De voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers van België, mevrouw
Eliane Tillieux, heeft deelgenomen aan de 14de Top van Vrouwelijke
Parlementsvoorzitters (Tachkent, 8 en 9 september 2022)
De Interparlementaire Unie heeft in nauwe samenwerking met de hoge assemblee van
Oezbekistan, de Oliy Majlis, op 8 en 9 september 2022 de 14de Top van Vrouwelijke
Parlementsvoorzitters gehouden. België werd er vertegenwoordigd door mevrouw Eliane
Tillieux, voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Met die Top wordt beoogd de vrouwen die de hoogste ambten in de beslissingsorganen van
de parlementen bekleden, geregeld de gelegenheid en een forum te bieden om ideeën en
ervaringen uit te wisselen met betrekking tot hun nationale en internationale programma's.
Dit jaar ging de Top in op de wijze waarop het parlementair leiderschap kan anticiperen op
risico’s met het oog op het waarborgen van duurzaamheid en welvaart (“Parliamentary
leadership: Anticipating risks to better deliver sustainability and prosperity”).
Mevrouw Eliane Tillieux heeft deelgenomen aan de zitting over de risico’s die gepaard gaan
met de wereldwijde heropleving na de pandemie. Zij wees ter zake op de uitdagingen
waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd, alsook op het feit dat de
wederopbouw een betere versie van de samenleving moet opleveren.
In dat verband stelde zij dat de pandemie meerdere belangrijke zwakheden van onze
samenleving en van onze economische en ontwikkelingsmodellen heeft blootgelegd. Het is
belangrijk te voorkomen dat nogmaals dezelfde fouten worden gemaakt. Thans moeten
systemische veranderingen worden doorgevoerd, zowel op investeringsvlak als
gedragsmatig, om onze samenleving schokbestendiger te maken, nu en in de toekomst.
Mevrouw Tillieux benadrukte het belang van een krachtige, inclusieve, groene en
veerkrachtige heropleving, eraan toevoegend dat de parlementen daartoe moeten bijdragen.
Aangezien vandaag al werk moet worden gemaakt van de wereld van morgen, heeft zij de
parlementsvoorzitsters ertoe opgeroepen actie te ondernemen en de handen in elkaar te
slaan om een rechtvaardiger en veerkrachtiger toekomst tot stand te brengen.

Voorts heeft mevrouw Tillieux deelgenomen aan het panel inzake het vermogen van de
voorzitsters om van de parlementen een plaats te maken die meer vrouwen aantrekt en hen
beter naar waarde schat. Ter zake gaf zij aan dat elkeen zijn verantwoordelijkheid moet
nemen en het heft in handen moet nemen om die koerswijziging van de parlementaire
instellingen van binnenuit te bewerkstelligen. Het is van essentieel belang dat de
parlementen en de parlementsleden in hun doen en laten rekening houden met de
genderkwestie, en dat zij, met het oog op het bewerkstelligen van concrete pariteit,
eventueel de structuur, het reglement en het handelen ervan bijsturen.
In haar betoog heeft mevrouw Eliane Tillieux andermaal aangegeven dat het Belgisch federaal
Parlement ernaar streeft tegen 2030 één van de meest genderbewuste parlementen van
Europa te worden. In dat verband lichtte zij de vooruitgang toe die de Kamer van
volksvertegenwoordigers ter zake heeft geboekt en kondigde zij aan dat bovenal werk zal
worden gemaakt van een Verbintenissenhandvest ten behoeve van de gendergelijkheid,
alsook van de tenuitvoerlegging van een meerjarenactieplan inzake gender mainstreaming.
Tot besluit van deze Top werd de voorzitsters een ontwerp van Verklaring van Tachkent1
voorgelegd. België heeft een amendement ingediend op de vijfde considerans, die
dientengevolge luidt als volgt: “Further reaffirming that the global economic recovery must be
social, just, sustainable and inclusive, recognize unpaid care work, and pay special attention
to women, youth and children, persons with disabilities, and marginalized communities, so as
to ensure a better future for all and build long-term resilience,”. Over dit amendement werd
een consensus bereikt; de tekst ervan werd dan ook verwerkt in de slotversie die werd
aangenomen door de voorzitsters. Met deze verklaring wordt beoogd concrete, onmiddellijke
en krachtige maatregelen voor genderbewuste parlementen te bevorderen en te versterken,
zodat zij crisisbestendiger worden, dankzij gelijkheid en duurzaamheid.
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Zie www.ipu.org/event/14th-summit-women-speakers-parliament-14swsp#event-sub-page-documents/.

