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DUURZAME POLITIEKE
EN FINANCIËLE STEUN
Dankzij gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties is er
internationaal meer aandacht voor slachtoffers van seksueel geweld,
krijgen meer vrouwen gelijk loon voor gelijk werk en participeren lokale
vrouwen én mannen in internationale vredesbesprekingen. Zij zijn
het die met hun voeten in de klei staan, werken aan gelijkheid, snel
mensenrechtenverdedigers worden bedreigd of vermoord. Via hun
formele en informele netwerken, mobiliseren en activeren ze lokale
en internationale gemeenschappen rondom klimaat, gezondheid,

1. Bondgenoot en Belangenbehartiger
Gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties zijn niet alleen de luis in de pels van
autoritaire overheden, maar ook bondgenoot, belangenbehartiger en/of observator. Altijd
staan zij garant voor het veranderen van ongelijke machtsrelaties en het aankaarten van
taboedoorbrekende onderwerpen. Daarmee zijn zij belangrijke partners voor overheden
en andere (inter)nationale actoren die mensenrechten en gelijke machtsverdeling hoog
in het vaandel hebben staan. Alle landen die de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
hebben ondertekend, zijn in zekere zin afhankelijk van de slagvaardigheid van deze
organisaties. Ook Nederland en het Nederlandse buitenlandbeleid, van defensiebeleid tot
ontwikkelingssamenwerking, van noodhulp tot handel.
Betrek daarom gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties structureel bij
besluitvormingsprocessen over het bredere Nederlandse buitenlandbeleid.
Ga de samenwerking aan met inclusieve partnerschappen, waarin zowel
gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties als het bedrijfsleven en
onderzoeksinstellingen plaatsnemen, voor het vormgeven van (inter)nationaal
gendersensitief beleid.
2. Stel de aanpak van shrinking civil space en versterking van gendergelijkheid centraal
wereldwijd in rap tempo af. Een versnelde afbrokkeling dreigt dankzij de uitbraak van
COVID-19. Zo misbruikt de Poolse regering de crisis door op ondemocratische wijze
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verregaande abortusmaatregelen in te voeren, terwijl publiekelijk demonstreren verboden
is. Het risico bestaat dat overheden maatregelen om te zorgen dat mensen binnen blijven
misbruiken om rechten verder in te perken. Lockdowns – die in veel landen langer zullen
duren en daarmee maatschappijen sterker en langduriger zullen ontwrichten - verhinderen
organisaties en activisten om steun te verlenen aan lokale gemeenschappen daar waar
nodig. Gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties worden al dan niet met opzet
door overheden in hun rol als belangenbehartiger en waakhond belemmerd. Terwijl deze
organisaties juist nu de belangrijke vinger aan de pols moeten houden om actie te kunnen
ondernemen tegen restrictieve en discriminerende maatregelen.
COVID-19 laat zien hoe noodzakelijk het behalen van de SDG’s is om de huidige crisis te
doorstaan. Met SDG 5 - gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes
– als leidraad. Gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties zijn cruciaal in een
succesvolle COVID-19-bestrijding en de negatieve gevolgen ervan. Zoals de verminderde
toegang van vrouwen tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en reproductieve
rechten, de groeiende repressie en inperking van vrijheden en de nog sneller krimpende
shrinking civil space).
Laat gendergelijkheids- en vrouwenrechtenorganisaties bondgenoot, belangenbehartiger,
waakhond en observator zijn. Niet alleen nu, maar ook voor onze weerbaarheid als
mondiale samenleving op de langere termijn.
Behoud in het Nederlandse buitenlandbeleid daarom als kernpunt de aanpak van de
shrinking civil space en het versterken van gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Eenmaal ingeleverd zijn gendergelijkheid en vrouwenrechten moeilijk terug te
winnen. We moeten nu voorkomen dat de rechten die gendergelijkheids- en
vrouwenrechtenorganisaties met zoveel strijdkracht, aandacht en steun hebben
verkregen, in een post-COVID-19 wereld weer tot een luxe en bijzaak zijn bestempeld.
vrouwenrechtenorganisaties. Zorg dat Nederland dé internationale voorvechter met een
genderperspectief in internationale fora blijft. Deze steun is cruciaal voor organisaties
en activisten om verandering teweeg te brengen en vast te houden. Daarnaast wordt de
stuwende kracht van deze organisaties versterkt en worden zij in staat gesteld hun werk te
blijven voortzetten.

WO=MEN Dutch Gender Platform is hét platform dat strijdt voor wereldwijde
gendergelijkheid en vrouwenrechten, en empowerment van vrouwen, meisjes en
gender non-conforme personen. Want gendergelijkheid is een recht, geen luxe.
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