ipu.org/wmn-
e/suffrage.htm). 
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Aquino (de Filippijnen), Angela Merkel (Duitsland) op de hoogste posten als staats- of 
regeringsleiders. Ook werden er vrouwen tot minister benoemd op van oudsher door mannen 
gedomineerde terreinen zoals Defensie en Financiën (bijv. Michele Alliot-Marie in Frankrijk 
en Manuela Ferreira Leite in Portugal). Onlangs, in de eerste maanden van 2006, werd Tarja 
Kaarina Halonen herkozen voor een tweede termijn als president van Finland. In Chili en 
Liberië werden respectievelijk Michelle Bachelet en Hellen Johnson-Sirleaf de eerste 
vrouwelijke presidenten in hun werelddeel. In maart 2006 werd in Zuid-Korea Han Myeong 
Sook benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. In Israël en het Verenigd Koninkrijk, die 
beide al een vrouwelijke minister-president hadden, werden recentelijk ook vrouwelijke 
ministers van Buitenlandse Zaken benoemd en afgelopen juni werd Susan Schwab benoemd 
tot hoogste handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Op dit moment, nu er een 
nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties moet worden gekozen, is het gevoelen dat 
het de beurt is aan een vrouw, wijdverspreid.

Een nadere blik op de jongste cijfers over de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek 
geeft echter weinig reden tot vreugde. Obstakels van niet-wettelijke aard belemmeren nog 
steeds de volledige participatie van vrouwen in het openbare leven en de kwestie van vrouwen 
in de politiek moet derhalve hoog op de politieke agenda blijven staan, zowel op nationaal als 
op internationaal niveau. Ondanks blijken van goede wil en bestaande internationale 
verdragen, resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad en resolutie 2025 van het Europees 
Parlement van november 2000, is het aantal vrouwen op het internationale politieke toneel 
nog steeds betrekkelijk gering in vergelijking met het aantal mannen. Vrouwen staan nog 
steeds niet op gelijke voet met mannen en toch vormen vrouwen het centrale element bij een 
duurzame oplossing van alle conflicten (zie het verslag van Véronique de Keyser over de 
situatie van de vrouw in gewapende conflicten en haar rol in de wederopbouw en het 
democratische proces in landen die zich in een postconflictsituatie bevinden).

Als de Nobel-prijs als maatstaf wordt genomen, ontbreekt het nog steeds aan erkenning voor 
de positieve bijdrage die vrouwen leveren tot de totstandbrenging van vrede en veiligheid 
(sinds de instelling van de prijs in 1901 waren er van de 92 prijswinnaars slechts 12 vrouw).

Onder de 191 lidstaten van de Verenigde Naties bevinden zich momenteel 7 vrouwelijke 
staatshoofden en 8 vrouwelijke regeringsleiders.

In een onlangs gepubliceerd onderzoek wijst de Internationale Parlementaire Unie (IPU) erop 
dat van de 43.961 leden van parlementen over de gehele wereld (lager- en hogerhuis 
gecombineerd) slechts 16,4% vrouw is (7.195). De Scandinavische landen tellen de meeste 
vrouwelijke parlementsleden (40%), daarna volgen Noord- en Zuid-Amerika (19,6%) en 
Europa (OESO-landen, met uitzondering van Scandinavië) met een gemiddelde van 16%, 
hetgeen slechts weinig meer is dan de landen ten zuiden van de Sahara (16,4%), Azië 
(16,3%), de landen van de Stille Zuidzee (12%) en de Arabische staten, waar slechts 8,3% van 
de gekozen parlementsleden vrouw is.

Het is interessant vast te stellen dat in landen die recentelijk een post-conflictfase zijn 
ingegaan een hoog aantal vrouwen een openbaar ambt bekleedt, ondanks het feit dat deze 
landen voorheen een dergelijk patroon niet kenden en zelfs zeer patriarchale samenlevingen 
waren. Dit geldt bijvoorbeeld voor Afghanistan, Rwanda en Oost-Timor. Wat het verschil 
maakte, was het feit dat de organisatie van de verkiezingen in deze landen in handen van de 
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Verenigde Naties was gegeven. Die zorgde voor een evenwichtigere gender-
vertegenwoordiging in de politieke en verkiezingsstrategieën. Deze experimenten tonen aan 
dat andere landen de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek ook drastisch zouden 
kunnen veranderen als de politieke wil aanwezig zou zijn bij degenen die de macht hebben 
over de politieke/electorale processen.

Er moet echter verder worden gekeken dan de cijfers en er moet daadwerkelijk worden 
gemeten op welke wijze vrouwen de politieke agenda beïnvloeden, zowel op nationaal als op 
internationaal niveau. Uw rapporteur is van mening dat wanneer de aandacht verschuift van 
cijfers naar de invloed van vrouwen in de politiek, kwesties zoals goed bestuur, bestuurlijke 
hervorming en de rechtsstaat zowel nationaal als internationaal nadrukkelijker en hoger op de 
politieke agenda zullen worden geplaatst.

In de afgelopen jaren is de positieve bijdrage die vrouwen leveren in de diplomatie, bij 
conflictoplossing, vredeshandhaving en vredesonderhandelingen alsook op gebieden zoals 
politie en justitie in brede kring erkend. Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties van oktober 2000 is het bewijs van deze bewustwording, omdat daarin niet 
alleen wordt gewezen op de bekende gevolgen die conflicten hebben op vrouwen, maar - even 
belangrijk - de impact die vrouwen op alle niveaus kunnen hebben op conflicten, in het 
bijzonder op de vormgeving van oplossingen en bij het gaande houden van 
verzoeningsmechanismen en lange-termijnstrategieën. Vandaar de noodzaak vrouwen te laten 
participeren in vredeshandhavingsmissies (en niet alleen als gender-adviseurs) en 
vredesonderhandelingen. 

Hoewel verre van uitputtend, is dit verslag vooral gericht op de meest "zichtbare" functies in 
de internationale politieke arena van waaruit vrouwen invloed kunnen uitoefenen op 
vraagstukken van vrede en veiligheid. Het gaat daarbij om functies zoals staatshoofd, premier, 
minister van Buitenlandse Zaken, vertegenwoordiger van regionale organisaties en 
instellingen (bijv. in Europa de EU, de OESO en de Raad van Europa) of van de Verenigde 
Naties.

Voorts is het van belang stil te staan bij het politieke belang van indicatoren en gegevens, of 
het gebrek daaraan. Het verzamelen van gegevens en gender-beleidsmaatregelen van andere 
regionale organisaties was een grote uitdaging bij de opstelling van dit verslag. Met name het 
verkrijgen van gegevens over welke openbare ambten momenteel door vrouwen worden 
bekleed of welke topposities vrouwen vervullen in internationale organisaties was moeilijker. 
Maar nog moeilijker was het vinden van gegevens over regionale organisaties buiten het 
"Westen". 

De belangrijkste aanbevelingen van uw rapporteur zijn vooral gericht tot de regeringen van de 
lidstaten van de EU als voornaamste hoeders van alle wetgevingsteksten die op internationaal 
niveau worden aangenomen. De EU en haar lidstaten moeten op internationaal niveau en in 
het bijzonder in de Verenigde Naties het goede voorbeeld geven. De regeringen van EU-
lidstaten en alle EU-instellingen, in het bijzonder de Commissie en de Raad, worden er 
dringend toe opgeroepen om voor elke mannelijke kandidaat die zij voorstellen voor een 
positie bij de EU (zoals Speciale Vertegenwoordiger voor het GBVB) en op internationaal 
niveau, met name bij de VN, ook een vrouwelijke kandidaat voor te stellen. Ook wordt een 
actievere rol aanbevolen voor de externe delegaties van de EU bij de bevordering van gender-
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evenwicht in politieke en ontwikkelingsprogramma's in derde landen, als onderdeel van de 
algemene EU-strategie voor het behalen van de millenniumdoelstellingen en met name van de 
essentiële elementen van MDG3 ten aanzien van "bevordering van gender-gelijkheid en 
vergroten van de zeggenschap van vrouwen".

Uw rapporteur heeft voorts een lijst van aanbevelingen voor maatregelen van de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties opgesteld, omdat zij van mening is dat hij een cruciale rol 
kan vervullen door via het aanwervingsbeleid van de VN het goede voorbeeld te geven voor 
een eerlijkere verdeling van hoge functies tussen vrouwen en mannen.

Ook de rol van nationale politieke partijen is van doorslaggevend belang bij het verbeteren 
van het gender-evenwicht. Uw rapporteur roept politieke partijen in heel Europa ertoe op 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de vertegenwoordiging van beide geslachten in 
enigerlei collectief politiek orgaan binnen een grens van minimaal 40% en maximaal 60% 
valt. Zij dringt er voorts bij politieke partijen op aan te zorgen voor adequate scholing voor 
vrouwelijke politici, teneinde de gender-kloof te dichten. In de Lissabon-strategie van de EU 
voor groei en werkgelegenheid is de volledige participatie van vrouwen in het economisch
leven van essentieel belang. Uw rapporteur herinnert eraan dat met de Lissabon-strategie 
gender-gevoelige beleidsterreinen centraal in het algemene EU-beleid voor groei en 
concurrentievermogen zijn geplaatst. Zij is dan ook van opvatting dat de volledige participatie 
van vrouwen in de politiek een randvoorwaarde is voor het welslagen van gender-gevoelig 
economisch beleid.


