
Concept two-pager (Nederlandse versie)

67e sessie van de VN Commission on the Status of Women, 6 t/m 19 maart 2023, de prioriteiten

van het Nederlands maatschappelijk middenveld voor de overeengekomen conclusies.

1. Investeer in gendertransformatieve en klimaatrechtvaardige technologie, innovatie en

onderwijs

Ongelijkheid in de digitale wereld weerspiegelt bestaande structurele ongelijkheden. Een

gendertransformatieve aanpak in technologie en innovatie is noodzakelijk, omdat dit de

onderliggende structurele (gender)ongelijkheden en ongelijke machtsverhoudingen aanpakt.

Vrouwen en meisjes in al hun diversiteit krijgen in deze aanpak agency: zij zijn aanjagers van

verandering. Een klimaatrechtvaardige aanpak is noodzakelijk, omdat digitale infrastructuren vatbaar

zijn voor klimaatverandering- en rampen en, omdat technologieën grote negatieve impact hebben

op het klimaat en daarmee ook op meisjes en vrouwen.

De overeengekomen conclusies moeten daarom:

● Een beroep doen op lidstaten om beleid te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat technologische

ontwikkelingen bijdragen aan het behalen van de SDG's door:

● Een beroep doen op lidstaten om kwalitatief hoogstaande uitgesplitste en intersectionele

gender data verzamelen - met waarborging van privacy en mensenrechten -, waarin

aandacht wordt besteed aan verschillen en ongelijkheden in de specifieke behoeften, kansen

en situaties van vrouwen en meisjes in relatie tot innovatie, technologie en onderwijs, en die

op een adequate wijze de diversiteit van vrouwen reflecteren.

● Ervoor zorgen dat staten (gender)bias in AI en algoritmes tegengaan, door o.a. transparantie

over het gebruik van AI en algoritmes te geven, het tegengaan van bias in data waarop AI en

algoritmes gebaseerd worden en het bevorderen van diversiteit binnen teams die zich

bezighouden met AI en algoritmes. Hierbij is het noodzakelijk dat privacy en mensenrechten

en democratische waarden worden gewaarborgd.

● Een beroep doen op lidstaten om internationale normen en richtlijnen te ontwikkelen

digitale privacy, veiligheid, waardigheid en autonomie van meisjes en vrouwen in al hun

diversiteit te waarborgen. Zo kunnen 'digitale gatekeepers' zoals bedrijven, en platforms

verantwoordelijk worden gehouden voor de negatieve impact die hun diensten hebben op

vrouwen en meisjes.

● Ervoor zorgen dat lidstaten beleid ontwikkelen om de negatieve impact die digitale

infrastructuren hebben op het klimaat tegen te gaan, om zo de ongelijke impact van

klimaatverandering, milieudegradatie en –rampen op meisjes en vrouwen in al hun

diversiteit te verkleinen en te voorkomen.

● Ervoor zorgen dat overheden, NGO's en onderzoekers in divers samengestelde teams,

gebruik maken van co-creatieve en participatieve methoden om nieuwe technologieën te

ontwikkelen en implementeren. Waarbij relevante culturele, sociale en gendernormen

worden meegenomen bij de vereisten voor nieuwe technologie.



2. Versterk en verbeter de veilige toegang tot, en beschikbaarheid van digitale technologie en

onderwijs voor meisjes en vrouwen in al hun diversiteit

Er is een toenemende genderkloof in digitale toegankelijkheid, vaardigheden en onderwijs. De

toegang tot digitale technologieën en vaardigheden en beschikbaarheid van digitaal en technisch

onderwijs voor vrouwen en meisjes wordt beperkt door o.a. een gebrek aan fysieke toegankelijkheid,

betaalbaarheid, onderwijs, vaardigheden en sociale normen. Specifieke groepen vrouwen en meisjes

ervaren deze beperkingen verschillend. Hier spelen verschillende factoren een rol, zoals leeftijd, het

hebben van een beperking, sociaaleconomische status, het wonen in landelijke gebieden, opleiding,

seksuele geaardheid en etnische, religieuze en genderidentiteit.

De overeengekomen conclusies moeten daarom:

● Een beroep doen op lidstaten om de digitale genderkloof te dichten, door vrouwen en

meisjes in al hun diversiteit toegang te geven tot kennis, hulpbronnen, financiering en

zeggenschap te faciliteren m.b.t. technologie, digitale vaardigheden en technisch onderwijs.

● Ervoor zorgen dat staten online uitingen en inhoud m.b.t. Seksuele Reproductieve

Gezondheid en Rechten (SRRG) niet censureren en het verspreiden van mis- en

desinformatie tegengaan.

● Ervoor zorgen dat lidstaten betekenisvolle participatie, zeggenschap en eigenaarschap van

meisjes en vrouwen in al hun diversiteit versterken (zie ook aanbeveling 4).

3. Elimineer (online) seksueel en gender gerelateerd geweld (SGBV) en discriminatie

Wanneer vrouwen en meisjes toegang hebben tot internet, hebben zij vaker dan mannen te maken

met seksuele intimidatie, (fysieke) bedreigingen, cyberstalking, identiteitsdiefstal en haatcampagnes.

Bovendien hangt online SGBV samen met SGBV in de offlinewereld. Tegelijkertijd moet ervoor

worden gewaakt dat de rechten van vrouwen en meisjes worden ingeperkt, onder het mom van het

creëren van veiligheid, bijvoorbeeld door het verbieden van online sekswerk.

De overeengekomen conclusies moeten daarom:

● Een beroep doen op lidstaten om tools, systemen en beleid te ontwikkelen om

risicofactoren op en oorzaken van (online) SGBV op te sporen, om gender gerelateerd

geweld te voorkomen. Hierbij speelt het tegengaan van (negatieve) stereotypen en machts-

en afhankelijkheidsrelaties een cruciale rol. Ook dient hier specifiek aandacht te zijn voor de

rol van mannen en jongens.

● Ervoor zorgen dat staten de wetgeving rondom online en door technologie gefaciliteerde

SGBV verbeteren. En slachtoffers van online SGBV effectieve hulp bieden1.

● Ervoor zorgen dat staten de online vrijheid van meningsuiting, privacy en veiligheid van

vrouwen en meisjes in al hun diversiteit respecteren en beschermen.

● Ervoor zorgen dat lidstaten (vrouwelijke) activisten, politici, verdedigers van gendergelijkheid

en LGBTQ+ rechten,  Women Human Rights Defenders, en journalisten te beschermen tegen

(online) gender gerelateerd geweld en vervolging.



4. Versterk de positie van en zorg voor volledige en betekenisvolle participatie van vrouwen

en meisjes in STEM, ICT- en R&D- sectoren

Vrouwen en meisjes zijn sterk ondervertegenwoordigd in de technische, IT en R&D sector, hierdoor

missen zij de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op technologie en kennisontwikkeling. Nieuwe

technische producten en diensten worden veelal ontwikkeld door homogene mannelijke teams,

waardoor er een genderkloof is in digitale en technische vaardigheden en worden technologie en

innovaties vaak ontworpen door mannen, waardoor er risico is op bias en bestaande ongelijkheden

voor vrouwen en meisjes worden gereproduceerd of versterkt.

De overeengekomen conclusies moeten daarom:

● Ervoor zorgen dat lidstaten genderstereotypen en sociale normen die ten grondslag liggen

aan de (digitale) genderkloof aanpakken, o.a. door financiering van (lokale) feministische,

vrouwen- en jongerenorganisaties en door het inzetten van vrouwelijke rolmodellen.

● Een beroep doen op lidstaten om de digitale genderkloof te dichten door digitale

vaardigheden van vrouwen en meisjes in al hun diversiteit te verbeteren (zie ook

aanbeveling 2).

● Een beroep doen op lidstaten om een gelijke vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen

werkzaam in de STEM, IT en R&D sectoren te krijgen en behouden.

● Ervoor zorgen dat lidstaten zich inzetten om het aandeel vrouwen in leiderschapsposities in

STEM, IT en R&D sectoren te vergroten.

● Een beroep doen op lidstaten voor de financiering van (door vrouwen geleide) publieke en

private bedrijven die zich inzetten voor het ontwikkelen van gendertransformatieve

technologieën.

5. Suggesties:

● Rol van digitale gatekeepers; bedrijven en platforms

● Privacy, beveiliging en veiligheid --> staat nu onder aanbeveling 3

● Intersectionaliteit

● Toegang tot financiering --> staat nu onder aanbeveling 3 en 4 is dit genoeg?

● Nog andere onderwerpen?


