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Achtergrond

Het Forum voor gendergelijkheid is een op het maatschappelijk middenveld gerichte mondiale 
bijeenkomst voor gendergelijkheid, die uitgaat van UN Women en gezamenlijk wordt 
georganiseerd door de regeringen van Mexico en Frankrijk.

Op het Forum in Parijs komen staatshoofden, regeringen, internationale organisaties, het 
maatschappelijk middenveld, jongeren, de particuliere sector en activisten uit de hele wereld 
samen om concrete, ambitieuze en duurzame toezeggingen te doen voor de verwezenlijking 
van gendergelijkheid. Het Forum is erop gericht een ecosysteem met meerdere 
belanghebbenden op poten te zetten om gendergelijkheid te bevorderen en duurzaamheid en 
verantwoordingsplicht te waarborgen.

Het eerste Forum vond plaats in Mexico van 29 t/m 31 maart 2021 en werd bijgewoond door 
EP-leden op persoonlijke titel. Het tweede Forum vond plaats in Parijs van 30 juni t/m 
2 juli 2021 en werd (virtueel) bijgewoond door bijna 50 000 deelnemers. De Conferentie van 
voorzitters heeft op 20 mei 2021 haar goedkeuring gehecht aan de (virtuele) delegatie van het 
Parlement die bestond uit zeven leden. Oorspronkelijk was het Parlement van plan deel te 
nemen aan de EU-delegatie; er was echter geen EU-delegatie en daarom hebben het Parlement 
en de Commissie afzonderlijk deelgenomen.

Tijdens het Forum in Parijs werd een serie evenementen georganiseerd door deelnemende 
organisaties, die werden ingedeeld in een van de volgende “actiecoalities”:

1. Gendergerelateerd geweld
2. Economische rechtvaardigheid en rechten
3. Lichamelijke autonomie en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
4. Feministische actie voor klimaatrechtvaardigheid
5. Technologie en innovatie voor gendergelijkheid
6. Feministische bewegingen en leiderschap
Daarnaast zal een “Samenwerkingsverband voor vrouwen, vrede en veiligheid en 
humanitaire actie” zich er de komende jaren voor inzetten dat er voor deze agenda actie 
wordt ondernomen en middelen beschikbaar worden gesteld.

De actiecoalities zijn allianties – gouvernementele/internationale organisaties, ngo’s, 
bedrijven uit de particuliere sector enz. – die gezamenlijk optreden om de komende vijf 
jaar vooruitgang te boeken op hun kerngebied. De Europese Commissie is een van de 
leiders van de coalitie “Gendergebaseerd geweld” en lid van twee andere coalities: 
Economische rechtvaardigheid en rechten, resp. Lichamelijke autonomie en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten. Tijdens de openingsevenementen van de 
actiecoalities van het Forum voor gendergelijkheid op 2 juli 2021 hebben leiders en andere 
invloedrijke spelers toezeggingen en investeringen aangekondigd als startschot voor een 
vijfjarige cyclus om acties te stimuleren en bewegingen voor gendergelijkheid en 
vrouwenrechten nieuw leven in te blazen. Een samenvatting van de toezeggingen van de 
Europese Commissie en voorbeelden van toezeggingen die andere organisaties hebben 
gedaan, is te vinden in bijlage I. Vanwege de bottom-upstructuur, waarin vooral 
basisorganisaties de gelegenheid krijgen om hun stem te laten horen, vanwege de virtuele 
omgeving en de zeer late publicatie van de agenda (drie werkdagen voor de 
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openingsceremonie), en ondanks pogingen om spreektijd voor zichzelf te reserveren, 
hebben de leden voorafgaand aan het evenement geen specifieke rol als spreker 
toegewezen gekregen in het programma – in plaats daarvan spoorden de organisatoren 
de leden aan om via de chatfunctie van het onlineplatform het woord te nemen. De leden 
slaagden er echter niet in om zich daadwerkelijk te laten horen en moesten zich tevreden stellen 
met het volgen van de evenementen. 

Vóór het Forum voor gendergelijkheid heeft de FEMM-commissie op 15 juni wel een 
gedachtewisseling gehouden waaraan de volgende personen deelnamen: Élisabeth Moreno, 
staatssecretaris van Gendergelijkheid, Diversiteit en Gelijke Kansen, Frankrijk; ambassadeur 
Yanerit Morgan, uitvoerend secretaris van het Forum voor gendergelijkheid, Mexico, en Asa 
Regner, plaatsvervangend uitvoerend directeur, UN Women. De onderwerpen die daarbij aan 
bod kwamen, waren de “schaduwpandemie” van geweld tegen vrouwen; het gebrek aan 
financiering, uitvoeringssystemen en macht van de betrokken actoren in het verleden; de 
behoefte aan uitvoeringsinstrumenten zoals het Spotlight-initiatief; de rol van jongeren, zorg, 
het verband met alle SDG’s, dialoog en verantwoordingsplicht ter bevordering van 
gendergelijkheid, en cybergeweld. Deze kwesties zijn tijdens het Forum uitvoerig besproken 
en komen tot uiting in de gedane toezeggingen.

Beknopt verslag van de vergaderingen

Er zijn openbaar beschikbare opnamen van een aantal bijeenkomsten te zien op het YouTube-
kanaal van het Forum voor gendergelijkheid in Parijs, en opnamen van alle evenementen op de 
website van het Forum voor gendergelijkheid.

Woensdag 30 juni 2021 – Opening van de zitting
Deze bijeenkomst is openbaar beschikbaar op YouTube of via de website van het Forum voor 
gendergelijkheid.

Tijdens de openingsceremonie, die op locatie werd gehouden met ook een aantal deelnemers 
op afstand, konden zowel vooraanstaande personen als vertegenwoordigers van 
basisorganisaties hun zegje doen, in overeenstemming met de filosofie van het Forum om een 
platform te bieden aan degenen die vaak niet worden gehoord. 

President Macron, gastheer van het Forum, onderstreepte de toezegging van Frankrijk om van 
gendergelijkheid een nationale aangelegenheid te maken. Daarnaast waarschuwde president 
Macron voor een terugval in de strijd voor gelijke rechten, aangezien antifeministische krachten 
overal ter wereld de klok willen terugdraaien. Verder merkte hij op dat de pandemie heeft geleid 
tot minder gelijkheid: hij noemde COVID een antifeministisch virus vanwege het effect ervan 
op de onderwijsmogelijkheden voor en de gezondheid van vrouwen.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, wees ook op de 
verslechterende situatie van de vrouwenrechten – een thema dat ook door andere sprekers werd 
aangekaart – en benadrukte dat verschillende EU-landen op dit gebied actief zijn. Zij beloofde 
dat de Commissie een reeks wetgevingsvoorstellen zal indienen, waaronder over de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen, en dat de nieuwe EU-begroting daartoe zal bijdragen.

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, herinnerde eraan dat gendergelijkheid een 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3rc8FEOW8Sbq2ns8mfoBcPJtzUWhps_F
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3rc8FEOW8Sbq2ns8mfoBcPJtzUWhps_F
https://forum.generationequality.org/generation-equality-forum-paris
https://www.youtube.com/watch?v=0O59EDj2z4Y&list=PL3rc8FEOW8Sbq2ns8mfoBcPJtzUWhps_F&index=1&t=5463s
https://forum.generationequality.org/generation-equality-forum-paris
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van de centrale waarden van de EU is. Hij merkte op dat onderwijs van cruciaal belang is, 
aangezien “deze veranderingen eerst mentaal moeten plaatsvinden”, en dat we het ons niet 
kunnen veroorloven om de helft van het talent van de mensheid onbenut te laten.

Andere vooraanstaande sprekers, onder wie Kamela Harris, vicepresident van de VS, António 
Guterres, secretaris-generaal van de VN, mevrouw Mlambo-Ngcuka, uitvoerend directeur 
van UN Women, en Andrés Manuel López Obrador, president van Mexico, bespraken de 
volgende onderwerpen: emancipatie en zeggenschap van vrouwen, met name op het gebied van 
financiën, gezondheidszorg en autonomie; ingebouwde structurele vooroordelen waarmee 
discriminatie voet aan de grond kan krijgen, bijvoorbeeld in algoritmen of productontwerpen; 
het verband tussen verschillende vormen van discriminatie, en de noodzaak om risico’s te 
nemen om de status quo te veranderen.

Ook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld namen het woord, veelal 
afkomstig uit ontwikkelingslanden, en pleitten voor concrete toezeggingen en meer leiderschap 
en participatie van vrouwen en jongeren in de besluitvorming. Het thema dat door deze sprekers 
steeds weer werd aangehaald, was dat een bottom-upbenadering, waarbij de vaardigheden en 
ervaring van activisten worden versterkt en benut, de enige mogelijkheid was om echt iets te 
veranderen.

***

Donderdag 1 juli – Gendergerelateerd geweld
Deze sessie is beschikbaar op de website van het Forum voor gendergelijkheid. De boodschap 
van commissaris Dalli kan ook op Twitter worden bekeken.
Zie bijlage I voor een overzicht van de gedane toezeggingen.

Commissarissen Dalli en Urpilainen namen deel aan de sessie “Gendergebaseerd geweld” in de 
vorm van een vooraf opgenomen videoboodschap.

In antwoord op de vraag “Hoe zal de Europese Commissie het voortouw nemen bij het 
bevorderen van gendergelijkheid en bijdragen tot een andere wereld zonder geweld voor 
vrouwen en meisjes?” merkte commissaris Dalli op dat de EU streeft naar gendergelijkheid 
binnen en buiten de grenzen van de EU, als een van de leiders van de “actiecoalitie” inzake 
gendergerelateerd geweld. De komende zeven jaar heeft de Commissie 190 miljoen EUR 
toegezegd voor acties ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld, onder meer 
door de normen van het Verdrag van Istanbul te bevorderen, basisorganisaties te financieren, 
steun en bescherming voor slachtoffers te financieren, en huiselijk en seksueel geweld, 
mensenhandel, stalking, genitale verminking van vrouwen en onlinegeweld en -intimidatie te 
bestrijden.

Commissaris Dalli legde verder uit dat de Commissie bezig is een methode te ontwikkelen om 
gendermainstreaming in het begrotingsproces op programmaniveau te verbeteren, met als doel 
de begrotingstoewijzingen in de fase van het programmaontwerp te verhogen.

Bovendien zou de Commissie op wetgevingsgebied voorstellen indienen om gendergerelateerd 
geweld te voorkomen en te bestrijden door minimumnormen vast te stellen voor alle EU-
lidstaten.

https://forum.generationequality.org/generation-equality-forum-paris
https://twitter.com/helenadalli/status/1410500620218519552
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Commissaris Urpilainen noemde de toename van huiselijk geweld een “schaduwpandemie 
die wereldwijde actie vereist”. De commissaris beloofde dat ten minste 85 % van de externe 
acties in het kader van het nieuwe genderactieplan zal bijdragen tot gendergelijkheid en de 
versterking van de positie van vrouwen, en dat daarvan ten minste 5 % gendergelijkheid als 
belangrijkste doelstelling zal hebben. Bovendien zal ten minste 20 % van de acties die vallen 
onder de hervorming van het beheer van de overheidsfinanciën, een genderbudgettair 
perspectief hebben. Evenzo zal de financiering voor vrouwenorganisaties worden verhoogd.

Commissaris Urpilainen merkte op dat verandering alleen kan worden bewerkstelligd door 
samen te werken, en zij wees in dit verband op het Spotlight-initiatief1. De commissaris merkte 
op dat het Spotlight-initiatief de positie van het maatschappelijk middenveld versterkt en 
institutionele versterking en hervorming van de wetgeving bevordert. Tot slot spoorde 
commissaris Urpilainen anderen aan zich aan te sluiten bij het initiatief en kondigde zij aan een 
mondiaal platform op te zetten dat zal fungeren als kenniscentrum en platform voor 
belangenbehartiging en netwerkvorming.

***

Vrijdag 2 juli - Slotceremonie
Deze sessie is beschikbaar op de website van het Forum voor gendergelijkheid.

Ook tijdens de slotceremonie, die op locatie werd gehouden met ook een aantal deelnemers op 
afstand, kwamen zowel vooraanstaande personen als vertegenwoordigers van basisorganisaties 
aan het woord. Met deelnemers als Phumzile Mlambo-Ngcuka, uitvoerend directeur van UN 
Women, Élisabeth Moreno, staatssecretaris van Gendergelijkheid, Diversiteit en Gelijke 
Kansen in Frankrijk, Jean-Yves Le Drian, minister van Buitenlandse Zaken in Frankrijk, en 
Marcelo Ebrard, minister van Buitenlandse Zaken in Mexico, was de algemene boodschap 
dat het Forum een succes was wat betreft de gedane toezeggingen, maar dat voortdurende 
inspanningen en leiderschap nodig zijn om de toezeggingen na te komen.

De sprekers wezen op de achteruitgang van vrouwenrechten overal ter wereld en drongen erop 
aan dat feministische diplomatie een duidelijk signaal afgeeft aan regressieve krachten, en dat 
het handelen en het belang van het maatschappelijk middenveld worden erkend en versterkt. Er 
werd gewezen op het raakvlak tussen verschillende vormen van discriminatie, terwijl het werk 
en de prestaties van jongeren werden benadrukt.

De algemene boodschap was er een van hoop en optimisme: een grote maatschappelijke 
transformatie is mogelijk en de concrete acties en toezeggingen die tijdens het Forum voor 
gendergelijkheid werden gepresenteerd, zouden niet alleen het leven van vrouwen en meisjes, 
maar van alle groepen in de samenleving verbeteren.

***

1 Het Spotlight-initiatief is een wereldwijd, meerjarig partnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde 
Naties om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen.

https://www.spotlightinitiative.org/
https://forum.generationequality.org/generation-equality-forum-paris
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Bijlage 1

Toezeggingen van de Europese Commissie

 Minimaal 85 % van de externe acties in het kader van het nieuwe genderactieplan moet 
bijdragen aan gendergelijkheid en een sterkere positie van vrouwen.

 Ten minste 20 % van de acties in het kader van de hervormingen van het beheer van de 
overheidsfinanciën moet een genderbudgettair perspectief hebben.

 Meer financiering voor vrouwenorganisaties.
 190 miljoen EUR voor acties ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd 

geweld
 Een nieuwe methode ter verbetering van gendermainstreaming in het begrotingsproces 

op programmaniveau.
 Nieuwe wetgevingsvoorstellen om gendergerelateerd geweld te voorkomen en te 

bestrijden door minimumnormen vast te stellen voor alle EU-lidstaten.

Toezeggingen van andere partijen

 40 miljard USD aan investeringen, waarvan

o 21 miljard USD van regeringen en overheidsinstellingen,
o 13 miljard USD van de particuliere sector,
o 4,5 miljard USD aan liefdadigheid,
o 1,3 miljard USD van VN-entiteiten, internationale en regionale organisaties.

 Voorbeelden van beleids- en programmatoezeggingen

o De samenwerking van de regering van Burkina Faso met Benin, Guinee, Mali, 
Niger en Togo om gezamenlijke verbintenissen op het gebied van voorlichting 
over het gezinsleven te ontwikkelen; gratis zorg voor zwangere vrouwen en 
kinderen jonger dan vijf jaar, en het nastreven van wettelijke en sociale 
veranderingen om een einde te maken aan gendergerelateerd geweld, met 
inbegrip van genitale verminking van vrouwen en kindhuwelijken.

o De toezegging van de regering van de Verenigde Staten om een reeks 
belangrijke beleidsmaatregelen te nemen en investeringsaanvragen te doen, 
waaronder een investering van 1 miljard USD ter ondersteuning van 
programma’s om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen, en 
175 miljoen USD om gendergerelateerd geweld wereldwijd te voorkomen en 
aan te pakken.

o De uitbreiding van de Global Alliance for Care (Wereldwijde zorgalliantie), op 
initiatief van de Mexicaanse regering en UN Women. Deze alliantie omvat nu 
meer dan 39 landen; bijvoorbeeld de toezegging van de Canadese regering om 
100 miljoen USD beschikbaar te stellen voor de aanpak van ongelijkheden in 
de zorgeconomie wereldwijd en daarnaast aanzienlijke investeringen in het 

https://forum.generationequality.org/news/generation-equality-forum-concludes-paris-announcement-revolutionary-commitments-and-global
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nationale zorgstelsel.
o De toezegging van het Malalafonds om ten minste 20 miljoen USD aan 

feministische financiering te verstrekken aan activisten die zich inzetten voor 
onderwijs aan meisjes.

o De toezegging van P&G om de economische rechtvaardigheid en rechten van 
vrouwen via zijn mondiale waardeketen te bevorderen door tot 2025 
10 miljard USD beschikbaar te stellen aan bedrijven in het bezit of onder 
leiding van vrouwen.

o De toezegging van de regering van Bangladesh om de participatie van 
vrouwen in de ICT-sector, met inbegrip van technische start-ups en de e-
commercesector, te verhogen tot 25 % tot 2026 en 50 % tot 2041.

o De toezegging van PayPal om 100 miljoen USD uit te trekken voor de 
verbetering van de economische positie van vrouwen.

o De toezegging van Raise Your Voice Saint Lucia om samen te werken met 
ngo’s in het Caraïbisch gebied en te pleiten voor de erkenning van de lhbtqi+-
gemeenschap en om in de hele regio wetgevingshervormingen door te voeren 
en zo discriminatie en slachtofferschap tot een minimum te beperken.

o De toezegging van de Open Society Foundation om ten minste 
100 miljoen USD te besteden aan de financiering van feministische politieke 
mobilisatie en leiderschap over een periode van vijf jaar.


