
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UITNODIGING 
CSW66 Kick-Off Bijeenkomst 

 
Datum:  13 december 2021 
Tijd:   15.00 – 17.30 uur 
Locatie:  Online (zoom) 
Aanmelden:  info@wo-men.nl  
 

WO=MEN en Atria nodigen jullie van harte uit deel te nemen aan deze online bijeenkomst over de 

Commission on the Status of Women (CSW). Alhoewel er dit jaar al meerdere voorbereidende 

activiteiten hebben plaatsgevonden, vormt deze bijeenkomst de formele start van onze 

gezamenlijke voorbereidingen voor de 66ste CSW die in maart 2022 zal plaats vinden.  

Het hoofdthema van de komende CSW is: 

“Gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes  

in de context van beleidsmaatregelen en programma’s op het gebied van  

klimaatverandering, milieu en rampenrisicovermindering” 

In deze bijeenkomst zullen we bijgepraat worden door vertegenwoordigers van de ministeries van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Buitenlandse Zaken (BZ) over de laatste stand van 

zaken en verwachtingen rondom de komende CSW. Ook zullen we kennismaken met de nieuwe ngo-

vertegenwoordiger die onderdeel zal uitmaken van de regeringsdelegatie naar de CSW.   

Verschillende organisaties zullen kennis (en relevante materialen voor verdere verdieping) over 

gender, klimaat en milieu delen en suggesties doen voor aanbevelingen. Tot slot gaan deelnemers in 

groepjes met elkaar discussiëren over de prioriteiten en aanbevelingen die wij vanuit het 

maatschappelijk middenveld willen meegeven aan de delegatie.    

We kijken er naar uit om jullie digitaal (weer) te ontmoeten! 

Hartelijke groet,  

Namens WO=MEN en Atria 

 

mailto:info@wo-men.nl
https://www.unwomen.org/en/csw/csw66-2022


 
 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

Deel I (15.00 – 15.45 uur):   

Panelgesprek met:  

• Basim al Alousi / Lisanne Post, Directie Emancipatie, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) 

• Cornelieke Keizer, Taskforce Women’s Rights & Gender Equality, Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (BZ) 

• Quirine Lengkeek, CHOICE for Youth & Sexuality, CSW NGO vertegenwoordiger (2021)  

• CSW NGO vertegenwoordiger (2022)  
 
 
 
Deel II (16.00 – 17.30 uur): 
 
Presentaties om het CSW-thema in te leiden en aanbevelingen te ontwikkelen:  

• Mariëlle Feenstra (75inQ expertise centrum gender & energie) over gender(on)gelijkheid & 
klimaat in Nederland en Europa 

• Sanne Van de Voort (WECF) over gendergelijkheid, klimaat en biodiversiteit en integraal beleid 

• Marieke Vreeken (in opdracht van het Netwerk VN Vrouwenverdrag) over de CEDAW Algemene 
Aanbeveling 37 over gender en klimaat 

• Franca Hehenkamp (Atria) met een voorstel voor hoofdaanbevelingen 
 
Groepsdiscussies over onze aanbevelingen als maatschappelijk middenveld voor de aankomende 
CSW  
 
Volgende stappen en tijdslijn tot aan de CSW66 
 
 

Moderator: Nadia van der Linde (WO=MEN Dutch Gender Platform) 

 

 

 

 

 

Aanmelden kan via een e-mail met “CSW Kick-Off” naar: info@wo-men.nl 

Voor vragen en suggesties, neem contact op met Nadia (n.vanderlinde@wo-men.nl)  

 

https://www.choiceforyouth.org/
https://75inq.com/nl/
https://www.wecf.org/
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https://atria.nl/
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