Bezoek van Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune
aan de IPU en deelname aan het VN-panel “The Power of Empowered Women”
op 26 februari 2013 in Genève

Ontvangst door de Belgische Ambassadeur
In het kader van haar deelname aan het VN-panel “The Power of Empowered Women” werd
Sabine de Bethune bij aankomst op de luchthaven in Genève door de Belgische Permanent
Vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Ambassadeur Bertrand de Crombrugghe de
Picquendaele, opgewacht. De ambassadeur vergezelde mevrouw de Bethune naar de IPU
(Interparlementaire Unie), waar zij een gesprek zou hebben met Secretaris-generaal Anders
Johnsson.
Gesprek met Anders Johnsson, Secretaris-generaal IPU
Actieplan voor gendergevoelige parlementen
In het kader van het door de IPU in oktober 2012 unaniem goedgekeurde “Action Plan for
Gender-Sensitive Parliaments” wordt de werking van een aantal parlementen wereldwijd
(o.a. in Chili, Turkije en Rwanda) op gendergevoeligheid geëvalueerd. Dit in samenwerking
van de IPU met de parlementen van de respectievelijke landen.

Anders Johnsson vraagt het Belgische Parlement om op basis van het actieplan een
evaluatie van de eigen werking door te voeren. Bij de parlementen die momenteel worden
onderzocht is er nog geen “oude” Europese democratie. Het zou dan ook interessant zijn de
Belgische resultaten te vergelijken met die van landen waar het democratiseringsproces van
recentere datum is.
Mevr. de Bethune wijst op de aanstaande hervorming van de
Belgische Senaat die in een compleet andere manier van werken
zal resulteren en ook op het vlak van gender gevolgen zal
hebben, aangezien de senatoren niet meer rechtstreeks verkozen
worden en dus de quota-wet niet kan worden toegepast. Wel is
voorzien dat de deelstaatparlementen ervoor moeten zorgen dat
maximaal 2/3 van de afgevaardigden in de Senaat van hetzelfde
geslacht zijn.
Anders Johnsson en Sabine de Bethune zijn het erover eens dat
de evaluatie niet enkel op de Senaat betrekking zal hebben maar
ook de Kamer bij het onderzoek betrokken moet worden.
IPU-meeting vrouwelijke parlementsvoorzitters/zetelakkoord met
de EU
Anders Johnsson polst naar de bereidheid van mevr. de Bethune
één van de volgende IPU-vergaderingen van de vrouwelijke parlementsvoorzitters in België
te organiseren. Een obstakel daarvoor is evenwel het feit dat de IPU momenteel geen
zetelakkoord met de EU heeft. Dat heeft tot gevolg dat door de EU-sancties tegen Zimbabwe
geen delegatie uit dat land kan worden gestuurd. De heer Johnsson heeft binnenkort een
gesprek met Catherine Ashton om een zetelakkoord te bepleiten en zou het erg op prijs
stellen mocht hij hier ook op Belgische steun kunnen rekenen.

Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune met
Anders Johnsson, Secretaris-generaal van de IPU

VN-Panel “The Power of Empowered Women”
In het kader van de 22ste bijeenkomst van de Mensenrechtenraad organiseerde de groep
van vrouwelijke ambassadeurs bij de VN in samenwerking met de IPU een paneldebat met
getuigenissen van vrouwen die zich
op
verschillende
vlakken
(economisch, politiek, juridisch) en
op verschillende plaatsen in de
wereld
voor
vrouwenrechten
inzetten. Meer informatie over de
deelneemsters aan het panel en
een korte biografie van elk van hen
zijn te vinden op http://power-ofempowered-women.net/participants/.

Een deel van de panelleden: (v.l.n.r.) Lívia Járóka (Europees Parlementslid),
Mervat Tallawy (Voorzitster van de Egyptische Nationale Vrouwenraad),
Sabine de Bethune, moderatrice Ghida Fakhry (Al Jazeera),
Barbara Hendricks (zangeres en Honorary Lifetime Goodwill Ambassador UNHCR)
en Ruth Dreifuss (voormalig Zwitsers presidente)

Het doel van het panel was volgens
de organisatoren om vrouwen niet
enkel als slachtoffer van oorlog,
geweld en discriminatie af te
beelden maar integendeel in te
gaan op de actieve rol die zij in het
vormgeven van hun eigen (al dan
niet post-conflict) samenleving heel
vaak spelen.

De inleiding van het panel werd verzorgd door
Kassym-Jomart Tokayev, Directeur-generaal van
het VN-bureau in Genève, en Navanethem Pillay,
de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten.
De heer Tokayev wees in het bijzonder op het
belang van de organisatie UN Women, die in 2011
werd opgericht en zich voor internationale
normen op het vlak van vrouwenrechten inzet en
de implementatie hiervan in de VN-lidstaten
ondersteunt. Dat vrouwen vaak de drijvende
kracht achter economische groei zijn bewees nog
maar eens het laatste jaarlijkse VN-rapport, aldus
de heer Tokayev. Ook in de eigen werking streeft
de VN naar een gelijke behandeling voor mannen
en vrouwen en levert ze inspanningen om de
combinatie werk/gezin voor het personeel
haalbaar te maken.
Mevr. de Bethune ging tijdens haar bijdrage aan
het panel in op de quota-wetten in België, die ervoor gezorgd hebben dat nu 40 procent van
de parlementsleden (op alle niveaus) vrouw is en België op de 12de plaats staat op de lijst
van parlementen met de meeste vrouwelijke leden. Het komt echter niet enkel op kwantiteit
aan, maar vooral op kwaliteit: gender mainstreaming zou nog veel sterker ingang moeten
vinden in alle beleidsdomeinen. Op globaal vlak vermeldde de Senaatsvoorzitster de VNresolutie 1325 (Vrouwen, Vrede en Veiligheid), waarover in de Senaat een resolutie werd
gestemd en er een Belgisch actieplan bestaat.
De Senaatsvoorzitster riep op om (onder het motto “Half of the world, half of the power”)
quota te generaliseren, niet enkel in de politiek maar ook op economisch en sociaal vlak. Het
actieplan van de IPU voor gender-gevoelige parlementen kan in principe op elke andere
institutie toegepast worden. Voor de volgende periode van de ontwikkelingsdoelstellingen
(post-2015) moeten vrouwenrechten een prioriteit zijn, niet zomaar een onderdeel van de
andere doelstellingen.

