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Voorwoord 
 
Op 6 november 2015 organiseerden het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, TIYE International en Femmes 
for Freedom een consultatie-bijeenkomst over het hoofdstuk  Institutionele Mechanismen (Beijing 
Platform for Action 1995.   
De bijeenkomst stond in het teken van het formuleren van aanbevelingen ter voorbereiding van de 
Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag 2016. 
Thema’s , die aan de orde kwamen waren onder meer: Scholing en Arbeidsmarkt, Intersectie-  en Gelijke 
kansen beleid, Kennisoverdracht, Stereotypering en Specifieke doelgroepen, waaronder ZMV – 
vrouwen. 

Rita Naloop, DB-lid TIYE International, hield een korte inleiding over het hoe en waarom rond  de 
CEDAW  en de Schaduwrapportage en lichtte de centrale vraag  in het kader van deze bijeenkomst toe: 
“Hoe waarborgt de regering de rechten van vrouwen in al haar diversiteit, die ontleend zijn aan het VN-
Vrouwenverdrag?” 

Hierna werd  de bijeenkomst geleid door twee deskundigen: Thera van Osch, directeur OQ Consulting 
B.V. en Genderspecialist en Annelies de Moet, Transformatie-coach en consulting manager. 

Introductie  
Annelies de Moet is op deze meeting  van  6 november 2015 de procesbegeleider bij het thema 
Institutionele Mechanismen die Tiye International, Netwerk VN-vrouwenverdrag en FFF organiseren.  Zij 
wordt bijgestaan door Thera van Osch. Het is de bedoeling dat deze bijeenkomst gezien moet worden 
als een Consulting Meeting over Institutionele  mechanismen en instituties met betrekking tot  de 
verbetering van de positie van vrouwen/ BPFA 1995 onder  H, artikel 196, 197, 200, 201 onder b-d. In 
deze paragrafen zijn ZMV- Vrouwen, onder deze strategische doelstellingen en acties onzichtbaar, 
omdat dit ook niet expliciet in de indicatoren zit, die in Beijing  1995 zijn opgesteld voor Institutionele 
Mechanismen. Dit is wel het geval  onder BPFA 1995/ I , par. 224 -226/ Human rights of women. Maar 
ook  zeer essentieel in dit kader  te linken naar  UN SDGS – POSTAGENDA 2030, SDG 4,5,8 en 16. 
Er is afgesproken, om naast de hoofddoelstelling van deze bijeenkomst, n.l. om   input  te leveren voor 
de  NGO Schaduwrapportage /CEDAW, ook  aandacht te schenken aan : “Wat de rol is van de ZMV – 
vrouwen in dit kader”? 

Annelies de Moet zal de methode van Open Space toepassen.  
Aanwezig waren totaal 37 personen. 
In haar inleiding gaf Annelies de Moet aan dat: 
  
1. Kennisoverdracht  erg belangrijk is bij institutionele mechanismen. Onder andere over de 
rechten en plichten als burger en ervaringen met vormen van meervoudige discriminatie en racisme. 
Het is heel belangrijk voor de achterban en anderen te weten hoe dat werkt en wat de achterban van 
TIYE  zelf hieraan zou kunnen doen. Bijvoorbeeld pro-actiever en assertiever zijn/worden. 
 
Van belang is dat de overheid en relevante  instituten zich bewust zijn dat naast gender  discriminatie, er 
ook rekening gehouden moet worden met discriminatie vanuit een gender en intersectie perspectief en 
het schenden van de mensenrechten van vrouwen effectief bestrijdt, inclusief racisme bestrijding. 
Alleen zo worden alle burgers gelijk behandeld en wordt er niet gemeten met twee maten, door te 
ontkennen dat er racisme in NL bestaat en met name  institutionele racisme en symbolisch geweld (in de 
publieke arena). (Rapporten: Amnesty International  m.b.t. etnisch profileren. EC- Monitoring rapporten 



3 

6 November 2015 - Verslag bijeenkomst -Institutionele Mechanismen-  

in het kader van racisme bestrijden ( ECRI EN FRA,  2014-2015 ) en het complementaire NGO-Rapport 
naar de OHCHR van TIYE International augustus 2015, n.a.v. de NGO –Schaduwrapportage  CERD /NL ) 
en diverse SER adviezen in dit kader). 
 
2. Ruimte en eerlijkere verdeling van  middelen en  gelijke kansen  zijn  dringend nodig,  zodat  
ZMV – vrouwen  als rolmodellen in diverse functies en niveaus in de samenleving als geheel  (integraal ) 
zichtbaarder worden, onder andere in data. Dat zou dan het einde zijn  van de slogan : “Wij kunnen ze 
niet vinden”. 

 
Met de erkenning van capaciteiten van ZMV-ers, voorkom je kapitaalvernietiging van kennis.                           
Deze vernietiging  leidt vaak tot misbruik, overexploitatie van talenten en capaciteiten van ZMV-ers in 
de samenleving. Hierdoor wordt stereo –typering en het “WIJ – ZIJ denken ” mede bevorderd.   
 (Zie Artikel 5/ CEDAW. )   En CEDAW /General Recommendation  (GR) 28. IV A37d.     
GR 28 betreft de  belangrijkste verplichtingen van de regering onder artikel 2 van de CEDAW.                                                                                                                                                      

3. De bewustwording over thema's als discriminatie en racisme (als een vorm van het schenden 
van fundamentele mensenrechten, ook van vrouwen)  begint met het respecteren van de andere als 
mens/ burger van dezelfde samenleving. Respect voor elkaar en wederzijdse verdieping in achtergrond  
van elkaar. Het is van belang dat niet alleen mannen hierover bewust worden gemaakt, maar alle 
burgers, beroepskrachten e.d. , zowel in de publieke, als in de private sector. GR28 IV A, 38b,c. 
 
De rol van de overheid en politieke goodwill zijn hierbij belangrijke factoren. Voor de lagere inkomens 
groepen moeten er adequate voorwaarden worden gecreëerd om  hen te informeren en  bewust te 
maken over de ongelijke behandeling en/of ongelijke- of zelfs niet reële kansen, op alle vlakken en wat 
hun rol kan zijn, richting oplossing.  
                                                                                                                                                                                         

Aandachtspunten en Prioriteitsgebieden in dit kader zijn: 

1. Scholing en Arbeidsmarkt/ gender gerelateerde aspecten. Art.2, 11 en 12 CEDAW. GR 28  IIIA  artikel 
22. ILO Conventions: 100,111, 156. 

2. Beleid verandering/aanpassing: Gender en intersectie-beleid en gelijke kansen en – behandeling 
beleid.  CEDAW Art.2.  GR 28  II. 9, 10, 12,13,18./ GR 28 III , 16, 18 ,26. CEDAW  Art.3,12,14. 

3. Kennisoverdracht over de doelgroep - vrouwen  en de sociaal-economische achtergrond van ZMV-
vrouwen: “ Wij zijn geen eenheidsworst“. De beginsituatie van ZMV-Vrouwen is zeer divers. 

4. Trainingen m.b.t. een effectief  emancipatiebeleid in de publieke, private en politieke sfeer. GR 28, III 
A 16, 17. CEDAW ART.2.  

5. Diversiteit ( in de ruimste zin) en met name ook in de media.  
6. Rolmodel en bewustwording: Beeldvorming   /Stereotypering/ en zichtbaarheid van vrouwen en 

meisjes in al haar diversiteit. GR 28/III A 18.  

 

Er was sprake van een zeer goede interactie, de meeting duurde spontaan twee uur langer, 
het geheel is hieronder samengevat. 
 
1. De overheid moet adequaat beleid maken om toegang tot instituties, inclusief in de publieke 

sector, voor alle burger,  toegankelijk te maken voor arbeid en andere faciliteiten. Waar dat niet 
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werkt, moeten sancties opgelegd worden. Het beleid moet niet alleen de instroom tot de 
arbeidsmarkt stimuleren maar  ook  toezien dat de doorstroom gefaciliteerd is.  

 
Ook moet de overheid toezien dat ZMV-jongeren toegang krijgen tot (gelijkwaardige) stageplaatsen,  
zodat zij hun diploma kunnen behalen, dus gekwalificeerd, en niet de kans lopen mede daardoor school 
drop-outs te worden. Voor vrouwen zijn de gevolgen funester, er is hier sprake van een vorm van 
meervoudige discriminatie. De Weerd en Geeke vermelden in hun onderzoeksrapport, dat de eerste 
oorzaak van drop out te maken heeft met de sociaal-economische positie van de ouders, wit, zwart, 
migrant of vluchteling.  De kansen van deze jongeren op toegang tot de arbeidsmarkt zijn al gering, door 
de institutionele uitsluitings mechanismen die dat tegenhouden. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
werkloosheid onder ZMV-jongeren, in een aantal sectoren, wel vier keer zo groot is als bij witte jongeren 
met dezelfde opleiding. Het beleid moet ook reële en gelijke kansen bieden aan deze jongeren en in dit 
kader aan jonge ZMV-vrouwen. Dit zijn (voor)waarden  voor een fatsoenlijke samenleving waar wij in 
principe naar streven.  
 
Er is geen beleid voor de doelgroep ZMV-vrouwen. Met name  (jonge) ZMV-vrouwen met een hogere of 
academische opleiding worden mede hierdoor onzichtbaar gemaakt. Er moet een adequaat beleid zijn, 
dat gericht is op hoog opgeleide ZMV-vrouwen, meestal hier geboren en getogen, die geen 
taalachterstand hebben, maar kennis van zaken op diverse terreinen. Hierdoor worden ze enerzijds 
zichtbaar in data over de participatie van vrouwen, maar nog niet in de politiek en op het niveau van 
besluitvorming. Anderzijds worden deze vrouwen dan  integraal meegenomen in de  Gender 
mainstreaming.  
Wat nu ook niet het geval is. 
De hamvragen zijn samengevat, als u het bovenstaande leest:  
*“Wat doet de regering om de rechten, die  (alle) vrouwen ontlenen aan het VN-Vrouwenverdrag te 
waarborgen? 
** Hoe is de naleving van het Verdrag? Het gaat immers om de uitbanning van alle vormen van                 
(meervoudige) discriminatie tegen vrouwen. 
 

Effect van Institutionele  mechanismen: 
Het effect van institutionele mechanismen om gender gelijkheid te bevorderen is hierbij cruciaal. Denk 
hierbij aan de diverse opgerichte overheidsinstituties voor gender equality. 
(Zie EIGE report van 2012: ”The effectiveness of institutional mechanisms and gender mainstreaming  in 
EU member states.  Hierin wordt duidelijk aangegeven, feiten  m.b.t. de inconsistente implementatie 
van gender mainstreaming strategieën en de onvoldoende applicatie van de juiste gender 
mainstreaming tools en methodes). 
 
In de Nationale Statement  NL, pagina 49 -50 staat er onder  H, Institutional Mechanisms  for the 
Advancement of Women by the Dutch Government: Re : Indicators: 
 
1.H 1   Status of governmental responsibility to promote gender equality 
H2a     Personnel resources of the  governmental gender equality body 
H2b      Personnel resources of the designated body or bodies for the promotion of equal  treatment for 

women and men 
H3    Gender mainstreaming   
   
2. ”There is a Gender Minister NL .  Er zijn vijf  taken , c. q. aandachtspunten geformuleerd.  
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( zie ook  Emancipation Outline Memorandum 2014 -2016). Taak 3/4 : 
“ The minister supports the emancipation  process in society with a good knowledge infrastructure 
and goal oriented subsidies “*. 
“The Minister coordinates reports on the compliance with the UN CEDAW and the BPFA 1995”. 

 
In het takenpakket en in het beleid van de Gender Minister,  worden  Zwarte, Migranten en 
Vluchtelingen vrouwen en  de thematiek rondom deze doelgroep vrouwen niet of niet duidelijk vermeld.  
Een vraag vanuit de zaal:  “Does BMR Women ‘s rights not count  in NL ?” 
 
Ondanks het feit dat uitgangspunten van het NL emancipatiebeleid o.a. zijn: 
Mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen en het Kabinet deze 
uitgangspunten als fundamentele hoekstenen van de democratische constitutie van NL ziet,  
merken ZMV vrouwen  niet of niet  duidelijk, dat er rekening wordt gehouden met hun perspectieven.  
Ook niet, wat betreft het zogenoemde “Goal oriented subsidies”. 
In het algemeen wordt er  bij de uitvoering geen rekening gehouden  met de extra behoeften en 
prioriteiten  van specifieke doelgroepen vrouwen en manen , jongens en meisjes, bij het opstellen van 
financiële plannen door de overheid. 
Volgens Thera van Osch betekent dit: “Dat er geanalyseerd wordt hoe een budgetplan van invloed is op 
de posities, de kansen en mogelijkheden van (alle)  mannen en vrouwen om hun leven in te vullen. Op 
deze wijze wordt niet alleen een beleidsplan of wetsvoorstel getoetst  op emancipatiedoelstellingen, 
maar wordt ook tevens het verband gelegd het beleid en de toewijzing van financiele middelen. Dat is 
dus een stapje verder dan de Emancipatie Effecten Rapportage  (EER). En dan kan er pas gesproken 
worden  van een begroting waarin gendergelijkheid voor alle vrouwen gestroomlijnd is”.   
 

Angstcultuur 
ZMV vrouwen ervaren maar al te vaak dat de overheid in NL een vorm van angstcultuur handhaaft. Zo 
kunnen degenen die kritisch naar het beleid kijken en zich daarover uitspreken, gelijk worden 
uitgesloten van alle activiteiten en middelen die de overheid beschikbaar stelt. Het is not done om een 
tegenwoord te laten horen. Ook worden er bijna geen klachten meer ingediend bijvoorbeeld via ADB ‘s, 
het resultaat is  en/of niet bindend advies of  zeer onbevredigend. Relatief meer resultaat, als je de 
procedure start via een rechtsbijstandverzekering. Maar, de sociaal- economisch zwakkeren kunnen zich 
die luxe niet permitteren. 
 
Subsidiebeleid en rapportages 
Vanwege de doelstellingen van subsidies gedragen gesubsidieerde instellingen en  dito NGO ‘s  zich 
binnen de gebaande paden. Mede hierdoor ontstaat er in plaats van solidariteit tussen de 
vrouwenorganisaties,  nee,  deze worden  tegen elkaar uitgespeeld. Ondanks alle mooie kreten, 
 Vooral vanuit de (witte) vrouwenbeweging. Gelukkig zijn er nog een paar bondgenoten. Dus de strijd 
gaat door. 
  
Gelijkheid van gender en etniciteit wordt door de subsidielijn bepaald.  Ook worden ZMV vrouwen 
(rechten) NGO ‘s  en de meeste witte vrouwenrechten organisaties helemaal niet vermeld in nationale 
rapportages als actoren, ze worden immers niet  door de overheid gesubsidieerd. Deze vorm van 
symbolisch geweld bevordert mede seksestereotype denkbeelden en rolpatronen. En segregatie in de 
samenleving als geheel. 
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En niet voor niets geldt in Nederland dat als men niet praat over "iets",  dat "iets" niet bestaat.  De ZMV 
vrouwen worden bewust  (politiek) onzichtbaar gemaakt door de overheid en daardoor ook in de 
samenleving als geheel.  De overheid dient ZMV vrouwen mede zichtbaar te maken door hun positieve 
bijdrage in de samenleving op alle niveaus kenbaar te maken, ook in rapportages.  
 
Door geen erkenning van de positieve bijdragen van ZMV vrouwen, wordt kapitaalvernietiging van 
kennis toegepast. Deze vernietiging leidt vaak tot misbruik, overexploitatie van talenten en capaciteit 
van ZMV vrouwen en systematische uitsluiting  van deze doelgroep vrouwen in al haar diversiteit, maar 
ook  van  individuele vrouwen. CEDAW art.2e 
 
Er zijn in een aantal gemeentes wel ZMV mannen als raadslid, maar nog te weinig ZMV-vrouwen. De 
ZMV-vrouwen NGO ‘s  zijn bereid zelf de vrouwen te stimuleren om actief te participeren, zowel wat 
betreft het passief als het actief kiesrecht,  maar de overheid moet het Glazen plafond en de 
rookgordijnen eerst tegengaan. (N.B. Tiye heeft al 2 jaar een projectaanvraag over deze kwestie nog 
steeds geen sponsor gevonden.)  Een bekende bank  zei: “Wij sponsoren vrouwen, geen specifieke 
vrouwengroepen, want wij willen niet discrimineren”. 
Maar dezelfde bank, die uit 18 digitale sollicitaties, de beste vrouw uitgekozen had, qua inhoud e.d., 
toen ze haar contract ging tekenen, kreeg ze te horen:  “Ja, wij moeten aan onze clientèle denken op dit 
niveau,  etc. “ Het contract kon niet meer getekend worden door deze Hoger opgeleide Zwarte vrouw. 
 
Diversiteit, zowel in de private als ook in de publieke sector.  De overheid moet het voorbeeld zijn van 
een effectieve diversiteitsbeleid. (Diversiteit niet verengd tot een “ Wij ‘versus Zij” ). Het personeel  op 
alle niveaus moet een afspiegeling zijn van de samenleving en toezien dat ook de bedrijven dat 
voorbeeld volgen. Elk bedrijf zou net als de overheid dan een gender en  sociaal culturele 
sensitiviteitsbeleid (Methodiek/ EC programma / 2007/ Ann Mannen/ TIYE  International) moeten 
toepassen, dat gedragen wordt door alle medewerkers.  
De factor intersectie kan dan worden toegepast. (CEDAW /C/ GC/28 2010/ General obligations 
contained in article 2 CEDAW  par.18) also see General Recommendation 25 / in accordance with article 
4 CEDAW /par.1.         
 
Een vraag was :  “Er is een Diversiteits Charter en minister Asscher financiert deze al 3 jaar,                                                                                                                
Maar wat is  de duurzame out put, zowel kwalitatief, als kwantitatief ?  Daar was nog niet veel over 
bekend. Dit is een extra aandachtspunt. 
 
Een andere vraag is : 
Hoe definiëren wij diversiteit. Het bovenstaande in acht nemen en dus iedereen naar waarde schatten 
en waar iedereen mee telt  en de specifieke talenten worden goed benut, waardoor het bedrijf en 
iedereen floreert, het bedrijf gezond is en iedereen zich inzet. Waar mensen niet tegen elkaar worden 
uitgespeeld en waar regels voor iedereen gelden. Van belang is de capaciteiten van allen te erkennen, 
ook in de internationale arena. Zwarte en (im)migranten burgers met een hogere opleiding zijn relatief  
vaak de bruggenbouwers tussen Nederland en hun land van oorsprong. Geef ZMV-vrouwen  
gelijkwaardige toegang tot alle rechten net als de witte vrouwen.  GR 28 kan een leidraad zijn.  
 
Ook binnen de media is het van belang dat daar een cultuuromslag plaats vindt. Trainingen en beleid 
moet op maat gemaakt worden die opgevolgd dient te worden, zo niet moeten er sancties plaatsvinden. 
ZMV-ers betalen ook belasting net als alle andere burgers.                                             
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Onderwerpen over kennis en achtergrond over met name de Zwarte  vrouwen *  moeten deel uitmaken 
van het onderwijssysteem. Kennisoverdracht hierover  is belangrijk  omdat het een gedeelde 
geschiedenis is tussen de witte - en de zwarte Nederlanders. 
De samenleving zal zich beter kunnen weren tegen negatieve stereotypering,  sociale uitsluiting, 
racisme, andere vormen van discriminatie en stigmatisering van deze doelgroep - vrouwen. 
 
Overige opmerkingen uit de zaal: 
 
1. Het is belangrijk dat de overheid en burgers elkaar respecteren. 
 
2. De overheid mag geen mensen op basis van hun huidskleur en of culturele -/ religieuze achtergrond     
uitsluiten en moet er op toezien dat de door haar ingestelde  instituten e.d. zich houden aan 
gedragsregels,  die gelijkwaardig en van  toepassing zijn  op alle burgers. 
 Meten met twee maten mag niet geaccepteerd worden. Ongelijke behandeling is funest voor de 
samenleving, is slecht voor het welzijn (inclusief gezondheid) van het individu en de basis van conflicten. 
  
3. De overheid stelt zich te vaak onwetend op en voedt daardoor stigma's. De overheid moet zelf 
geschoold worden in het herkennen en bestrijden van  (de ideologie) racisme, xenofobie en andere 
vormen van discriminatie, vooral wat specifieke doelgroepen betreft. 
 
4. Van belang is dat de overheid en daardoor de samenleving een inclusieve houding heeft en grote 
doelgroepen burgers uitsluit. Door de economische crisis worden deze doelgroepen burgers zwaarder 
getroffen dan witte burgers. Een goed voorbeeld is de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Meestal zijn 
zij de eersten die worden ontslagen,  als zij al een baan hadden. Bij gelijke geschiktheid  en opleiding bij 
een sollicitatie wordt de witte kandidaat aangenomen.  
 
Dit komt niet alleen door de verrechtsing van de samenleving, maar vooral door  de starre houding van 
de overheid om ZMV-ers beleidsmatig uit te sluiten en daardoor onzichtbaar te maken.  Belangrijk 
hierbij is  ons af te vragen,  wat  de status is van OCW/DE  en andere relevante,  goed en ( soms 
structurele)  gesubsidieerde relevante Bodies en Machineries  voor het bevorderen van gender 
gelijkheid  voor /van alle vrouwen ( BPFA 1995H /Institutionele Mechanismen/196/200/201.b.c.d., 
204c, 205d)/   H3 /206 b, f ii  en GR 28 par. 28. 
 
Als de overheid zich kwetsend opstelt tegen groepen en die burgers onzichtbaar maakt en uitsluit, voedt 
zij stigma’s in de samenleving die zeer negatief uitwerken op zwarte burgers en (im)migranten. De 
overheid moet stoppen met verdeel-en-heers-strategieën en moet transparanter worden.  
 
5. Van belang is ook dat ZMV-ers met een buitenlandse diploma in eerste instantie worden erkend als 
mens en hun kwalificaties sneller worden gelijkgesteld. Deze erkenning moet voor iedereen gelijk zijn 
ongeacht of je een "zichtbare" of  “onzichtbaar gemaakte"  bent. 
 

 
6. Geef aan mensen in asielzoekerscentra de mogelijkheid om gelijk deel te nemen aan de samenleving 
naar vermogen. Daardoor investeer je in de voorkant in plaats van hoge kosten aan de achterkant, want 
de uitsluiting van deze groep tot het arbeidsproces (een mensenrecht) kan vaak leiden tot psychosociale 
problemen in de toekomst met de grotere financiële gevolgen van dien. En het toenemen van gender 
based violence met in achtneming van de diverse factoren, die deze vorm van geweld beïnvloeden. 
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7. De overheid moet het voorbeeld zijn van diversiteitsbeleid, dat gebaseerd is op het gender- en  
intersectie - principe en van  sociaal - culturele sensitiviteit, waar elke werknemer op elk niveau kan 
floreren, waardoor ook het betreffende  bedrijf,  zowel in de private als publieke sfeer baat bij heeft. 
 
8. Binnen de media is het van belang dat daar een cultuuromslag plaats vindt. Trainingen en beleid 
moeten ontwikkeld worden en toegepast worden. Meer ZMV-ers, met de vereiste kwalificaties, moeten 
zichtbaar zijn, zo niet moeten er sancties plaatsvinden. Ook ZMV-ers betalen belasting, die het mogelijk 
maakt de media en andere instituties te subsidiëren. 
 
9. De overheid moet stoppen met verdeel-en-heers-strategieën en moet transparant worden.  Door 
transparantie in het beleid over de ZMV-vrouwen, inclusief non citizens,  bevordert de overheid onder 
andere ook het gelijkheidsprincipe,  waarbij gelijkheid  bevorderen tussen alle vrouwen en mannen 
beter tot  haar recht komt. GR 28 par. 26 & 27. 
 
10. De overheid dient geoormerkte middelen beschikbaar te stellen, zodat  ZMV-actoren etc. en hun 
NGO‘s door hun positieve bijdrage in de samenleving op alle niveaus zichtbaar kunnen worden (dus 
geen kapitaal vernietiging) en dito hun pro–activiteiten kunnen realiseren, ook met name in nationale 
rapportages en wat betreft relevante data. GR 28 par. 27 & 37 a –d. 
 
11. Brain gain, in plaats van brain drain,  faciliteren binnen de ZMV-gemeenschappen en gelijke rechten  
en ruimte voor gelijke plichten.  
                                                                      
  

Slotopmerkingen :  
ZMV-vrouwen hebben enkele aandachtspunten geformuleerd.  Met de factor  Intersectionele 
discriminatie moet er rekening  gehouden worden binnen alle beleids (ontwikkeling‘s) sferen. (GR28) 

Belangrijke paragrafen in GR 28 CEDAW in het kader om vormen van meervoudige discriminatie effectief 
te bestrijden zijn: Paragrafen 26, 27, 28, 31, 35 , 36 en 42. 
 
Notulist Ine Breeveld en Marie Fundiko/ TIYE International/ DRCC 
Met dank aan Rita Naloop en Hellen Felter 
TIYE International 
   
Referenties : 

 CEDAW / rapport sessie  2012 /Margreet de Boer. organisatie TIYE International 

 CEDAW  / GR 28/ CEDAW C/CG/ C/ 2010 

 Institutional Mechanisms for the advancement of Women by the Dutch Government / 

National Statement /NL page 49 -50/ 2012 

 Factsheet Gender Equality and institutional Mechanisms in the EU/ 2012 
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 Leontine Bijleveld en Linda Mans; “ Vrouwenrechten  in Nederland anno 2010, enige 
vooruitgang, nog veel te doen. De conclusies van het VN-Comité”, Den Haag E-quality 2010 

 Sociale  - en culturele sensitiviteit / Ann Mannen / TIYE International m.b.v. EC  FUNDING 
PROGRAM  

 EIGE – INSTITUTIONAL MECHANISMS report 2012  

 Diverse relevante SER adviezen. 

 FRA EN ECRI monitoring rapporten,  beleid racisme bestrijden in NL 

  

 


