Het WO=MEN Dutch Gender Platform zet zich al jaren in voor het verbeteren van
genderrechtvaardigheid binnen het Nederlands buitenlandbeleid, zodat dit beleid actief
bijdraagt aan de sociale en economische positie van vrouwen, én zodat negatieve impacts
op gendergelijkheid en vrouwenrechten via Nederlands economisch beleid en
investeringen wordt voorkomen.
Vrouwen motor van ontwikkeling
Vrouwen leveren wereldwijd een cruciale bijdrage aan zowel de formele als informele
economie. Met hun kennis en kunde zijn ze een motor van ontwikkeling. Zij worden echter
op vele fronten geconfronteerd met ongelijke kansen, en zijn onevenredig de dupe van nietduurzame economische ontwikkelingen. Het is van groot belang deze ongelijkheid aan te
pakken, zowel om de rechten van vrouwen te waarborgen en als voorwaarde voor een
inclusieve en duurzame economie.
 Veel vrouwen in de formele sector doen vaak laag betaald en gewaardeerd werk.
Vrouwen hebben bovendien – in vergelijking tot mannen – minder recht en toegang tot
land, onderwijs, technologie, besluitvormingsprocessen en financiële middelen.
Daarnaast verdienen vrouwen wereldwijd een stuk minder, gemiddeld 10 tot 30%, dan
hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk[1].
 Het grootste deel van de informele economie en onbetaald werk wereldwijd wordt
gedaan door vrouwen. De informele sector heeft zwaar te lijden onder handelsafspraken
en loopt ver achter als het gaat om financiering. Daarmee raken veranderingen in de
formele economie vrouwen heel hard, juist omdat de informele economie verder in de
verdrukking komt.
 Vrouwen zijn in hun formele en informele (zorg)taken veelal afhankelijk van natuurlijke
hulpbronnen (zoals land, water, bossen) en een stabiel klimaat. Zij spelen een belangrijke
rol in het levensonderhoud van het gezin en de gemeenschap. Deze natuurlijke
hulpbronnen komen echter in het huidige economische systeem steeds meer onder druk
te staan. Negatieve sociale en milieueffecten van grootschalige infrastructuur-,
landbouw en mijnbouwprojecten (onder andere ondersteund door het Green Climate
Fund[2], FMO of de Wereldbank) raken hen disproportioneel.

Aanbevelingen WO=MEN
Vanuit WO-MEN willen we graag een aantal aanbevelingen voorleggen:
 Maak gender een integraal onderdeel van economische/handels diplomatie en pleit
systematisch voor het beschermen van vrouwenrechten, én voorkom negatieve impacts
op gendergelijkheid en vrouwenrechten via Nederlands economisch beleid en
investeringen.
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 Stimuleer gerichte investeringendie de economische kansen voor vrouwen verbeteren:
zoals investeren in een betere toegang tot banen, land- en waterrechten,
productiemiddelen, financiële en niet-financiële diensten, infrastructuur en (actieve)
deelname of zitting in besturen.
 Handelsverdragen en publieke financiering garanderen toegang tot en zeggenschap over
natuurlijke hulpbronnen zoals land, water en bos en meer steun aan boerinnen en
andere vrouwelijke producenten. De Nederlandse overheid heeft vanuit zowel hulp als
handel een unieke positie om landrechten te versterken én landroof te voorkomen.
 Maak vrouwenrechten een bindend onderdeel van handelsverdragen zodat deze
gewaarborgd worden en zo mogelijk kunnen worden verbeterd.
 Mainstream gender in handelsmissies: betrek gender experts bij de voorbereiding op
handelsmissies om landen- / sectorspecifieke genderissues en risico’s in kaart te
brengen.
 Verzeker dat bedrijven die met de Minister meegaan op handelsmissies vrouwenrechten
in hun bedrijfsvoering expliciet beschermen (Decent Work Agenda) en dat hun bedrijf
geen negatieve impact berokkent op de leef- en werkomgeving van vrouwen (Due
Diligence).
 Zorg voor een diverse samenstelling van bedrijven die meegaan op handelsmissie met
een substantieel deel vrouwelijke ondernemers;
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