Gendernieuws uit Europa – 20 maart 2015


Petra Debusscher (Universiteit van Antwerpen) maakte een studie over het PAF en post 2015
(EN): “Evaluation of the Beijing Platform for Action +20 and the opportunities for achieving
gender equality and the empowerment of women in the post-2015 development agenda”.
De globale conclusie van die studie - die bedoeld is als achtergrondinfo voor MEPs die de CSW59
bijwonen - is:
“The study reveals that global progress on the implementation of the Beijing Platform for Action
has been slow, uneven and limited. It concludes that adequate financing for gender equality,
strong accountability mechanisms and a "gender data revolution", are essential to the
achievement of gender equality and the empowerment of women after 2015.”



Coface kondigde deze publicatie al aan tijdens de AV van januari: het European Concilation
package over de combinatie werk en privéleven.



Het EP nam op 10 maart de (helaas niet-bindende) resolutie aan over de vooruitgang op gebied
van de gelijkheid v/m in de EU: zie het persbericht + de aangenomen tekst in het NL.
Hiermee heeft een tweederdemeerdeheid van MEPs een progressief standpunt ingenomen over
o.a. het recht op toegang tot abortus en anticonceptie, goede kinderopvang, vaderschapsverlof
en de ontwerprichtlijn voor moederschapsverlof…



De Europese Raad maant de lidstaten aan het protocol bij de ILO-conventie over dwangarbeid te
ratificeren voor eind 2016 – dit protocol gaat over mensenhandel en prostitutie. Het EP moet
moet zijn goedkeuring geven aan dit voorstel van de Europese Raad.



Het EP publiceerde een briefing over het EU-jaar voor ontwikkeling 2015 en de situatie van
vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden.



De commissie FEMM houdt zich o.a. bezig met de volgende werkdocumenten: ‘Empowering girls
through education in the EU’, Women's careers in science and University and glass ceilings
encountered en Gender equality and empowering women in the digital age.

