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Introductie
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is in 2001 ontstaan als overleg structuur tussen
een aantal organisaties, die zich bezig hielden met het VN-Vrouwenverdrag.
Oorspronkelijk was er alleen sprake van overleg en afstemming. Thans worden er
ook activiteiten ontplooid zoals expertmeetings, lobby acties en het ondersteunen
van internationale campagnes om de Gender Gelijkheid Architectuur van de
Verenigde Naties te versterken. Het Netwerk ziet er op toe dat de Nederlandse
overheid alle vormen van discriminatie tegen vrouwen in Nederland elimineert.
Het doel is, samengevat, om informatievoorziening en expertise te bevorderen met
betrekking tot het VN-Vrouwenverdrag en andere VN mensenrechten verdragen, die
relevant zijn voor de positie van vrouwen.
Structuur
Het Netwerk heeft een kerngroep en een buitenring. De kerngroep bestaat uit
organisaties en individuele experts. Het deelnemen aan de kerngroep is niet
vrijblijvend. Van de deelnemende organisaties, c.q. experts, wordt verwacht dat zij de
kerngroep vergaderingen bijwonen en een inhoudelijke inbreng leveren ten behoeve
van de acties/activiteiten van het netwerk.
De buitenring bestaat uit een bredere kring van organisaties en individuen, die in hun
werk bezig zijn met vrouwenrechten, of hierin geïnteresseerd zijn.
Lees verder: Netwerk VN-vrouwenverdrag
Schaduwrapportage VN Vrouwenverdrag: versneld proces!
In 2008/2009 coördineert het Netwerk opnieuw de totstandkoming van de
schaduwrapportage over de vijfde Nederlandse regeringsrapportage.
Sinds kort is bekend dat we al eind januari 2009 een kort rapport moeten
insturen met vragen aan het Comité en tekortkomingen van het
regeringsrapport. We zullen dus heel snel deze ‘critical issues’ moeten
inventariseren!
De eigenlijke schaduwrapportage moet in november 2009 af zijn. De bespreking door
het Comité volgt in januari 2010. Het Netwerk heeft in 2006 een schaduwrapportage
geschreven naar aanleiding van de vierde Nederlandse regeringsrapportage over de
implementatie het VN-Vrouwenverdrag. De subsidie werd verkregen van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Heel veel organisaties en
individuele experts hebben informatie aangeleverd voor de schaduwrapportage.
Ruim 30 organisaties hebben het document ondertekend.
Lees verder: Schaduwrapportage ‘Taking women’s rights seriously’
De vijfde regeringsrapportage
Deze zomer is de vijfde regeringsrapportage verschenen.
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Lees verder over wat de overheid doet en wil op het gebied van emancipatie:
De vijfde regeringsrapportage aan CEDAW
emancipatieweb.nl
Ministerie van OC en W, over emancipatie
Concluding Comments van het CEDAW Comité
Op basis van de regeringsrapportage, de schaduwrapportage en de bespreking met
de Nederlandse regering formuleert het CEDAW Comitee Concluding Comments. In
deze Concluding Comments naar aanleiding van de laatste rapportage spreekt het
Committe onder andere zijn zorgen maakt over de status van het Verdrag in het
Nederlandse rechtssysteem. De staat moet ervoor zorgen dat alle bepalingen van
het verdrag direct toepasbaar zijn in de nationale rechtsorde. Het Comité beveelt ook
aan dat de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van gendermainstreaming en
van het emancipatie beleid bij een ministerie komt te liggen, net als de monitoring en
evaluatie ervan.
Lees verder: Concluding comments of the Committee on the Elimination
of Discrimination against Women: Netherlands
Andere activiteiten van het Netwerk
In 2008 heeft het Netwerk een tussentijdse Monitor gemaakt over de implementatie
van de aanbevelingen van het CEDAW Committee. Deze is in juli 2008 aangeboden
aan de vaste Commissie voor Justitie en Sociale Zaken van de Eerste Kamer.
Voor meer informatie over de Monitor en het Verslag over de uitvoering van de
aanbevelingen van het CEDAW-Committee op het gebied van Zwangerschaps- en
bevallingsuitkering zelfstandigen, Geweld tegen vrouwen, Prostitutie en
vrouwenhandel en Gezinshereniging:
Lees verder: Monitor Uitvoering van de Concluding Comments CEDAW
Ook organiseerde het Netwerk een Expertmeeting over juridische werking van het
VN- Vrouwen Verdrag op 11 september 2008 in den Haag. Hieraan namen ruim 30
deelnemers deel: medewerkers van verschillende ministeries (OCW, BuZA,
Defensie,VWS), de Eerste en Tweede Kamer, evenals non gouvermentele
organisaties en een aantal deskundigen op het gebied van (vrouwen-) rechten.
Professor Riki Holtmaat zat de bijeenkomst voor. Professor Cees Flinterman hield
een inleiding. Professor Flinterman was betrokken bij de onderhandelingen over de
totstandkoming van het VN Vrouwenverdrag, de ratificatie van het verdrag en later
het Optional Protocol door Nederland. Het Optional Protocol is door Nederland
geratificeerd, wat Nederlandse vrouwen het recht geeft om zich direct tot het Comité
te richten, nadat alle mogelijkheden om via het nationale systeem hun recht te halen
zijn uitgeput.
General Recommendation 26
Op 05 november 2008 is General Recommendation 26 aangenomen door de
CEDAW. General Recommendation 26 heeft in het algemeen tot doel aandacht te
besteden aan de schending van de rechten van (im)migrantenvrouwen, in zowel de
staten van origine als in de landen waar deze vrouwen wonen en werken. Het
bevorderen van gelijkheid en onafhankelijkheid van deze doelgroepvrouwen in al
haar diversiteit in de samenleving is een belangrijk aspect.
Lees verder: General Recommendation Migrant women
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