Federaal gelijkekansenbeleid 2016 - Initiatieven van de regering
4 maart
Halfjaarlijks verslag van het federaal plan 'gender mainstreaming'
De ministerraad van 4 maart neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen
akte van het eerste halfjaarlijkse verslag van het federaal plan 'gender mainstreaming'.
Uit het verslag dat de ministerraad goedkeurt, blijkt dat verschillende FOD's
coördinatiestructuren rond gender mainstreaming op poten hebben gezet. Er werden
adviezen uitgewerkt over de integratie van de genderdimensie in bepaalde beleidslijnen,
zoals de genderanalyse van de financiële gevolgen van koppels die uiteengaan (gehuwden
en samenwonenden), het plan ter bestrijding van de mensenhandel en het plan
armoedebestrijding. Daarnaast organiseerde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen een opleiding rond de integratie van de genderdimensie voor de leden van de
interdepartementele coördinatiegroep (ICG). De ministerraad keurde op 10 juli 2015 het
federaal plan gender mainstreaming goed.
Meer info: http://presscenter.org/nl/pressrelease/20160304/halfjaarlijks-verslag-van-het-federaal-plan-gendermainstreaming?utm_source=NewsletterCouncil&utm_medium=Email&utm_campaign=Ministerraad%20van%204%20maar
t%202016

7 maart
Buitenlandse zaken zet zich in voor vrouwenrechten
Het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen, het Federaal Migratiecentrum Myria
en het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kregen de kans om zich in het Egmontpaleis
aan het internationale publiek voor te stellen, o.a. in aanwezigheid van vele vrouwelijke
ambassadeurs die bij de koning zijn geaccrediteerd zijn. Aandachtspunten waren de inzet
van België voor de internationale vrouwenrechten, de rol van vrouwen in de diplomatie, het
vijfde nationale actieplan voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld, de
verwezenlijking van de doelstellingen van Veiligheidsraadsresolutie 1325 over Vrouwen,
Vrede en Veiligheid.
Meer info:
http://diplomatie.belgium.be/nl/Newsroom/Nieuws/Perscommuniques/buitenlandse_zaken/2016/03/ni_080316_internati
onal_womens_day.jsp?referer=tcm:314-277276-64

7 maart
Sterkere aandacht voor gendergelijkheid en vrouwenrechten in Belgische
Ontwikkelingssamenwerking
Dat staat in de strategienota ‘Gender in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking’ van de
vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking. Naast de cruciale rol van
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onderwijs, gaat bijzondere aandacht naar onder meer de seksuele en reproductieve rechten,
de strijd tegen seksueel geweld en de economische versterking van vrouwen.
De strategienota zet vier prioriteiten voorop:
-

Onderwijs en besluitvorming
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR)
Voedselveiligheid, toegang tot natuurlijke hulpbronnen en economisch
empowerment
Bescherming van rechten en de strijd tegen seksueel geweld

Meer info: http://www.decroo.belgium.be/nl/alexander-de-croo-vraagt-sterkere-aandacht-voor-gendergelijkheid-envrouwenrechten-belgische

8 maart
Sterke maatregelen voor de ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap
De minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke
Integratie en de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid stellen hun Plan ten
voordele van het vrouwelijk ondernemerschap voor. Het plan bevat sterke en innoverende
maatregelen om de vrouwelijke zelfstandigen te ondersteunen in hun dagelijks leven en
draait rond vier assen:
-

-

-

De invoering van een barometer van het vrouwelijk ondernemerschap met het oog op het
centraliseren van de cijfergegevens over de toestand en de evolutie van het
vrouwelijk ondernemerschap;
Maatregelen ter versterking van het sociaal statuut van de vrouwelijke zelfstandigen, in
essentie wat betreft het moederschap en de verzoening tussen gezinsleven en
beroepsleven; o.a. de uitbreiding van het moederschapsverlof van de vrouwelijke
zelfstandigen met 4 weken, met de mogelijkheid om dit verlof niet enkel per week op
te nemen, maar ook voltijds of deeltijds;
Antwoorden op de problemen waarmee specifiek vrouwen geconfronteerd worden
in het kader van de financiering van een onderneming
Sensibilisering, vorming en opleiding van jongeren en vrouwen die een zelfstandige
activiteit willen opstarten of die dat overwegen

Meer info: http://presscenter.org/nl/pressrelease/20160307/willy-borsus-ondersteunt-het-vrouwelijk-ondernemerschaper-staan-sterke-maatre
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