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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake het EU-genderactieplan III
(2021/2003(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 18 december 1979 inzake de 
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen,

– gezien de Verklaring van Peking van 1995 en het actieprogramma van de vierde 
Wereldvrouwenconferentie alsmede de resultaten van de toetsingsconferenties ervan,

– gezien Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die in september 2015 is 
goedgekeurd, en met name de doelstellingen nrs. 1, 4, 5, 8 en 10 ervan,

– gezien de resoluties 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 
2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) en 2493 (2019) van de VN-
Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid,

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa van 11 mei 2011 inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul),

– gezien de Verdragen van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel 
(CETS nr. 197) en inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en 
seksueel misbruik (CETS nr. 201),

– gezien de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD), die in 
1994 in Caïro heeft plaatsgevonden, en het actieprogramma ervan, alsmede de 
conclusies van de toetsingsconferenties ervan en de top van Nairobi van 2019 
(ICPD+25) ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige bestaan van de Conferentie,

– gezien het Generation Equality Forum dat in maart 2021 in Mexico en van 30 juni tot en 
met 2 juli 2021 in Parijs heeft plaatsgevonden,

– gezien de actieagenda van Addis Abeba van juli 2015,

– gezien het gezamenlijke Spotlight-initiatief van de EU en de VN, dat zich richt op de 
uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes,

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) 
en artikel 8, artikel 153, lid 1, en artikel 208 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU), 

– gezien artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

– gezien de integrale strategie van de EU voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Europese Unie van juni 2016,
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– gezien de gezamenlijke mededeling van de Europese Commissie en de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het 
Europees Parlement en de Raad getiteld “EU-genderactieplan (GAP) III – een 
ambitieuze agenda inzake gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen in het 
externe optreden van de EU 2021-2025” (SWD(2020)0284 final) en het gezamenlijk 
werkdocument “Objectives and Indicators to frame the implementation of the Gender 
Action Plan III”,

– gezien de mededeling van de Commissie getiteld “De Europese Green Deal” 
(COM(2019)0640 final),

– gezien Verordening (EU) 2021/522 van het Europees Parlement en de Raad van 
24 maart 2021 tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van 
gezondheid (“EU4Health-programma”) voor de periode 2021-2027, en tot intrekking 
van Verordening (EU) nr. 282/2014,

– gezien het verslag van UN Women van 9 april 2020 getiteld “The Impact of COVID-19 
on Women”,

– gezien het verslag van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties van 27 april 2020 
getiteld “Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-
based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage”,

– gezien de in november 2020 gestarte wereldstrategie van de WHO om 
baarmoederhalskanker uit te bannen,

– gezien zijn resolutie van 31 mei 2018 over de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk 
werkdocument (SWD(2015)0182) – Gendergelijkheid en de empowerment van 
vrouwen: Het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen 
van de EU 2016-20201,

– gezien zijn resolutie van 12 februari 2020 over een EU-strategie om wereldwijd een 
einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking2,

– gezien zijn resolutie van 13 februari 2020 over de EU-prioriteiten voor de 64e zitting 
van de VN-commissie voor de status van de vrouw3,

– gezien zijn resolutie van 23 oktober 2020 over gendergelijkheid in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU4, 

– gezien zijn resolutie van 24 juni 2021 over het vijfentwintigjarig bestaan van de 
Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van 
Nairobi)5,

– gezien zijn resolutie van 24 juni 2021 over de situatie op het gebied van seksuele en 

1 PB C 76 van 9.3.2020, blz. 168.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0031.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0039.
4 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0286.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0315.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0039_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0286_NL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0315_NL.html
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reproductieve gezondheid en rechten in de EU, in verband met de gezondheid van 
vrouwen6,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken, de Commissie internationale 
handel en de Begrotingscommissie,

– gezien het gezamenlijk verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de 
Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid (A9-0000/2021),

A. overwegende dat gendergelijkheid een van de waarden van de Europese Unie is, 
alsmede een fundamenteel en universeel mensenrecht;

B. overwegende dat geweld de meest extreme vorm van genderongelijkheid is;

C. overwegende dat de toegang tot diensten inzake seksuele en reproductieve gezondheid 
en rechten universeel moet zijn; 

D. overwegende dat de pandemie ernstige gevolgen heeft voor vrouwen en meisjes, met 
name wat betreft de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, alsmede de toename van 
gendergeweld en economische verschillen;

E. overwegende dat de bestrijding van ongelijkheid van fundamenteel belang zal zijn voor 
het herstel; 

1. betreurt dat de Raad niet in staat is geweest unanieme conclusies aan te nemen vanwege 
het feit dat vier lidstaten gekant zijn tegen het gebruik van de term “gender”;

Een doeltreffender engagement van de EU

2. roept op tot een volledige uitvoering van GAP III in het kader van het externe optreden 
van de EU; 

3. benadrukt de noodzaak van een jaarlijkse evaluatie van de resultaten van GAP III op 
alle niveaus en in alle stadia aan de hand van gerichte en meetbare doelstellingen; 

4. roept de missies en delegaties van de EU en de lidstaten op nauw samen te werken ten 
behoeve van de uitvoering van GAP III; 

5. roept op tot het aangaan van nauwe partnerschappen met verenigingsnetwerken en 
ministeries van partnerlanden en pleit voor een jaarlijkse dialoog over de uitvoering van 
GAP III waarbij de belanghebbenden worden betrokken, en met name het 
maatschappelijk middenveld; 

6. roept op tot het versterken van de financiële steun voor lokale vrouwenorganisaties; 
veroordeelt alle vormen van onderdrukking van vrouwenactivisten en roept alle 
regeringen op het maatschappelijk middenveld te beschermen en te ondersteunen en 

6 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0314.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0314_NL.html
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ermee samen te werken; 

7. dringt erop aan GAP III te coördineren met andere initiatieven, zoals het Spotlight-
initiatief, waarvan de concrete resultaten moeten worden verbeterd en de begroting moet 
worden verhoogd;

8. juicht toe dat 85 % van alle nieuwe externe acties gender als belangrijke of voornaamste 
doelstelling zullen moeten hebben; benadrukt dat de vastgestelde doelstellingen 
eveneens moeten worden gekwantificeerd door specifieke financiering en niet alleen 
door een percentage programma’s;

Zes actiegebieden 

De uitbanning van elke vorm van gendergeweld waarborgen

9. roept op tot het versterken van de strijd tegen feminicide en tegen elke vorm van geweld 
tegen vrouwen;

10. benadrukt dat kinderhuwelijken meisjes kwetsbaar maken voor geweld en misbruik; 
herinnert eraan dat jaarlijks ten minste drie miljoen meisjes het risico lopen genitale 
verminking te ondergaan; vraagt om de invoering van maatregelen ter voorkoming van 
genitale verminking van vrouwen en gedwongen huwelijken;

11. herinnert eraan dat vrouwen en meisjes het grootste deel van de slachtoffers van 
mensenhandel en seksuele uitbuiting vormen; roept op tot het versterken van de 
internationale samenwerking om een einde te maken aan deze slavenhandelpraktijken; 

De toegang tot gezondheidszorg voor vrouwen waarborgen 

12. maakt zich zorgen over de toename van conservatieve uitlatingen en georganiseerde 
groepen, waaronder religieuze, waardoor de eerbiediging van seksuele en reproductieve 
rechten in de EU en daarbuiten in het gedrang komt; 

13. vraagt dat in GAP III meer belang wordt gehecht aan deze rechten en dat er voldoende 
financiële middelen aan worden toegekend in de programmering van het instrument 
“Europa in de wereld”;

14. herinnert eraan dat seksuele en reproductieve rechten invloed hebben op het lichaam en 
de autonomie van vrouwen en dringt erop aan dat deze als een punt van zorg voor de 
volksgezondheid worden behandeld; roept op tot het waarborgen van universele 
toegang tot seksuele voorlichting, anticonceptie en veilige en legale abortus;

15. dringt erop aan schoolverzuim onder meisjes tijdens hun menstruatie te bestrijden door 
voorzieningen met betrekking tot menstruele hygiëne op scholen te bevorderen en 
stigmatisering tegen te gaan; 

16. herinnert aan de ongelijkheden en verschillen tussen vrouwen en mannen wat betreft de 
toegang tot en de kwaliteit van gezondheidszorg; roept op tot het waarborgen van 
universele toegang tot preventie, diagnose, alsmede zorg en behandeling van 
vrouwenziekten en seksueel overdraagbare aandoeningen;
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Economische en sociale gelijkheid bevorderen 

17. herhaalt dat de crisis gevolgen heeft voor de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt; 
herinnert aan de noodzaak een genderdimensie in alle herstelplannen op te nemen; 

18. dringt erop aan om in het kader van GAP III de economische activiteiten van vrouwen 
en hun toegang tot middelen en tot sociale bescherming te bevorderen; roept ertoe op de 
inzetbaarheid en het ondernemerschap van vrouwen te ondersteunen; 

19. roept op tot mondiale inspanningen voor toegang tot onderwijs voor meisjes en tot 
hoogwaardige opleiding die is toegesneden op de behoeften van de arbeidsmarkt; 

Participatie en leiderschap van vrouwen bevorderen

20. stelt vast dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op alle niveaus van het politieke en 
openbare leven; roept op tot de financiering van programma’s die hun opleiding en 
participatie bevorderen;

Vrouwen betrekken bij vredes- en veiligheidsprocessen

21. benadrukt het belang van de rol van vrouwen voor het bevorderen van de dialoog, het 
vormen van coalities en het bemiddelen in vredesonderhandelingen; roept de Europese 
Unie op grotere participatie van vrouwen aan processen voor vredeshandhaving en -
opbouw te bevorderen;

22. beklemtoont de noodzaak van een holistische benadering van vrouwen en meisjes die 
het slachtoffer zijn van seksueel geweld in conflictgebieden;

23. herhaalt dat het gebruik van seksueel geweld als oorlogswapen moet worden 
tegengegaan en straffeloosheid moet worden bestreden;

De groene, digitale samenleving opbouwen

24. prijst de vastberadenheid van de Unie om de genderdimensie in het kader van de groene 
transitie aan te pakken, gezien de onevenredige impact van klimaatverandering op 
vrouwen en meisjes;

25. benadrukt dat vrouwen vooroplopen qua kennis van landbouw, klimaat en 
biodiversiteit; roept ertoe op hen te ondersteunen door middel van financiering, 
wetgevingskaders en toegang tot middelen; 

26. dringt erop aan de toegang en opleiding van vrouwen en meisjes op het gebied van 
digitale hulpmiddelen te bevorderen en de aanwezigheid van vrouwen in STEM-
beroepen (STEM – wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) te stimuleren;

27. benadrukt de noodzaak van aangepaste regelgeving op het gebied van digitale platforms 
teneinde gendergerelateerd cybergeweld en cyberpesten te bestrijden; dringt erop aan 
dat vrouwen meer worden betrokken bij het ontwerp, de vervaardiging en de 
ontwikkeling van artificiële intelligentie teneinde te strijden tegen de instandhouding 
van stereotypen en gendervooroordelen;
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Een echte Generatie Gelijkheid creëren 

28. wijst nogmaals op de prominente rol die de Unie op multilateraal niveau moet spelen 
ten behoeve van feministische diplomatie;

29. is ingenomen met de 33 miljard EUR die tijdens het Generation Equality Forum in 
Parijs is beloofd; dringt aan op een jaarlijkse follow-up en een concrete uitvoering van 
de besloten acties; 

30. herinnert aan de toezegging van de Commissie om 4 miljard EUR van de externe 
begroting aan vrouwen en meisjes te besteden en meer middelen uit te trekken voor 
vrouwenorganisaties; dringt erop aan dat die toezeggingen worden gespecificeerd; 

31. herinnert eraan dat de intergenerationele dialoog en het engagement van mannen en 
jongens van cruciaal belang zijn voor het doorvoeren van een maatschappelijke 
verandering en het creëren van een echte Generatie Gelijkheid;

°

° °

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlands en veiligheidsbeleid.
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TOELICHTING

De weg naar gendergelijkheid is nog zeer lang. Dagelijks hebben miljoenen vrouwen en meisjes 
te maken met belemmeringen voor empowerment, met discriminatie en vaak ook met geweld 
en uitbuiting. 

De COVID-19-pandemie heeft overal ter wereld ongelijkheden tussen vrouwen en mannen 
verergerd. Naast partnergeweld dat door de opeenvolgende lockdowns sterk is toegenomen en 
1,4 miljoen ongewenste zwangerschappen die beëindigd moesten worden, zijn 47 miljoen 
vrouwen en meisjes in extreme armoede terechtgekomen. Ultraconservatieven en 
fundamentalisten hebben ervan geprofiteerd om hun controle over het lichaam en de autonomie 
van vrouwen nog verder te vergroten, met name door de toegang tot abortus te beperken. De 
conclusie is duidelijk: de crisis en de talrijke gevolgen ervan tonen aan dat de rechten van 
vrouwen en meisjes nooit zijn verworven. 

Toch kan geen enkele samenleving zich verder ontwikkelen of van een crisis herstellen als zij 
de helft van haar bevolking aan de kant schuift, of zelfs onderdrukt. Het maatschappelijk 
welzijn en de economie hebben aanzienlijk baat bij de empowerment van vrouwen. Wereldwijd 
besteden zij bijvoorbeeld 90 % van hun inkomen aan hun gezin.

Er is sprake van diepgewortelde ongelijkheden – de toegang tot onderwijs, werk, middelen en 
kredieten bijvoorbeeld – maar ook van nieuwe ongelijkheden. Zij houden met name verband 
met discriminatie op digitaal gebied of kwetsbaarheden ten aanzien van klimaatverandering. 

Het herstel na de COVID-19-crisis vormt de kans voor een nieuwe start waarbij menselijke 
ontwikkeling centraal staat. Er moet nu een rechtvaardigere en meer inclusieve samenleving 
worden opgebouwd, waar vrouwen ten volle hun plaats hebben. 

De Europese Unie moet via haar externe optreden de woordvoerder van een meer egalitaire 
wereld zijn. Hiervoor beschikt de EU over een sterk instrument dat ten volle moet worden 
benut: het genderactieplan (GAP III). 

GAP III is een belangrijk politiek instrument en mag niet als een technisch programma worden 
opgevat. Hiermee wordt feministische diplomatie centraal gesteld door de waarden van 
gendergelijkheid uit te dragen. 

Uw rapporteur heeft uitgebreid overleg zo dicht mogelijk bij actoren in het veld gepleegd. Zij 
heeft gesproken met betrokken personen en deskundigen uit de Europese Unie, Thailand, 
Mexico, Rwanda, India, El Salvador, Mozambique, Senegal, Irak en de Democratische 
Republiek Congo. Die personen zijn afkomstig uit het maatschappelijk middenveld, de 
academische wereld, internationale organisaties en de politiek en er waren twee winnaars van 
de Nobelprijs voor de vrede bij: dokter Denis Mukwege en Nadia Murad. 

Deze diversiteit van uitwisselingen weerspiegelt de diverse samenlevingen in de wereld. De 
behoeften en uitdagingen verschillen per land, regio, gemeenschap en cultuur. De aandacht 
moet uitgaan naar prangende kwesties volgens de specifieke context en de specifieke 
problematiek waar vrouwen en meisjes mee te maken hebben.

1) Een plan dat strookt met de uitdagingen die door de gezondheidscrisis zijn 
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vergroot 

Geweld tegen vrouwen en meisjes 

Geweld tegen vrouwen, in alle vormen, is de meest extreme uiting van de ongelijkheid tussen 
vrouwen en mannen. Partnergeweld, huiselijk geweld, seksueel geweld, intimidatie, 
verkrachting en genitale verminking hebben dramatische en langdurige gevolgen voor de 
fysieke en geestelijke gezondheid van vrouwen en moeten standvastig worden bestreden door 
alle landen en alle maatschappelijke actoren. 

Geweld blijft niet binnen het gezin en het privéleven: het gaat om rechten, gezondheid, maar 
het is ook een veiligheidsprobleem. Het heeft eveneens een grote impact op het openbare leven 
en de arbeidswereld. De wijze waarop gendergeweld wordt neergezet, moet worden aangepast. 
Geen enkele samenleving kan gedijen als de helft van de bevolking gevaar loopt op fysiek en/of 
psychisch geweld. 

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 

De empowerment van vrouwen en meisjes wereldwijd zal nooit worden verwezenlijkt zonder 
het universele en grondrecht om over het eigen lichaam te beschikken.

De universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid is een vraagstuk voor de 
volksgezondheid en geen religieus, politiek of ideologisch debat. Hiermee kan onder meer het 
aantal tienerzwangerschappen en moeder- en kindersterfte worden verminderd en worden 
gestreden tegen hiv en andere seksueel overdraagbare aandoeningen, alsmede tegen 
gemakkelijk verwijderbare vormen van kanker zoals baarmoederhalskanker. 

Sommige regeringen in Europa en in de wereld hebben de COVID-19-crisis aangevat om de 
toegang tot veilige en legale abortus, anticonceptie en seksuele voorlichting aan de kaak te 
stellen. Het is dus absoluut noodzakelijk middelen te blijven uittrekken voor het 
maatschappelijk middenveld dat ijvert voor het recht op lichamelijke zelfbeschikking.

Onderwijs en economische empowerment

De toegang tot gezondheidszorg vormt een van de pijlers van menselijke ontwikkeling. Een 
andere pijler is de toegang tot onderwijs. Maar ook daar worden meisjes gediscrimineerd, met 
name door de wil schoolopleiding voor jongens voorop te stellen, gedwongen huwelijken, 
taboes rond menstruatie of de beperkte toegang tot water en tot aangepaste hygiënische en 
sanitaire voorzieningen, alsmede hygiënische bescherming.

Als gevolg van de pandemie konden elf miljoen meisjes niet naar school terugkeren, bovenop 
de 130 miljoen meisjes die al niet naar school gingen. Toch leidt elk extra jaar van onderwijs 
tot een afname van 10 % van de vruchtbaarheid en een extra jaar schoolopleiding kan het 
inkomen van een vrouw met 10 tot 20 % doen toenemen. 

Het investeren in het onderwijs en de opleiding van meisjes en vrouwen en het hun garanderen 
van voldoende financiële steun dragen zo bij aan hun empowerment en hebben een positieve 
weerslag op de economie en de arbeidsmarkt. 

De wereld na de COVID-19-crisis heeft behoefte aan een feministisch economisch herstel, met 
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vrouwen die nadenken, met voorstellen komen en de leiding nemen. 

2) Een programma voor mobilisatie van regeringen en het maatschappelijk middenveld 
ten behoeve van vrede en gelijkheid 

Uitvoering, evaluatie en financiering 

De nieuwe doelstellingen voor de uitvoering van GAP III geven blijk van de wil gender in de 
meeste programma’s voor extern optreden van de Europese Unie te integreren. Terwijl 85 % 
van de nieuwe programma’s voortaan gendergelijkheid als belangrijke doelstelling zullen 
moeten hebben, zal 5 % van alle programma’s daarnaast gelijkheid als hoofddoelstelling 
moeten hebben. GAP III komt met een nieuwe garantie, namelijk dat er in elk partnerland 
sprake zal zijn van ten minste één actie met gendergelijkheid als hoofddoelstelling. Hoewel dat 
ambitieuzer had kunnen zijn, zorgt die toevoeging ervoor dat de genderdimensie in alle 
partnerlanden aanwezig zal zijn. Intersectionaliteit moet eveneens beter in acht worden 
genomen teneinde aan de behoeften van vrouwen en minderheden tegemoet te komen.

Het is van cruciaal belang te zorgen voor een regelmatige follow-up van de naleving van die 
maatregelen en een ambitieuze financiering aan die kwantitatieve doelstellingen toe te kennen. 
De nadruk moet worden gelegd op de cruciale rol die maatschappelijke organisaties vervullen 
bij de programmering, uitvoering en follow-up van GAP III. De programma’s moeten worden 
gebaseerd en afgestemd op de uitwisseling van ervaringen overal ter wereld.

Vrouwen, vrede en veiligheid 

Bij conflicten worden meisjes en vrouwen het meest blootgesteld aan seksueel geweld, dat als 
oorlogswapen en terreurstrategie wordt gebruikt. Deze vorm van geweld wordt nog te weinig 
als oorlogsmisdaad en misdaad tegen de menselijkheid beschouwd. Om een einde te maken aan 
die praktijken moet de genderdimensie in nationale strategieën inzake vrede en recht worden 
opgenomen, alsmede de strijd tegen de straffeloosheid van daders. Dat is onmisbaar alvorens 
over te kunnen gaan tot verzoening en herstel van vrede. 

Bovendien is de situatie van vrouwen en meisjes in kampen voor vluchtelingen en ontheemde 
bevolkingsgroepen nog zorgwekkender, omdat zij vaak geen toegang tot onderwijs, opleiding 
en werk meer hebben. 

Ook nemen er doorgaans geen vrouwen deel aan veiligheidsraden en vredesprocessen. 
Vrouwen moeten op dezelfde wijze als mannen worden opgeleid voor conflictbemiddeling en 
-oplossing, alsmede voor het beheren van migratiestromen en problematiek waar burgers mee 
te maken hebben. Zij kunnen “soft power” toepassen door middel van bewustmaking omtrent 
het lot van burgers, met name vrouwen en meisjes, en kunnen ervoor zorgen op een andere 
manier aan vrede te werken. 

3) Een ambitie voor toekomstige generaties 

De transities waarin onze samenlevingen zich bevinden, zijn niet mogelijk zonder vrouwen. 

Groene en digitale transitie 

Vrouwen en meisjes worden onevenredig getroffen door de achteruitgang van het milieu en 
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klimaatveranderingen zoals de verschillende soorten verontreiniging, droogten, bosbranden en 
overstromingen. De verzameling van hulpbronnen bijvoorbeeld is een taak die voornamelijk 
bij hen ligt. Er moet dus rekening worden gehouden met de ervaring van vrouwen en hun 
specifieke behoeften, of dat nu bij het beheer van natuurlijke hulpbronnen of bij de respons op 
rampen en de preventie ervan is. 

Bovendien moeten vrouwen dezelfde rechten genieten als mannen om een economisch en 
ecologisch duurzame landbouwtransitie te kunnen bewerkstelligen.

Tot slot kan de empowerment van vrouwen zich niet voltrekken zonder rekening te houden met 
de uitdagingen die de digitalisering van de economie en de automatisering van de samenleving 
meebrengen. De aanwezigheid van vrouwen in de STEM-sectoren en hun opleiding op het 
gebied van nieuwe technologieën en artificiële intelligentie moeten worden bevorderd zodat zij 
hoofdrolspeelsters zijn in onze samenlevingen van de toekomst. 

Gendergerelateerd onlinegeweld, met name onlinepesten, vormt nog een obstakel voor de 
toegang en participatie van vrouwen en meisjes in de digitale ruimte, waaronder op sociale 
netwerken. Grote platforms dragen net als regeringen een cruciale verantwoordelijkheid om 
samen tegen dat fenomeen te strijden. Er moet al vanaf zeer jonge leeftijd worden voorzien in 
een op maat gesneden opleiding voor meisjes en jongens op het gebied van sociale netwerken, 
internet en de risico’s ervan, die door “champions” (oudere studenten) zou kunnen worden 
gegeven.

Naar een generatie van gelijkheid 

Het in juni 2021 in Parijs gehouden Generation Equality Forum heeft alle belanghebbenden die 
actief zijn op het gebied van gelijkheid warm gemaakt voor de jeugd en heeft gezorgd voor de 
inzameling van meer dan 33 miljard EUR van regeringen, het maatschappelijk middenveld en 
de particuliere sector. De Europese Commissie heeft zich ertoe verbonden om in het kader van 
de externe begroting van de EU ten minste 4 miljard EUR aan vrouwen en meisjes te wijden en 
meer middelen uit te trekken voor vrouwenorganisaties wereldwijd. 

Het is van cruciaal belang om de komende vijf jaar te zorgen voor een jaarlijkse follow-up van 
de verbintenissen die door alle actoren zijn aangegaan. Naast financiële verbintenissen moeten 
eveneens gerichte en meetbare acties worden gestimuleerd en ondersteund teneinde concrete 
resultaten te kunnen behalen. 

Conclusie 

De Europese Unie moet vrouwen en meisjes bijstaan die hun stem willen laten horen en hun lot 
in eigen handen willen nemen, ongeacht in welke regio ter wereld zij wonen. Opdat vrouwen 
deze verandering in gang kunnen zetten, moet de structurele situatie evolueren. De Europese 
Unie moet deze feministische diplomatie uitdragen, maar moet ook, om geloofwaardig te zijn 
ten opzichte van de rest van de wereld, de rechten en waardigheid van vrouwen binnen haar 
grenzen eerbiedigen.

Ze moet deze crisis aangrijpen om een generatie van gelijkheid te creëren: met meisjes en 
vrouwen die toegang hebben tot onderwijs en gezondheidszorg, die over hun lichaam 
beschikken, die volledig bij het economisch herstel worden betrokken en die een belangrijke 
rol spelen bij vrede, veiligheid en stabiliteit. 
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Om deze nieuwe wereld te verwezenlijken, is de inzet van iedereen nodig. Vrouwen kunnen 
niet in hun eentje de patriarchale samenlevingen waar zij zo lang van werden uitgesloten, 
definitief veranderen. 

Het is absoluut noodzakelijk hiervoor een beroep te doen op mannen en jongens. 

Het is zoals de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, het stelde: “de 
macht wordt zelden uit handen gegeven: je moet haar zelf grijpen”. Onze ambitie, aan de hand 
van dit verslag, is om vrouwen en meisjes te helpen de macht te grijpen teneinde een 
rechtvaardige, evenwichtige en humanistische wereld te creëren.


