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Achtergrond

Het Reykjavík Global Forum (hierna “het forum” genoemd), dat dit jaar van 9 tot en met 
10 november 2021 werd gehouden, is een bijeenkomst en netwerkevenement waar vrouwelijke 
leiders ideeën en oplossingen bespreken en uitwisselen over manieren waarop de samenleving 
verder kan worden bevorderd.

De eerste editie van het forum vond plaats in 2018 en werd gezamenlijk georganiseerd door 
Women Political Leaders (WPL) en de regering en het parlement van IJsland, onder de titel 
“Power, Together”. Het forum bracht 450 vrouwelijke politieke leiders en leiders uit andere 
sectoren bijeen om actuele kwesties te bespreken met het oog op het opstellen van een lijst van 
uitvoerbare aanbevelingen voor een duurzamere en billijkere wereld. Deze editie was een 
hybride evenement (fysiek en virtueel).

In juli 2021 werd het Europees Parlement uitgenodigd om een delegatie van twee vrouwelijke 
EP-leden te sturen om deel te nemen aan het forum. Daarnaast werd één vrouwelijke 
parlementariër verzocht een “verklaring van een nationale delegatie” met een duur van 
twee minuten in te dienen over het thema “Wegen naar een billijkere toekomst”. 

Momenteel, overeenkomstig een eerder besluit van de coördinatoren, is de voorzitter van 
FEMM de officiële vertegenwoordiger bij WPL, en is EP-lid Fitzgerald haar plaatsvervanger. 
Daarom heeft de Voorzitter, in zijn besluit D 307090 van 8 november 2021, onder verwijzing 
naar de aanbeveling van de Conferentie van voorzitters tijdens de vergadering van 
20 september 2021, beslist om toestemming te verlenen voor de virtuele ad-hocmissie van de 
voorzitter en EP-lid Fitzgerald, waarbij de voorzitter een videoverklaring met een duur van 
twee minuten zou indienen.

Het forum had een programma1 (zie bijlage I) met virtuele en fysieke evenementen, zonder 
mogelijkheid voor de delegatie om te interveniëren.

Het evenement werd live uitgezonden op de website van het forum2, en er werden ook video’s 
op het YouTube-kanaal3 geplaatst.

Samenvatting van het forum

Het YouTube-kanaal van het forum bevat publiekelijk toegankelijke video’s van het hele 
evenement.

Vanwege tijdsbeperkingen kon de delegatie van het Europees Parlement enkel de virtuele 
sessies over “Generation Equality” en “The Power of #Sofagate” bijwonen. De delegatie had 
echter wel toegang tot de “Lounge”, een virtuele netwerkruimte.

Tijdens de sessie over “The Power of #Sofagate” werd ingegaan op de uiteenlopende ervaringen 
van de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad tijdens hun bezoek aan 
Ankara, Turkije, op 7 april 2021. De afgevaardigden die fysiek aanwezig waren in Reykjavík 
werden uitgenodigd om onderling soortgelijke ervaringen uit te wisselen.

1 https://my.reykjavikforum.global/full-programme/ 
2 https://my.reykjavikforum.global/continue-watching-play-on-demand/ 
3 https://www.youtube.com/c/Reykjav%C3%ADkGlobalForumWomenLeaders/videos 

https://www.youtube.com/channel/UCwXJ7GpcG_86O2Jt74-6YwQ
https://my.reykjavikforum.global/full-programme/
https://my.reykjavikforum.global/continue-watching-play-on-demand/
https://www.youtube.com/c/Reykjav%C3%ADkGlobalForumWomenLeaders/videos
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Tijdens de sessie over “Generation Equality” ging het over de resultaten van het Generation 
Equality Forum, waarvan de meest recente editie plaatsvond in Parijs in juli 2021. Er werd 
formeel aangekondigd dat WPL en UN Women dit proces de komende vijf jaar zullen blijven 
steunen, om voort te bouwen op het succes tot dusver en om te voldoen aan de behoeften die in 
Parijs en eerder in Mexico waren vastgesteld.

Daarnaast werd de “nationale verklaring” getoond die EP-lid Evelyn Regner namens het 
Europees Parlement had opgenomen. De video kan op YouTube4 worden bekeken.

4 https://www.youtube.com/watch?v=Be0WMUGBPB8 

https://www.youtube.com/watch?v=Be0WMUGBPB8
https://www.youtube.com/watch?v=Be0WMUGBPB8
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Bijlage I – Programma
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