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2014: 58STE ZITTING COMMISSIE
STATUS VAN DE VROUW
[Van 10 tot 21 maart 2014 vond de 58ste zitting van de Commissie Status
van de Vrouw plaats. De Commissie keek terug op het behalen van de
Millennium Ontwikkelingsdoelen voor vrouwen en meisjes en vooruit op
het formuleren van Duurzame Ontwikkelingsdoelen na 2015.
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De Commissie Status van de Vrouw (CSW) is een functionele commissie van de Economische
en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC). Ze is het belangrijkste
intergouvernementele orgaan om gendergelijkheid en empowerment van vrouwen te
bevorderen. Van 10 tot 21 maart 2014 komt de Commissie Status van de Vrouw voor de
58ste keer samen in New York.
De CSW werkt volgens een vast stramien met een prioritair thema, een thema dat
geëvalueerd wordt en een ‘nieuwe’ kwestie. Deze worden georganiseerd onder vorm van
panelgesprekken. De belangrijkste output van de CSW zitting zijn de aangenomen besluiten
over het prioritair thema.
In 2014 zal in het algemeen debat gesproken worden over de uitvoering van de
aanbevelingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie (Peking 1995). De nadruk ligt
hierbij op voorbeelden van goed beleid. Op deze manier hopen regeringen resterende
obstakels en nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.
De thema’s van de zitting in 2014 zijn:
-

1° uitdagingen en realisaties m.b.t. de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG) voor
vrouwen en meisjes (prioritair thema);
2° participatie van vrouwen en meisjes en mechanismen voor opvolging van het beleid
(evaluatie thema);
3° toegang tot productiemiddelen en toegang van vrouwen en meisjes tot onderwijs,
opleiding, wetenschap, volledige tewerkstelling en waardig werk (‘nieuwe’ kwestie).

Deze thema’s hebben heel wat raakvlakken met de afspraken die gemaakt zullen worden
over een mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling na 2015. De zitting van de
Commissie Status van de Vrouw biedt de gelegenheid om de genderdimensie van duurzame
ontwikkeling en het engagement van regeringen in dit verband duidelijk te stellen.
In de aanloop naar de zitting werden een aantal voorbereidende zittingen gehouden en
voorbereidende documenten geproduceerd.

1. Voorbereidend regionaal overleg
In voorbereiding van de CSW zitting vonden twee regionale voorbereidende vergaderingen
plaats: één voor de regio Latijns Amerika en de Caraïben en één voor de regio Afrika.

1.1 Regio Latijns Amerika en de Caraïben
Het overleg voor de regio Latijns Amerika en de Caraïben resulteerde in een Verklaring over
het bevorderen van de rechten van vrouwen. Vooruitlopend op het post 2015
ontwikkelingsproces en de identificatie van duurzame ontwikkelingsdoelen herbevestigen de
staten van deze regio hun steun voor de belangrijkste verdragen en actieplannen voor
vrouwenrechten en gelijkheid, waaronder het Vrouwenrechtenverdrag (1979), het
actieplatform van de Vierde Wereldvrouwenconferentie (Peking 1995) en het actieplatform
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van de conferentie over bevolking en ontwikkeling (Cairo, 1994), wat vanuit het oogpunt van
seksuele en reproductieve rechten en gezondheid de debatten tijdens de CSW en daarna kan
verlichten.
In de Verklaring wordt expliciet steun uitgesproken voor het principe van
gendermainstreaming in alle duurzame ontwikkelingsdoelen naast een aparte doelstelling
over gendergelijkheid, rechten en empowerment van vrouwen.
Binnen deze aparte doelstelling moet aandacht besteed worden aan:
-

-

het stopzetten van discriminatie van en geweld op vrouwen en meisjes;
gendergelijkheid op vlak van capaciteitsontwikkeling en verdeling van hulpmiddelen op
vlak van milieu, onderwijs, gezondheid, seksuele en reproductieve gezondheid en
rechten en m.b.t. toegang tot grond, krediet, informatie technologie, sociale
zekerheid, waardig werk, gelijk loon voor gelijkwaardig werk, algemene diensten die
zorg verstrekken om zo de sociale en economische veiligheid en autonomie van
vrouwen op te bouwen;
gendergelijkheid op vlak van besluitvorming in alle publieke en private sectoren,
evenals binnen het gezin. Hiervoor zijn extra inspanningen nodig.

1.2 Afrikaanse regio
Het overleg voor de Afrikaanse regio resulteerde in Verklaring van de ministers van de
Afrikaanse Unie en in een slotdocument. Er wordt bevestigd dat gendergelijkheid een
prioriteit moet zijn in de post 2015 ontwikkelingsagenda, gezien dit cruciaal is voor het
behalen van alle andere doelstellingen en er wordt aanbevolen om aan het
gemeenschappelijk Afrikaans standpunt over de post 2015 ontwikkelingsagenda een apart
hoofdstuk over gendergelijkheid, rechten en empowerment van vrouwen toe te voegen, dat
overeenstemt met de positie van UN Women. De ministers spreken hun steun uit voor een
aparte doelstelling en voor de mainstreaming van een genderperspectief in de andere
doelstellingen. Er wordt gevraagd om de inspanningen voor het behalen van de Millennium
Ontwikkelingsdoelen versneld op te voeren.

Ministeriële verklaring
Als prioriteiten worden volgende zaken naar voren geschoven:
-

toegang, controle en bezit van hulpmiddelen zoals gronden, informatie, technologie,
water, energie en kredieten;
voedselzekerheid;
bannen en voorkomen van geweld, van schadelijke gewoonten zoals kindhuwelijken en
huwen op jonge leeftijd, gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking;
universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve rechten;
waardig werk en leefbare lonen in de formele en informele sectoren, erkennen,
herverdelen en betalen van onbetaalde zorgarbeid;
economische empowerment van vrouwen (vooral op het platteland);
adequate financiering van gendergelijkheid en empowerment voor vrouwen
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-

(programma’s en institutionele mechanismen;
verzamelen, analyseren en gebruik van naar sekse, leeftijd en gender opgesplitste data;
insluiten van duidelijke en specifieke genderindicatoren en concrete doelen
(monitoring);
genderbudgetting en de hervormingen die dit vereist;
gelijke toegang en voleindiging van jongens en meisjes tot onderwijs (kleuter, basis,
secundair en tertiair onderwijs);
transformatieve gendergelijkheid op vlak van besluitvorming op alle niveaus in publieke
en private sectoren en positieve acties om de participatie van vrouwen te verhogen;
universele toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, vooral i.v.m. moederschap,
borstkanker en andere kankers, hiv en aids;
mensenrechten en universele toegang tot diensten voor gehandicapte vrouwen en
meisjes;
vrede en veiligheid voor vrouwen en meisjes in oorlog en postconflict en uitvoering van
de VN Veiligheidsraad resoluties;
duurzaam behoud van het milieu, inclusief de uitbating van natuurlijke hulpbronnen;
impact van de klimaatverandering op vrouwen.

Slotdocument
In het Slotdocument wordt opgeroepen om een aparte genderdoelstelling en het principe
van gendermainstreaming te aanvaarden binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De
oproep om aan de gemeenschappelijke positie van de Afrikaanse Unie een zesde hoofdstuk
toe te voegen over gendergelijkheid en empowerment van vrouwen, wordt herhaald. Er
wordt ook opgeroepen om de inspanningen voor de Millennium Ontwikkelingsdoelen op te
voeren en om in het post 2015 de genderdoelstelling ruimer uit te werken. Hierbij wordt de
nadruk gelegd op:
-

economische empowerment, met aandacht voor: waardig werk en onbetaalde
zorgarbeid, toegang tot en controle over productiemiddelen (grond, water, energie,
krediet, recht op eigendom), sluiten van de genderkloof in ICT, wetenschap en
technologie, het versterken van de rol van vrouwen in handel en in een gediversifieerde
economie (nationaal en internationaal) het veilig maken van markten voor vrouwen;

-

sociale transformatie, met aandacht voor: bannen van geweld, seksuele en
reproductieve gezondheid en reproductieve rechten van vrouwen verzekeren,
stopzetting van vrouwelijke genitale verminking, vroege en gedwongen huwelijken en
vroege zwangerschappen, de genderdimensie van natuurbescherming en
klimaatverandering … en het aanpakken van de oorzaken van discriminatie van vrouwen,
waaronder patriarchale sociale normen en stereotypen en discriminatie op vlak van
sociale bescherming (met bijzondere aandacht voor moederschap en gezondheid);

-

bestuur, vrede en veiligheid, met aandacht voor: de uitvoering van de besluiten van de
VN Veiligheidsraad en de participatie van vrouwen aan de besluitvorming;

-

institutionele mechanismen en genderbudgetting.
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1.3 Arabische regio
Op 23 februari 2014 werd in Cairo een overleg op hoog niveau georganiseerd tussen
vertegenwoordigers van verschillende Arabische landen. Het thema was: de uitvoering van
de MDG’s voor vrouwen en meisjes, gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in de
Arabische regio: de post 2015 ontwikkelingsagenda – kansen en uitdagingen. Het overleg
resulteerde in de Cairo Verklaring. http://www.unwomen.org/en/csw/csw582014/preparations#sthash.i6iQi3t2.dpuf
In de Cairo Verklaring wordt de consensus over de noodzaak van een aparte doelstelling in
de post 2015 agenda over empowerment van vrouwen en gendergelijkheid en over het
mainstreamen van een genderperspectief in de andere doelen. De noodzaak van
samenwerking met mannen, jongens en studenten om een eind te maken aan de
discriminatie van vrouwen en meisjes wordt erkend.
Het belang van een stevige verankering van het post 2015 ontwikkelingskader aan de
mensenrechten wordt benadrukt. In deze context wordt verwezen naar: het Verdrag tot
uitbanning van alle vormen van discriminatie van Vrouwen en bijbehorend Protocol, de
Peking Verklaring en het Peking Actieplatform, het Actieprogramma van de conferentie over
bevolking en ontwikkeling en de besluiten van de conferentie over duurzame ontwikkeling.
De Verklaring bevat specifieke en concrete aanbevelingen m.b.t. politieke participatie van
vrouwen, economische empowerment van vrouwen, sociale transformatie en bestrijden van
geweld op vrouwen. Daarnaast wordt expliciet steun uitgesproken om te werk te maken van
o.a.:
-

sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding en toegang tot gezondheid in relatie tot de
status van vrouwen in de samenleving;
verhoogde inzet i.v.m. de participatie van vrouwen in alle verkozen assemblees;
een billijke verdeling van hulpmiddelen en ontwikkelingshulp;
uitbreiding van tijdelijke bijzondere maatregelen om de invloed van vrouwen te
versterken;
steun voor nationale mechanismen en vrouwenraden m.b.t. empowerment van
vrouwen;
dataverzameling en gendergevoelige indicatoren
mechanismen om geweld te voorkomen en om slachtoffers van geweld te beschermen
ten compenseren;
de ontwikkeling van culturele systemen en sociale normen met als doel grotere sociale
rechtvaardigheid d.m.v. nieuwe strategieën in onderwijs, media, positieve en slimme
bondgenootschappen met religieuze instellingen;
genderbudgetting;
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2. Voorbereidend expertpanel
In oktober 2013 werd in Mexico (21-24 oktober) een expertpanel georganiseerd in
voorbereiding van de zitting van de CSW. Deze bogen zich over structurele belemmeringen
en obstakels in het beleid om de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG) voor vrouwen en
meisjes te behalen. De bevindingen werden gebundeld in een rapport 1, met heel wat
vaststellingen om mee te nemen in het post 2015 proces. Het bevat naast een kritische
appreciatie van de MDG’s en een overzicht van de structurele belemmeringen en obstakels
voor het behalen van de doelstellingen, een aantal aanbevelingen over verschillende
kwesties die belangrijk zijn voor rechten van vrouwen.
Het rapport formuleert vier grote lijnen van kritiek op de MDG’s:
-

hun statische, binaire en onbillijke aard,
een gebrek aan onderlinge verbondenheid,
een gebrek aan monitoring, mechanismen om rekenschap te vragen en naar sekse
opgesplitste data,
heel wat kwesties die cruciaal zijn voor vrouwenrechten zijn er niet in opgenomen zijn.

Onder de structurele en beleidsobstakels om de MDG’s te behalen wordt melding gemaakt
van o.a. het wereldwijde neoliberale beleid, de toenemende privatisering van publieke
goederen en diensten, toenemende ongelijkheden, groei binnen ecologische grenzen,
oorlogen en gewapende conflicten, toenemende invloed van conservatieve krachten,
verminderde financiering voor gendergelijkheid en vrouwenrechten, minder werkingsmarge
voor vrouwenorganisaties en hardnekkige discriminerende sociale normen en stereotypen.
De aanbevelingen gaan in op globale voorwaarden voor het behalen van de doelstellingen,
de verankering binnen het kader van de mensenrechten en de noodzaak van een
multidimensionele benadering, maar ook op concretere zaken zoals de financiering van het
beleid, steun voor vrouwenorganisaties en de verantwoordelijkheid van niet statelijke
actoren. Er worden ook enkele concrete thema’s aangekaart: betaalde en onbetaalde
arbeid, onderwijs en vorming, geweld, seksuele en reproductieve rechten,
milieubescherming en toegang tot natuurlijke hulpbronnen, vrede en gebruiken en
verzamelen van naar sekse opgesplitste data.

3. Documenten van de CSW zitting
Op de website van UN Women staan alle officiële documenten en besluiten van de 58ste
zitting van de Commissie Status van de Vrouw, naast statements van heel wat niet

1

Het rapport kan gedownload worden via de website van UN Women.
(http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/58/CSW58-2013-EGM-Reporten.pdf)
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gouvernementele organisaties. Op deze manier krijg je een goed overzicht van het
programma en de werkzaamheden van de Commissie Status van de Vrouw en van wat er
leeft binnen de niet-gouvernementele organisaties, wat de onderlinge vergelijking en
afstemming kan faciliteren.
De officiële documenten, veelal onder vorm van rapporten van de VN Secretaris-Generaal,
zijn handig om kennis te nemen van de thema’s op de agenda van de CSW, ze geven inzicht
in geboekte vooruitgang en obstakels voor vrouwenrechten en in de werkzaamheden van de
VN en zijn specifieke instellingen voor de bevordering van de rechten en maatschappelijke
positie van vrouwen.
De twee rapporten van de VN Secretaris-Generaal geven een globaal inzicht in de
uitdagingen en vorderingen m.b.t. het prioritaire thema. Document E/CN.6/2014/3 belicht
de globale resultaten en uitdagingen m.b.t. de uitvoering van de Millennium
Ontwikkelingsdoelen voor vrouwen en meisjes. Document E/CN.6/2014/4 geeft inzicht in de
vooruitgang die door de Lidstaten geboekt werd. Via document E/CN.6/2014/5 kan je
vernemen welke kwesties tijdens het rondetafeloverleg op hoog niveau besproken zullen
worden.
Andere documenten verschaffen dan weer inzicht in de werkzaamheden van specifieke
instellingen en programma’s van de VN voor vrouwenrechten. Document E/CN.6/2014/2
geeft een overzicht van het werk van UN Women. Document E/CN.6/2014/8 – A/HCR/26/17
bevat een overzicht van de acties het trustfonds voor bestrijding van geweld op vrouwen.
Er zijn ook documenten die ingaan op specifieke thema’s, die al dan niet direct te maken
hebben met de onderwerpen op de agenda van de CSW zoals: hulpverlening aan Palestijnse
vrouwen (E/CN.6/2014/6), de vrijlating van vrouwen en kinderen die gegijzeld werden
(E/CN.6/2014/7), strijd tegen de moedersterfte (E/CN.6/2014/11), vrouwen en hiv en aids
(E/CN.6/2014/12), gender en empowerment van vrouwen bij natuurrampen
(E/CN.6/2014/13).
Twee belangrijke documenten betreffen besluiten van de Economische en Sociale Raad
(ECOSOC). Document E/CN.6/2014/10 verzoekt de CSW om het thema 'duurzame
verstedelijking' toe te voegen onder aan haar werkprogramma. Dit verzoek hangt samen
met besluit 68/1 over de werking van ECOSOC, dat ook gevolgen heeft voor de werking van
de CSW. In de toekomst zullen de deelentiteiten van ECOSOC een grotere inbreng hebben in
de inhoudelijke werking van de Algemene vergadering, o.a. via de het jaarlijks thematisch
ECOSOC debat. Bijzonder belangrijk is ook document E/CN.6/2014/14. Dit rapport van de VN
Secretaris-Generaal bevat een aantal voorstellen de toekomstige werking van de Commissie
Status van de Vrouw. Hieronder vindt u de beknopte inhoud en appreciatie hiervan.

3.1.Voorstellen van ECOSOC over de werking van de CSW
Het voorstel van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) aan de
CSW om haar werking aan te passen heeft o.a. te maken met de opvolging van de besluiten
van de Rio+20 conferentie en met de wijzigingen in de functie en rol van ECOSOC in dit
verband. De voorstellen zijn gebundeld in het rapport van de Secretaris-Generaal: ‘Ways and
means to further enhance the impact of the work of the CSW’.
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Het rapport geeft een beknopt en helder overzicht van de evolutie van de functie en werking
van de Commissie, het bevat een evaluatie van de werkmethodes van de CSW en een aantal
aanbevelingen om de impact van de Commissie Status van de Vrouw te vergroten. De
meeste aanbevelingen betekenen een versterking van de werking en slagkracht van de CSW
en van haar centrale rol in het proces van gendermainstreaming.
Bijvoorbeeld. De sterkere samenwerking met de andere functionele commissies van
ECOSOC, de deelname van de voorzitter van de CSW aan andere intergouvernementele
processen, de versterkte samenwerking met UN Women en met het toezichthoudend
comité bij het Vrouwenrechtenverdrag (1979), de inhoudelijke afstemming met het
thematisch debat van de ECOSOC Raad, de grotere rol … betekenen stuk voor stuk nieuwe
opportuniteiten. Ook de voorstellen om het interactieve karakter van de CSW te versterken
en om een grotere rol toe te bedelen aan de niet gouvernementele organisaties kan een
versterking van de werking en van de impact van de CSW inhouden. Het zijn stuk voor stuk
voorstellen die hopelijk op een evident ‘ja’ zullen kunnen rekenen. Hopelijk … want niet alle
regeringen zijn gelijke rechten voor vrouwen genegen, zoals de laatste jaren steeds
duidelijker merkbaar werd.
Dit verklaart ook de adder in het gras onder de aanbevelingen, met name: het voorstel om in
de toekomst niet langer meer te werken met aangenomen besluiten voor het prioritaire
thema op de agenda. Als alternatief hiervoor worden de volgende zaken voorgesteld: een
samenvatting van de voorzitter, een resolutie of een ministeriële verklaring. Deze
technieken zouden de druk op de onderhandelingen en de krachtmetingen tussen de
verschillende ‘groepen’ onder de lidstaten kunnen verminderen. Maar dit betekent niet dat
dit ook tot betere resultaten zal leiden.
De technieken zijn gekend. De Commissie Status van de Vrouw werkt nu al met resoluties
voor actiegerichte resultaten buiten het prioritaire thema. Resoluties hebben echter als
nadeel dat er ook zaken kunnen instaan die regelrecht indruisen tegen de mensenrechten,
gelijke rechten en vrijheden van vrouwen. Dit komt omdat resoluties niet door alle leden
gesteund moeten worden, ze vergen geen consensus. De methode ‘samenvatting van de
voorzitter’ is dan weer vrijblijvend en houdt weinig of geen engagement in.
Over de ‘ministeriële verklaring’ als resultaat van de zitting van de CSW voor het
hoofdthema valt wel wat positiefs te zeggen. Hoewel dit toch vrijblijvender is/lijkt, want
intentioneler dan aangenomen besluiten. Een ministeriële verklaring biedt het voordeel dat
het de onderhandelingen verlicht. Meestal slaagt men er in om nog tijdens de zitting een
tekst met unanimiteit te aanvaarden. In 2013 kon de ministeriële verklaring echter slechts
enkele maanden later aanvaard worden. Dit werpt de vraag op: waarom zouden we dan nog
afstappen van de formule aangenomen besluiten, die in alle geval onze voorkeur heeft.
Dit heeft niets te maken met behoudsgezindheid of weerstand tegen verandering, maar alles
met het feit dat de Commissie Status van de Vrouw het belangrijkste en enige orgaan op
wereldniveau is waar jaarlijks gedebatteerd, onderhandeld en besloten wordt over de
mensenrechten van vrouwen en over de acties die staten en instellingen moeten
ondernemen om deze rechten te verzekeren.
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De vraag om vanuit de CSW inhoudelijk bij te dragen de thematische zittingen van de VN
Algemene Vergadering kan - (vooral) indien dit gebeurt op basis van genomen besluiten een belangrijke versterking betekenen voor het bevorderen van gendergelijkheid.

3.2 Aangenomen Besluiten
De besluiten van alle belangrijke conferenties en voor vrouwenrechten direct relevante
verdragen worden opnieuw bevestigd. Het beginsel van de ondeelbaarheid van de
mensenrechten van vrouwen wordt benadrukt en er wordt gesteld dat promotie van de
mensenrechten van vrouwen geïntegreerd moet worden in alle beleid.
De CSW stelt dat gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes noodzakelijk
zijn voor armoedebestrijding, voor economische en sociale ontwikkeling, voor het behalen
van de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG’s) en voor duurzame ontwikkeling (na 2015).
In dit opzicht benadrukt ze het belang van de volledige integratie van vrouwen in de formele
economie en van economische empowerment van vrouwen, vooral op vlak van de
besluitvorming. De op gender gebaseerde arbeidssegregatie tussen vrouwen en mannen en
ongelijke verdeling van onbetaalde (zorg)arbeid worden in dit opzicht als belangrijke
obstakels geïdentificeerd. De CSW wijst in dit verband ook op het belang van toegankelijke
en betaalbare diensten voor zorgverstrekking.
Per MDG worden de belangrijkste obstakels voor het behalen ervan overlopen. Algemeen
wordt gesteld dat het een goede zaak is dat er een aparte doelstelling is voor
gendergelijkheid, maar dat er onvoldoende vooruitgang geboekt is op dit domein, zowel
tussen als binnen landen. Vooral in de armste regio’s en voor de meest gemarginaliseerde
vrouwen is er weinig vooruitgang. De CSW wijst er op dat genderongelijkheid ook aan de
basis ligt van het niet behalen van de andere MDG’s.
Gebrek aan gendermainstreaming maar ook hardnekkig aanhoudende genderongelijkheid,
discriminerende houdingen, normen, stereotypen, discriminerende wetgeving, armoede,
ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen en onderfinanciering worden als
obstakels voor vooruitgang geïdentificeerd. De sterke en eenzijdige focus op cijfers,
waardoor men andere belangrijke factoren zoals de kwaliteit van het onderwijs uit het oog
verliest, wordt eveneens als zwak punt van de MDG’s naar voren geschoven. De CSW wijst
op de globale onderfinanciering voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en
benadrukt dat empowerment van vrouwen een kritische factor voor het behalen van de
MDG’s en voor duurzame ontwikkeling.
Anticiperend op de post-2015 agenda stelt de CSW vast dat vrouwen en meisjes
buitenproportioneel getroffen worden door ontbossing, desertificatie, natuurrampen en de
klimaatverandering. Dit hangt samen met bestaande genderongelijkheden en met de directe
afhankelijkheid van vele vrouwen van natuurlijke hulpbronnen voor hun leven/overleven. Ze
drukt haar diepe bekommernis uit over de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor
duurzame ontwikkeling en luidt de alarmbel over het feit dat de CO2 uitstoot blijft stijgen.
Alle landen zullen de negatieve gevolgen ervaren van de klimaatverandering, maar dit geldt
nog meer voor de ontwikkelingslanden, waarvan sommigen nu al de negatieve gevolgen
ondervinden.
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In haar aanbevelingen gaat de CSW expliciet in op het thema van de mensenrechten van
vrouwen en meisjes, op omgevingsfactoren voor gendergelijkheid en empowerment van
vrouwen, op de nood om investeringen in gendergelijkheid en empowerment van vrouwen
te maximaliseren, op datacollectie en op de noodzaak van volwaardige participatie van
vrouwen aan besluitvorming en van meer vrouwelijk leiderschap.
De CSW maant staten aan om hun inspanningen op te voeren om de MDG’s te behalen voor
vrouwen en meisjes en om de lessen uit het MDG proces te integreren in de post-2015
ontwikkelingsagenda. Ze roept op om binnen de post-2015 ontwikkelingsdoelen een aparte
doelstelling te aanvaarden over gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes
en om een genderperspectief te integreren in de andere doelstellingen.
Meer informatie vindt u op UN Women: http://www.unwomen.org/en/csw/csw58-2014
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