Gendernieuws uit Europa – 16 juni 2015
1. Hieronder vindt u een link naar een analyse van het genderbeleid in België dat door het
beleidsdepartement van het EP gemaakt werd voor de Commissie FEMM.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/519192/IPOL_IDA(2015)519192_E
N.pdf = Engelse versie
De Nederlandse versie van dit document zou binnenkort beschikbaar zijn op de site van het EP.
2. Een andere studie van dit beleidsdepartement gaat over alleenstaande oudere vrouwen in
Europa: Elderly women living alone: an update of their living conditions
Er is geen vertaling naar het NL, enkel FR en DE
3. Op donderdag 25 juni lanceert het Europees Genderinstituut zijn Gender equality Index 2015 in
het Jubelparkmuseum in Brussel.
4. De commissie FEMM bespreekt in zijn vergaderingen deze week o.a.:
₋ het ontwerpverslag over meisjes mondig maken door middel van onderwijs in de EU
₋ het ontwerpverslag over de toepassing van Richtlijn 2006/54/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 5 juli 2006 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep (herschikking)
₋ het ontwerpadvies) over het Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk
2014 - 2020
₋ het ontwerpverslag over glazen plafonds in de wetenschappelijke en universitaire loopbaan
van vrouwen (zie ook het werkdocument)
₋ de studie The EU Budget for Gender Equality
₋ de studie over alleenstaande oudere vrouwen (zie hierboven) The gender pension gap and
elderly women living alone
5. Op 8 juni behandelde het EP in plenaire zitting de ontwerpresolutie van de commissie FEMM
over de EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015
Het verslag van MEP Maria Noichl werd met een goede meerderheid goedgekeurd: 341 voor, 281
tegen en 81 onthoudingen).
Zie persbericht (EN): http://www.europarl.europa.eu/news/nl/newsroom/content/20150605IPR63111/html/Gender-equality-strategy-MEPs-call-for-clearer-targetsand-better-monitoring
Daarmee versterkt het EP de vraag van de vrouwenbeweging om een nieuwe Europese strategie
voor 2016-2020.
6. Vanmorgen hebben Marine Le Pen (Front National FR) en Geert Wilders (PVV NL) op een
persconferentie de oprichting van een nieuwe fractie in het EP aangekondigd: Europa van naties
en vrijheden.
Er zouden 36 vertegenwoordigers van 7 extreem rechtse partijen uit 7 Europese landen (=
verplichting om een fractie te kunnen vormen in het EP) inzitten, waaronder Gerolf Annemans
van het Vlaams Belang als penningmeester.
Via deze fractie met in de meerderheid FN-leden (23) krijgt het FN langer spreekrecht in plenaire
zittingen, meer personeel en een betere toegang tot de verschillende commissies van het EP…
dus jammer genoeg meer zichtbaarheid voor hun extreme en anti-Europese standpunten.

7. Herinnering : de Europese Commissie heeft een openbare raadpleging gelanceerd over de gelijke
behandeling van vrouwen en mannen in de EU met het oog op het komend Europees
genderbeleid.
Wij willen u vragen om de vragenlijst van de EC in te vullen indien u dat nog niet gedaan heeft:
de resultaten van de raadpleging worden meegenomen in de voorbereiding van het Europese
beleid rond gendergelijkheid na 2015 en dus is het belangrijk dat zoveel mogelijk organisaties en
personen hun input geven m.b.t. deze belangrijke strategie voor de komende 5 jaar. De deadline
voor reacties is 21 juli 2015.
Hoe antwoorden? klikken op de link: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/genderequality/opinion/150421_en.htm, dan klikken op “questionnaire” en dan in de kolom rechts bij
‘languages’ klikken op ‘Nederlands’ om de vragenlijst in het Nederlands op te vragen en in te
vullen.
Alvast bedankt!
8. De De Europese Vrouwenlobby organiseert voor de eerste keer een ‘webinar’(een seminarie via
internet) op vrijdag 19 juni van 11 tot 12u.
Dit evenement kadert in hun Peking+20-campagne en gaat over ‘vrouwen en milieu’.

