
 
 

 
Nieuwe regering, nieuwe kansen voor vrouwenrechten 

Debat over vrouwenrechten in Nederland 
23 maart 2007, 14-17.00 uur (borrel na afloop), De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht 

 
Het nieuwe kabinet wil een emancipatienota gaan schrijven. Dat is hard nodig. De 
Visitatiecommissie Emancipatie oordeelde dat het emancipatiebeleid in slechte staat is. Ook 
op het niveau van de Verenigde Naties kreeg Nederland fikse kritiek over haar beleid op het 
gebied van rechten van vrouwen. Het Comité van de Verenigde Naties vindt dat Nederland 
het VN-Vrouwenverdrag onvoldoende naleeft. In haar aanbevelingen sluit het 
toezichthoudende Comité voor het VN-vrouwenverdrag (CEDAW) aan bij de problemen die 
de Nederlandse vrouwenorganisaties en het Nederlands Juristen Comité (NJCM) beschreven 
in hun schaduwrapport  “Taking Women’s Rights Seriously?”. Zij stelden dat Nederland 
haar voortrekkersrol op het gebied van emancipatie verloren heeft.  
Het Netwerk VN-vrouwenverdrag nodigt u uit om op 23 maart te bespreken hoe de 
aanbevelingen van het Comité kunnen bijdragen aan een beter beleid voor vrouwen in 
Nederland. Het is een goede gelegenheid om actiepunten te formuleren voor de nieuwe 
emancipatienota, maar ook voor de deelnemende organisaties zelf. 
 
Vanwege de beperkte ruimte verzoeken we u uw aanmelding te sturen aan l.droesen@hom.nl 
 
VOORLOPIGE AGENDA  
 
14.00    Opening door dagvoorzitter Willemien Ruygrok van E-quality 
 
14.00 – 14.30   Hoe het Comité VN-vrouwenverdrag oordeelt over vrouwenrechten in  

Nederland. Door Margreet de Boer en Marjan Wijers,Vertegenwoordigers              
van Netwerk VN-vrouwenverdrag bij de mondelinge behandeling van de 
rapportage in New York. 
 

14.30 – 15.00              De conclusies van het comité in relatie tot het Nederlandse beleid  
en EU beleid en regelgeving. Door Marjolijn Bulk, Vrouwensecretariaat FNV. 

 
15.00 – 15.30  Reactie Politieke partijen 
 
15.30 - 16.30  Workshops over de volgende thema’s: 
                                                *Immigratie en Integratie 
                                                *Macht en besluitvorming 
                                                *Arbeid, zorg en inkomen 
                                                *Gender Mainstreaming 
 
16.30 – 17.00                 Plenaire terugkoppeling van actiepunten  
 
17.00 - 18.30   Borrel  

 



Meer informatie over Vrouwenverdrag, waaronder de ‘concluding comments’ van het Comité is te 
vinden op: www.vrouwenverdrag.nl. 
  
Het Netwerk VN-vrouwenverdrag schreef samen met het NJCM de schaduwrapportage aan het 
toezichthoudend comité van het VN-vrouwenverdrag, waarin de Nederlandse overheidsrapportage 
werd aangevuld. Het schaduwrapport werd gepubliceerd onder de naam: “Taking Women’s rights 
seriously?”, (zie ook bovenstaande website), en werd ondertekend door 21 organisaties.  
 
Het Netwerk VN vrouwenverdrag is een open samenwerkingsverband tussen verschillende 
vrouwen- en mensenrechtenorganisaties. In het Netwerk VN-vrouwenverdrag participeren E-
Quality, FNV-Vrouwensecretariaat, Humanistisch Overleg Mensenrechten, Nederlandse 
Vrouwen Raad, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, Tiye International, Movisie 
(voorheen Transact), Vluchtelingenorganisaties Nederland, Stichting Buitenlandse Partner. 
 


