
Gender Meer Partijen Initiatief 
Introductie 
Het Gender Meer Partijen Initiatief heeft tot doel om gender in het brede buitenland beleid te 
verankeren, in het bijzonder binnen internationale samenwerking. Daartoe hebben zeven partijen 
een verklaring ondertekend waarin de woordvoerders uitspreken zich voor gender in te zullen zetten.  
 
 

 
 
 
 
Organisatie 
Het is zinvol om een partij onafhankelijk secretariaat te hebben dat de voorzitter en andere leden 
kan ondersteunen bij activiteiten omtrent het meerpartijen initiatief en het thema gender. Naast 
praktische ondersteuning garandeert een onafhankelijk secretariaat min of meer aan alle deelnemers 
dat het Initiatief niet voor partij-politieke doeleinden gebruikt zal worden.  
 
 
Het secretariaat van een Meerpartijen Initiatief heeft een aantal taken. Zij: 

 volgt de buitenland agenda en informeert alle deelnemers over ‘gender relevante’ 
vergaderingen/overleggen/evenementen. 

 doet voorstellen voor bijeenkomsten. De ‘bijeenkomsten agenda’ wordt jaarlijks vastgesteld 
op initiatief van het secretariaat en de voorzitter. De organisatie hiervan ligt grotendeels bij 
het secretariaat, in samenwerking met de PA van de voorzitter.  

 informeert TK-leden over gendergerelateerde zaken. 

 beantwoord vragen van TK-leden over gender. 

 zoekt persmomenten zodat gender standpunten van TK-leden wereldkundig worden 
gemaakt. 

 lobbyt niet voor moties, amendementen onder de vlag van het Initiatief.  
 



Verschil met SRGR en Hiv/Aids MPI & Doelen Gender MPI  
 
Het Gender MPI en het HIV/AIDS/SRGR MPI zijn onafhankelijke en complementaire netwerken met 
een eigen agenda, maar vullen elkaar wel aan en versterken elkaar daardoor. Indien nodig zal er 
afstemming plaatsvinden tussen beide initiatieven en de secretariaten van de initiatieven zullen 
elkaars bijeenkomsten bezoeken. 
 
Concept doelen Gender MPI  

 Het Nederlandse internationale beleid heeft oog voor de positie en kansen van vrouwen. 

 Nederland erkent de rol van vrouwen in conflictgebieden en transitielanden en stimuleert 
hun participatie in democratische processen. 

 Waar mogelijk zet Nederland zich in voor de economische zelfstandigheid voor vrouwen. 

 Nederland heeft oog voor de rol van vrouwen in landbouw en voedselveiligheid. 

 Nederland is trots op haar expertise op het gebied van gender en vrouwenrechten. 



Onderzoek / 0-meting 
Er is in de afgelopen jaren, door verschillende kabinetten gender beleid uitgezet. Het is nu belangrijk 
om de implementatie van het beleid te versterken en te verankeren binnen het brede IS beleid. 
WO=MEN schrijft op zeer korte termijn een rapport waarin het huidige beleid, de verankering en de 
resultaten worden beschreven.  
 
Activiteiten 
Om het initiatief neer te zetten als  meerpartijen initiatief is het belangrijk dat alle betrokken 
Kamerleden de doelstellingen onderschrijven en hun betrokkenheid tonen. Dat kan al door twee 
bijeenkomsten per parlementair jaar te organiseren. Een bijeenkomst voorafgaand aan de 
voorjaarsnota en een bijeenkomst voorafgaand aan de begrotingsbehandeling. 
 
Activiteiten in 2012/2013 
De allereerste bijeenkomst heeft kort voor de zomer plaatsgevonden, toen is uitgesproken dat alle 
partijen zich willen inzetten voor gender. Het doel van de tweede bijeenkomst is om de getoonde 
betrokkenheid uit te werken in concrete doelen.  
 
Daarnaast is het belangrijk om een verdiepende bijeenkomst te organiseren, dat kan bijvoorbeeld 
door middel van een expert meeting. 
 
Bijeenkomst 1 – ondertekening initiatief voor ‘gender’ als beleidsprioriteit binnen IS 
 
De eerste bijeenkomst hoeft niet ingewikkeld te zijn of lang te duren. Het is vooral belangrijk  dat alle 
betrokken Kamerleden het eens worden over de doelstellingen. Daarnaast bied het een goede 
mogelijkheid om naar buiten toe te communiceren dat het thema gender Kamerbreed leeft. Dat kan 
bijvoorbeeld door een foto via pers en social media te verspreiden.  
 
Nog te bevestigen datum: 8 november 2012 tussen 14.00 en 15.00 uur (na afloop van de procedure 
vergadering van de commissie buitenlandse zaken). 
 
De tweede bijeenkomst van het gender MPI kan er als volgt uit zien: 
 

14.10 uur Opening  door Ingrid.  Welkom Margriet 
van der Linden en Petra Stienen 

14.15 uur Intro van het initiatief en presentatie 
onderzoek d.m.v. visuals 

14.18 Introductie vice voorzitters 

14.20 uur Gesprek Kamerleden over het onderzoek 

14.35 uur Bijdrage Margriet van der Linden 

14.38 uur Fotomoment van de overeenkomst met 
de 7 ondertekenaars 

14.40 uur afsluiting door Ingrid 

 
Totale duur: 30 minuten 
 



Bijeenkomst 2 –  verdiepende bijeenkomst over nader te bepalen onderwerp  
 
De tweede bijeenkomst moet een verdiepend karakter hebben n.a.v. een actueel onderwerp. Dat 
kan in de vorm van een expert meeting maar ook in de vorm van een congres of symposium. Het is 
daarbij handig dat de motie binnen het bestaande beleid past, dat maakt het gemakkelijker voor een 
Minister om het te accepteren en uit te voeren (vooral het laatste is belangrijk natuurlijk). Onderzoek 
is een relatief begrip, hoe groot het onderzoek kan zijn is afhankelijk van de beschikbare  capaciteit in 
de Kamer en bij WO=MEN en haar leden.  
 

1. Onderzoek 
2. Verdiepende bijeenkomst in de Kamer  
3. Motie  

 
De bijeenkomst zou in februari of maart moeten plaatsvinden, voor de regering de voorjaarsnota 
presenteert in april.  
 
De bijeenkomst kan er bijvoorbeeld als volgt uit zien: 
 

15.00 Inschrijven met afternoon snack 

15.30 uur Opening / Welkom door Ingrid de Caluwé 

15.35 uur Key-note speaker 1 

15.50 uur Key-note speaker 2 

16.05 Statements politieke partijen + discussie 
en vragen (interactief) 

17.00  Afsluiting 

17.05 Borrel 

 


