Gendernieuws uit Europa 2 – 11 maart 2016
Het belangrijkste nieuws op gebied van gender in Europa van de voorbije maand en begin maart
vindt u hier weer in een notendop:
1. De Europese Commissie
 De EC lanceerde op 8 maart de openbare raadpleging over een nieuwe Europese pijler van
sociale rechten. Dit moet een aanvulling worden voor het Europees sociaal acquis en in
eerste instantie een referentiekader binnen de eurozone.
De meeste documenten i.v.m. deze raadpleging (de mededeling van de EC, de vragenlijst
enz.) zijn nog niet vertaald naar het Nederlands maar u vindt een beknopte samenvatting op
de website van Vleva. In het persbericht van de EC vindt u ook de link naar de website + naar
een aantal documenten waaronder het informatieblad ‘Naar een Europese pijler van sociale
rechten – vragen en antwoorden’. Zodra de documenten en de vragenlijst ook beschikbaar
zijn in het NL laten wij het u weten: het is belangrijk dat er een grote respons komt van de
vrouwenbeweging!
De raadpleging loopt tot 31 december 2016, zowel personen als organisaties kunnen de
vragenlijst beantwoorden.
 In het kader van het Europees semester 2016 publiceerde de EC het landenverslag van
België, een werkdocument. In april moet BE daarop antwoorden met een nationaal
hervormingsprogramma en in mei brengt de EU dan zijn landenspecifieke aanbevelingen uit.
Voornaamste aandachtspunten in dit verslag: de lage productiviteitsgroei en de ondermaatse
infrastructuur staan de economische groei in de weg, de hoge loonkosten, laaggeschoolde
jongeren, ouderen en mensen met een migrantenachtergrond krijgen moeilijk toegang tot de
arbeidsmarkt. De Commissie stelt vast dat het armoederisico tijdens de crisis groter is
geworden voor laaggeschoolden en gezinnen met geringe arbeidsintensiteit en dat de
onderwijsongelijkheid als gevolg van sociaaleconomische achtergrond bij de hoogste in de
EU is… Ondanks de taxshift blijft het belastingstelsel te complex en met te veel aftrekposten
en verlaagde tarieven. En België heeft teveel files, teveel bedrijfswagens en te slecht
onderhouden wegen…
 De EC publiceerde ook haar jaarlijks rapport over gendergelijkheid in de EU: ‘Report on
equality between women and men 2015’ en een overzichtelijke factsheet met beknopte
conclusies op gebied van werk, combinatie arbeid-gezin, genderkloven, vrouwelijk
leiderschap, vrouwelijke vluchtelingen en migranten, en gendergerelateerd geweld.
2. Het Europees Parlement
 Het EP keurde op 8 maart de resolutie voor een gendergevoelig asielbeleid goed, ingediend
door de commissie FEMM – zie ook het persbericht en meer achtergrondinformatie.
Vrouwelijke vluchtelingen ook het thema van de Internationale vrouwendag van het EP dit
jaar. In het Parlamentarium in Brussel loopt nog tot 1 juni de fototentoonstelling “Displaced”
over dit onderwerp.
 Op dezelfde dag nam het EP nog een andere resolutie aan van de commissie FEMM: over
gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement.
 Het EP heeft ook een richtlijn aangenomen die de rechten van kinderen in strafprocedures
versterkt: kinderen die worden verdacht of beschuldigd van een misdaad moeten een eerlijk
proces krijgen en kunnen zich laten bijstaan door een advocaat en een ouder of een voogd.



Wil u met enkele Europarlementsleden spreken over de vluchtelingencrisis of over het
klimaat? Op 21 maart kan u in het Vlaams parlement terecht met vragen voor Sander Loones
of Philip De Backer (vluchtelingen) of op 22 maart voor een gesprek met Kathleen Van
Brempt of Bart Staes (klimaat). Gratis maar verplichte inschrijving.

3. De commissie FEMM
 FEMM keurde op 23 februari het verslag goed over gendermainstreaming in de
werkzaamheden van het Europees Parlement
 De commissie FEMM gaf bijna unaniem haar goedkeuring aan het advies aan de Commissie
EMPL inzake sociale dumping in de Europese Unie
 De commissie keurde het ontwerpadvies aan de commissie EMPL goed over de
tenuitvoerlegging van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
 De achtergrondanalyse van de commissie FEMM voor de volgende CSW-zitting in NY staat nu
online: ‘Women’s empowerment and its links to sustainable development’ (enkel EN)
 De commissie FEMM publiceerde ook de studie ‘Female refugees and asylum seekers: the
issue of integration’
 Een andere studie van de commissie gaat over ‘Forced marriage from a gender perspective’
 Kostadinka Kuneva, rapporteur van het ontwerpverslag vertelt in een interview waarom de
ontwerpresolutie over huishoudelijk en verzorgend personeel zo belangrijk is (stemming in
april door het EP).
4. Het Europees Genderinstituut
Het EIGE organiseerde op 7 maart een conferentie over gendergelijkheid en sport - zie ook de
factsheet ‘Gender equality in sports’
5. Raad van Europa
 Na een debat over recente aanvallen tegen vrouwen keurde de parlementaire vergadering
van de Raad van Europa op 28 januari een resolutie goed tegen geweld op vrouwen en voor
een correcte berichtgeving.
 Op 15 maart debatteert de commissie Social Affairs, Health and Sustainable Development
van PACE binnenskamers over het rapport ‘human rights and ethical issues related to
surrogacy’ (over draagmoederschap) van rapporteur Petra De Sutter.
6. Eurofound
 Dit Europees agentschap heeft een interessante studie gepubliceerd over de evolutie in de
arbeidsduur in de 21ste eeuw: vooral de invloed van collectief onderhandelde lonen voor de
vermindering van de arbeidsduur is heel frappant in de vergelijking tussen de verschillende
lidstaten.
 Eurofound publiceerde ook de eerste resultaten van de 6de enquête naar de
arbeidsomstandigheden in de EU.
7. Europese Vrouwenlobby
 De EWL lanceerde op 8 maart een campagne voor gelijke pensioenrechten voor vrouwen:
‘Together we can make it happen, Equal pension rights for women now!’ met o.a. een FAQ
en een clip.
Op de site van de EWL vindt u ook de prioriteiten 2016 – 2020 van de EWL voor de EU.

