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De ontwikkelingen rondom het Generation Equality Forum zijn lastig bij te houden en komen 
vaak op het laatste moment. Hier de belangrijkste weetjes en links van dit moment op een rij.  
 
 

Wat is het Generation Equality Forum (GEF)? 
In 2020 initieerde UN Women dit internationale proces om de successen behaald sinds de 
Beijing Vrouwenconferentie (1995) te vieren. Het is verder de bedoeling om concrete en 
duurzame verandering teweeg te brengen op het gebied van vrouwenrechten en 
gendergelijkheid.  
 

Actiecoalities  
In 2020 zijn 6 thematische actiecoalities opgericht: 

1. Gender gerelateerd geweld 
2. Economische rechtvaardigheid en rechten 
3. Lichamelijke autonomie en seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten 
4. Feministische actie voor klimaat 

rechtvaardigheid 
5. Technologie en innovatie voor 

gendergelijkheid 
6. Feministische bewegingen en leiderschap 

 
Deze dragen de komende vijf jaar (2021 – 2026) een verantwoordelijkheid om concrete en 
duurzame verandering teweeg te brengen op het gebied van vrouwenrechten en 
gendergelijkheid.  
 
Diverse Nederlandse NGOs zijn zelf of via hun hoofdkantoor of lokale partners betrokken bij één 
of meerdere coalities. De Nederlandse overheid is onderdeel van Actie Coalitie 6. Ook het Count 
Me In! consortium met WO=MEN als strategische partner zit in Actie Coalitie 6.  
 

Compact 
Naast de actiecoalities is in oktober 2020, na flink lobbywerk, ook de Compact voor Vrouwen, 
Vrede en Veiligheid en Humanitaire Actie (WPS-HA) opgericht. Deze heeft als doel het 
bevorderen van de uitvoering van bestaande afspraken op dit gebied. WO=MEN is direct 
betrokken als één van de ‘catalytic members’.  
  

Wat gebeurde er in het Mexico Forum (maart 2021)? 
• De plannen van de 6 actiecoalities, samengevat in de Global Acceleration Plan for 

Gender Equality, werden bediscussieerd.  

• De eerste toezeggingen (‘commitments’) werden gemaakt om deze plannen te steunen. 
Women Moving Millions, een internationaal netwerk van individuele filantropen, gaat hier 
bijvoorbeeld 100 miljoen dollar voor ophalen. (meer voorbeelden)  

• Je kan de plenaire sessies hier nog bekijken.  
 

 
 

http://wo-men.nl/kb-bestanden/1581511223.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/GBV_FINAL_VISUAL_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/EJR_FINAL_VISUAL_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/SRHR_FINAL_VISUAL_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/SRHR_FINAL_VISUAL_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/FACJ_FINAL_VISUAL_EN_0.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/FACJ_FINAL_VISUAL_EN_0.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/TIGE_FINAL_VISUAL_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/TIGE_FINAL_VISUAL_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/FML_FINAL_VISUAL_EN.pdf
https://gnwp.org/wp-content/uploads/CSO-Recos-Compact-WPSHA-July-2020.pdf
https://forum.generationequality.org/news/mobilizing-action-impact-women-peace-and-security-and-humanitarian-action-compact
https://forum.generationequality.org/news/mobilizing-action-impact-women-peace-and-security-and-humanitarian-action-compact
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/news/press-release-activism-and-commitments-accelerate-gender-equality-mark-conclusion-generation
https://www.youtube.com/playlist?list=PLY61A1S2vLKa_QGAuRrvajcqk4OiuwdI9


 
 

 

 
 
 
Wat gebeurt er in het Parijs Forum (30 juni – 2 juli 2021)? 

• De actieplannen van de coalities en van de Compact zullen overeen worden gekomen.  

• Op hoog (politiek) niveau zal aandacht worden gevraagd voor de toezeggingen die 
gepresenteerd zullen worden door overheden, fondsen, bedrijven en organisaties.  

• Er zal mogelijk meer duidelijkheid komen over het geplande verantwoordings-
mechanisme, ofwel hoe zullen de toezeggingen worden bijgehouden en gecontroleerd?  

• Je kan je hier aanmelden voor het virtuele forum. 

• Een korte uitleg van het forum staat hier. Later zal het programma worden toegevoegd.   

• Naast het formele forum, zullen veel organisaties ook hun eigen pre- or parallelle sessies 
organiseren over uiteenlopende thema’s. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dit 
ook centraal gecommuniceerd gaat worden of niet. 
 

Hoe maak ik een ‘commitment’? 
We hopen natuurlijk vooral dat veel overheden, fondsen en bedrijven relevante toezeggingen 
gaan doen zodat we echt vooruitgang kunnen gaan boeken op gendergelijkheid, maar ook kleine 
en grote organisaties kunnen meedoen. Lukt het niet meer nu? Later kan het ook nog. 

• Geef je hier op als jouw organisatie ook een commitment wil maken.  

• Het Commitment Handbook geeft veel informatie over het  
proces en de verwachtingen.   

 

Wat is de Global Alliance for Sustainable 
Feminist Movements?  
Eén van de voorgestelde toezeggingen is om een 
wereldwijde alliantie op te richten die zich voor de langere 
termijn zal inzetten voor duurzame feministische 
bewegingen. Dit voorstel wordt waarschijnlijk een 
toezegging van Actie Coalitie 6: Feministische Bewegingen 
en Leiderschap maar raakt alle thema’s van de coalities en 
compact. WO=MEN is hier bij betrokken als strategisch 
partner van Count Me In! die onderdeel zijn van Actie 
Coalitie 6. 
 

En wat gebeurt er na het Parijs Forum?  
• De uitkomsten van deze fora zullen naar verwachting worden gepresenteerd aan 

overheden tijdens de Algemene Vergadering van de VN (AVVN) in september 2021. 

• Het is de bedoeling dat de Actie Coalities en Compact een rol blijven spelen bij het 
promoten van meer actie op hun thematiek en het monitoren van de toezeggingen. Hoe 
dit er precies gaat uitzien en hoe anderen hier mogelijk een rol in kunnen gaan spelen is 
nog niet helemaal duidelijk.    

 

Wat is de rol van WO=MEN hierin? 
WO=MEN zet zich, namens en in samenwerking met haar leden, in voor vrouwenrechten en 
gendergelijkheid bij internationale processen als Generation Equality Forum. Dit doet WO=MEN 
onder andere als ‘catalytic member’ in de Compact voor Vrouwen, Vrede, Veiligheid en 
Humanitaire Actie. Als strategische lobbypartner van het Count Me In! consortium is WO=MEN 
betrokken bij Actie Coalitie 6: Feministische Bewegingen en Leiderschap. WO=MEN organiseert 
kennisuitwisselingen tussen geïnteresseerde betrokken leden en ambtenaren. 
Zie ook: https://www.wo-men.nl/wat-we-doen/beijing25 
 
Voor meer informatie, toevoegingen en correcties: n.vanderlinde@wo-men.nl 

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
https://forumgenerationegalite.fr/en/get-involved/register
https://forumgenerationegalite.fr/en/get-involved/register
https://commitments.generationequality.org/#form
https://static1.squarespace.com/static/609d99c149adb21f3531ff37/t/60b007902dfc4007727ed635/1622149010412/AC_Commitments+Handbook_May+27+%28VF2%29.pdf
https://www.wo-men.nl/wat-we-doen/beijing25
mailto:n.vanderlinde@wo-men.nl

