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 Context

De commissie FEMM neemt ieder jaar deel aan de jaarlijkse zitting van de Commissie voor de 
Status van de Vrouw (CSW). Deze vergaderingen vormen een uitgelezen kans om de 
inspanningen van het Europees Parlement op het gebied van de bevordering van de 
vrouwenrechten en gendergelijkheid in de wereld onder de aandacht te brengen, informatie uit 
te wisselen en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen met andere partners en 
belanghebbenden. Aangezien de commissie FEMM bevoegd is voor de follow-up en 
tenuitvoerlegging van internationale overeenkomsten en verdragen met betrekking tot 
vrouwenrechten, is de jaarlijkse zitting van de CSW van groot belang voor de commissie.

De CSW is het voornaamste mondiale intergouvernementele orgaan dat zich uitsluitend 
bezighoudt met de bevordering van gendergelijkheid en de verbetering van de positie van 
vrouwen, en speelt dus een belangrijke rol bij de bevordering van vrouwenrechten, het in kaart 
brengen van de werkelijke leefomstandigheden van vrouwen in de hele wereld en het 
ontwikkelen van mondiale normen op het gebied van gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen.

De 65e zitting van de CSW vond plaats van 15 t/m 26 maart 2021 in het hoofdkwartier van de 
Verenigde Naties in New York. De meeste vergaderingen vonden plaats op afstand.

Het hoofdthema van de zitting was “de volledige en effectieve deelname van vrouwen aan het 
besluitvormingsproces in het openbare leven alsook de uitbanning van geweld met het oog op 
gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes”.

Het evaluatiethema was “de verbetering van de positie van de vrouw en de link met duurzame 
ontwikkeling”.

Zeven leden namen deel aan deze vergadering op afstand van 15 t/m 26 maart 2021. Het 
werkbezoek was goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters tijdens haar vergadering van 
11 maart 2021.

Beknopt verslag van de vergaderingen 

Maandag 15 maart 2021 – opening van de zitting, eerste plenaire vergadering 
De vergadering was openbaar toegankelijk via UN Web TV.

De voorzitter van de CSW65 (Armenië) opent de zitting en kondigt aan dat de CSW het eerste 
intergouvernementele orgaan is dat rechtstreeks de gevolgen van de COVID-19-pandemie 
ondervindt. Tijdens de verschillende vergaderingen worden de deelname van vrouwen aan het 
openbare leven, de uitbanning van geweld tegen vrouwen en de volledige verwezenlijking van 
gendergelijkheid behandeld. Ook de vooruitgang op het gebied van empowerment van vrouwen 
in verband met de SDG’s wordt besproken. Hij dringt er bij de lidstaten op aan om concrete 
maatregelen te treffen en beklemtoont de noodzaak van volledige gendergelijkheid, vooral 
tijdens de COVID-19-pandemie.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, stipt aan dat de pandemie 
vrouwen en meisjes onevenredig getroffen heeft, en dat bestaande ongelijkheden nog zijn 
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verergerd. Vrouwen zijn goed voor 70 % van de gezondheidswerkers en zijn tewerkgesteld in 
sectoren die het hardst door de pandemie getroffen worden. Vrouwen lopen bijgevolg een hoger 
risico om hun werk te verliezen, zullen naar verwachting minder verdienen en worden 
bovendien aanzienlijk meer belast met onbetaald werk. Tegelijkertijd heeft de pandemie ook 
een schaduwpandemie van geweld tegen vrouwen veroorzaakt, zowel online als offline. 
Daarom moeten we nu onze koers bijstellen en snel drastische maatregelen nemen. In de 
respons op de COVID-19-pandemie zien we dat vrouwelijke leiders uitblonken in de aanpak 
van de pandemie en dat zij landen beter voorbereidden op herstel. Anderzijds blijven vrouwen 
in grote mate uitgesloten van de uitoefening van de hoogste macht, aangezien zij enkel 
een kwart uitmaken van alle parlementsleden ter wereld en een derde van alle ministers en 
lokale bestuurders. Hij merkt op dat het in dit huidige tempo nog eens 130 jaar zal duren 
vooraleer we genderpariteit bereiken.

De secretaris-generaal van de VN roept alle leiders op om vijf belangrijke bouwstenen in te 
voeren:
a) de volledige verwezenlijking van vrouwenrechten, onder meer door anti-
discriminatiewetgeving vast te stellen en positieve maatregelen te nemen,
b) de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen, gaande van raden van bestuur, tot parlementen 
en het hoger onderwijs, aan de hand van quota,
c) de bevordering van de economische inclusie van vrouwen door gelijke beloning en 
investeringen in de zorgeconomie,
d) het opstellen van noodplannen om geweld tegen vrouwen en meisjes aan te pakken, en het 
voorzien in financiering voor beleidsmaatregelen,
e) het ruimte bieden om de vertaalslag tussen de generaties te maken, met nadruk op jonge 
vrouwen.

De andere sprekers wijzen ook op de buitensporige weerslag van de crisis op vrouwen en 
betreuren de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Zij dringen er bij de 
lidstaten en de internationale gemeenschap op aan om concrete maatregelen te nemen. De 
CSW65 wordt gezien als een doorslaggevend moment, aangezien met de conclusies van deze 
vergadering verdere achteruitgang op het vlak van gendergelijkheid tegengegaan wordt en werk 
gemaakt wordt van de agenda voor gendergelijkheid.

***

Dinsdag 23 maart 2021 – Vergadering met de EU-delegatie (EUD)

Op dinsdag 23 maart 2021 hadden de deelnemers aan het werkbezoek een virtuele vergadering 
met vertegenwoordigers van de delegatie van de Europese Unie bij de Verenigde Naties, New 
York:

• Dhr. Silvio Gonzato, ambassadeur, plaatsvervangend hoofd van de delegatie 
• Dhr. Julien Bourtembourg, eerste secretaris, Mensenrechten en Sociale Zaken
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Deze vergadering was bedoeld om een stand van zaken op te stellen over de onderhandelingen 
inzake de conclusies van de CSW65.

Het plaatsvervangend hoofd van de EU-delegatie brengt verslag uit over de openingssessie van 
de CSW65 en de door de EU georganiseerde nevenevenementen, en legt tevens aan de 
deelnemers van het werkbezoek uit wat de rol van de EU-delegatie is en hoe belangrijk 
eensgezindheid onder de VN-lidstaten is.
De vertegenwoordigers van de EU-delegatie lichten toe dat de onderhandelingen in de 
afgelopen vier weken moeizaam verliepen, maar nu wel de goede richting uitgaan. Zij hebben 
er vertrouwen in dat het tot een akkoord zal komen.

De leden van FEMM zijn verheugd over het nieuws van de EU-delegatie en spreken hun steun 
uit voor het standpunt van de EU-lidstaten bij de onderhandelingen. De leden van het Europees 
Parlement zijn met name geïnteresseerd om te horen hoe sommige landen buiten de EU 
tegenover de onderhandelingen staan en vooral ook hoe de houding van de VS al dan niet 
veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren, en om bepaalde onderwerpen te bespreken die 
in de definitieve aanbevelingen aan de orde zullen komen.

***

Dinsdag 23 maart 2021 17.00 - 18.45 uur (Belgische tijd) (12.00 - 13.45 uur EST) – 
nevenevenement van het Europees Parlement ter “bevordering van gendergelijkheid en 
verbetering van de positie van de vrouw bij het herstel na COVID-19”

De vergadering wordt uitgezonden via webstream. Meer dan 200 deelnemers hebben zich 
aangemeld voor het evenement.

De commissie FEMM organiseert dit nevenevenement in samenwerking met de commissie 
DEVE. Tijdens het evenement wordt een overzicht gegeven van de prioriteiten en initiatieven 
van het Europees Parlement en de commissie FEMM ter verbetering van de positie van de 
vrouw bij het herstel na COVID-19. Verder biedt het evenement een podium voor de 
uitwisseling van beste praktijken en een discussie over mogelijke verdere stappen.

Het evenement wordt geopend door FEMM-voorzitter Evelyn Regner en Pierrette Herzberger-
Fofana, ondervoorzitter van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE).

Leonore Gewessler, Oostenrijkse minister van Klimaatactie, Milieu, Energie, Mobiliteit, 
Innovatie en Technologie, houdt de keynote speech.

De panelleden, EP-leden Maria Manuel Leitão Marques en Samira Rafaela, geven een 
overzicht van de prioriteiten van het Europees Parlement en de commissie FEMM. Zij 
benadrukken dat het belangrijk is om het genderperspectief in al het beleid te integreren en om 
vrouwen leidinggevende functies op zich te laten nemen in het herstel na COVID-19, herhalen 
dat vrouwen onevenredig zwaar getroffen werden door de crisis, en roepen op tot meer 
intergouvernementele inspanningen om dergelijke uitdagingen aan te pakken. Ze halen ook het 
belang aan van de strijd tegen seksisme, gendergerelateerd geweld en het verzamelen van 
gendergevoelige gegevens.
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45 VN-afgevaardigden uit 23 landen hebben zich aangemeld voor het evenement. 
Vertegenwoordigde landen buiten de EU waren onder meer: Bhutan, Burkina Faso, Congo, 
Kiribati, Malawi, Marshalleilanden, Micronesia, Mozambique en de Verenigde Staten van 
Amerika.

De volgende VN-afgevaardigden nemen deel aan het debat: mevrouw Elke Ferner 
(vertegenwoordiger van UN Women Duitsland), mevrouw Anna Widegren (directrice van het 
Europees netwerk End FGM) en mevrouw Thelma Kaliu (Plan International, Malawi). De VN-
afgevaardigden wijzen op de noodzaak om de duurzameontwikkelingsdoelstellingen te 
bereiken, gendergerelateerd geweld uit te bannen en de door de pandemie nog verergerde 
ongelijkheden aan te pakken.

Tijdens het debat hameren de EP-leden op de noodzaak om gendergerelateerd geweld uit te 
bannen, in de zorgeconomie te investeren en genderkloven te dichten. Het herstel na COVID-19 
is volgens hen een kans om een pad in die richting uit te stippelen.

De sprekers uiten ook kritiek op de recente beslissing van Turkije om zich terug te trekken uit 
het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen 
vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul). 

***

Vrijdag 26 maart 2021 – Einde van de 65e zitting
De vergadering was openbaar toegankelijk via UN Web TV.

 
De CSW65-facilitator van de Republiek Korea feliciteert iedereen met de gezamenlijke 
conclusies, in de hoop dat deze zullen bijdragen tot de bevordering van gendergelijkheid, en 
benadrukt de belangrijke rol van UN Women, het secretariaat en het gehele bureau van de 
commissie. 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, ondersecretaris-generaal voor gendergelijkheid en empowerment 
van vrouwen en uitvoerend directeur van de VN-entiteit voor gendergelijkheid en 
empowerment van vrouwen (UN Women), geeft een samenvatting van het werk van CSW65 
en de gezamenlijke conclusies. Ze stipt aan dat het de eerste keer in 15 jaar was dat de deelname 
van vrouwen aan het openbare leven bij een zitting aan bod kwam en dat de conclusies van 
CSW65 een belangrijke stap vooruit zijn. 

De CSW erkent dat de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen blijft bestaan in alle 
aspecten van het leven. Hoewel er reeds meer vrouwen verkozen zijn, heeft de internationale 
gemeenschap nog een lange weg te gaan. De CSW neemt ook speciale tijdelijke maatregelen 
aan, waaronder quota, om de vertegenwoordiging van vrouwen in de nationale en lokale 
wetgeving te vergroten en roept alle regeringen op specifieke doelen vast te stellen om tot een 
volledig genderevenwicht in alle onderdelen van het openbare leven te komen. De CSW wijst 
verder op de toenemende weerslag van geweld tegen vrouwen in het openbare leven, met name 
in digitale context, en het gebrek aan preventieve en corrigerende maatregelen in dit verband. 
Dit vereist maatregelen van de lidstaten om de deelname van vrouwen aan te moedigen en 



PE691.421v01-00 6/6 CR\1229831NL.docx

NL

vrouwen voor deze schendingen te behoeden. 

De CSW moedigt de politieke partijen verder aan om vrouwen en mannen in gelijke mate voor 
te dragen als kandidaten, teneinde het genderevenwicht in partijstructuren en reguliere organen 
te bevorderen, zodat vrouwen de kwaliteit van de genomen besluiten kunnen verbeteren. 

De CSW onderstreept ook hoe belangrijk het is jongeren, meisjes en jongerenorganisaties 
hierbij te betrekken. In de gezamenlijke conclusies gaat ook aandacht naar de uitdagingen 
waarmee vrouwenrechtenverdedigers en vrouwen met een handicap worden geconfronteerd. 
De conclusies hadden echter ambitieuzer kunnen zijn en de CSW had verder kunnen gaan in 
haar aanbevelingen. 

Daarom verzocht mevr. Phumzile Mlambo-Ngcuka de lidstaten om de aanbevelingen als 
uitgangspunt te gebruiken en verregaandere actie te ondernemen. Ze moedigde de lidstaten aan 
manieren te vinden om de resultaten van de CSW65-conclusies te verbeteren tijdens de 
uitvoering ervan. Concrete acties kunnen ook besproken worden tijdens het Forum voor 
gendergelijkheid in Mexico (en Parijs). 

***

Follow-up:

De voorlopige agenda van de 66e zitting is goedgekeurd. Deze kan geraadpleegd worden via 
deze link: 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/063/96/PDF/N2106396.pdf?OpenElement

De gezamenlijke conclusies van de 65e zitting van de CSW kunnen worden geraadpleegd via 
deze link: csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf 
(unwomen.org) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/063/96/PDF/N2106396.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/063/96/PDF/N2106396.pdf?OpenElement
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/65/csw65_agreed_conclusions_advance_unedited_version_29_march_2021.pdf?la=en&vs=5504

