Profiel penvoerders Schaduwrapportages VN-Vrouwenverdrag 20202022
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag verzamelt en bundelt het commentaar vanuit
maatschappelijke organisaties op de implementatie van het verdrag in Nederland in
schaduwrapportages. Deze schaduwrapportages worden aangeboden aan het Committee
on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). Dit VN-Comité zal de
schaduwrapportages betrekken bij het formuleren van de schriftelijke vragen aan de
regering (LOIPR) en bij de bespreking van het regeringsrapport (de antwoorden op de
eerder door CEDAW gestelde vragen). Het schaduwproces speelt zich naar verwachting af
vanaf najaar 2020 tot najaar 2022.
Voor het samenstellen van de schaduwrapportages en het presenteren ervan bij het VNComité, zoekt het Netwerk VN-Vrouwenverdrag twee of meer penvoerders. Zij zullen
werken in een schrijfteam. Samenwerking in het Netwerk en draagvlak onder NGO’s zijn
sleutelbegrippen.
Taken zijn:
Het actief verzamelen van informatie vanuit de verschillende vrouwen- en
mensenrechtenorganisaties met betrekking tot (knelpunten in) de implementatie van het
VN-Vrouwenverdrag in Nederland.
Het actief verzamelen van informatie uit andere bronnen met betrekking tot de
implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland. Hierbij moet in het bijzonder
worden nagegaan of de eerder door het Comité gedane aanbevelingen zijn opgevolgd.
Het ordenen en samenvatten van de gevonden informatie in korte, artikelsgewijze
commentaren (Engelstalig).
Het organiseren van expertbijeenkomsten over een aantal door het Netwerk VNVrouwenverdrag gekozen thema's waarop in de schaduwrapportages dieper zal worden
ingegaan.
Het schrijven of laten schrijven van een aantal diepgaander commentaren/analyses op
de gekozen thema's (Engelstalig).
Het (mede) organiseren van een publieksbijeenkomst waarop de schaduwrapportages
worden gepresenteerd, en waar input wordt gevraagd voor de prioriteiten die bij de
presentatie van het rapport aan het Comité zullen worden gelegd.
Het presenteren van de schaduwrapportages tijdens de sessies van het Comité, het
verrichten van lobbyactiviteiten tijdens deze sessie, en het rapporteren over de sessie via
aan 'het thuisfront' o.m. door een blog bij te houden en facebook- en twitterberichten te
maken (zowel vanuit Genève als nadien).
Van penvoerders c.q. leden van het schrijfteam verwachten we:
Kennis van het VN-Vrouwenverdrag en de verplichtingen die hieruit voortvloeien
Kennis op hoofdlijnen van het emancipatiebeleid en de positie van vrouwen in
Nederland
Gedegen kennis van de positie van vrouwen op één of meer (rechts)gebieden
Analytisch vermogen
Goede schrijf- en spreekvaardigheid in de Engelse taal
Organisatietalent
Een relevant netwerk in Nederland en/of internationaal
De volgende punten gelden voor tenminste één lid van het schrijfteam:
Ervaring met het schrijven van schaduwrapportages
Ervaring met het lobbyen bij internationale organisaties
Een binding met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag (of eventueel een organisatie die
deel uitmaakt van het Netwerk)

De penvoerders of het schrijfteam zullen de werkzaamheden op freelance basis
uitvoeren. De tijdsinvestering is mede afhankelijk van de omvang van het schrijfteam. Er
is in totaal € 55.000 (incl. BTW) beschikbaar. Ook zal moeten worden bekeken of nog
externe experts worden ingeschakeld. De periode waarbinnen de werkzaamheden
uitgevoerd moeten worden zijn afhankelijk van wanneer Nederland op de agenda staat
van het VN-Comité. Dit is op zijn vroegst november 2020 voor schaduwrapportage 1.0
(t.b.v. de LOIPR) en voor schaduwrapportage 2.0 (t.b.v. de voorbereiding van CEDAW's
dialoogsessie met de regeringsdelegatie) op zijn vroegst eind 2021, maar waarschijnlijk
later).
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor deelname aan het schrijfteam kunt u dat voor
27 september 2020 kenbaar maken door een motivatiebrief met CV te sturen aan het
secretariaat van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag schaduwrapportage@gmail.com.

