Hieronder vindt u het interessantste gendernieuws uit de laatste werkweken van de
Europese instellingen na de zomervakantie:

De Europese Raad






Maandag 26 en dinsdag 27 december vonden informele meetings plaats tussen de
ministers van defensie in Bratislava om het gemeenschappelijk veiligheidsbeleid te
verdiepen.
Op vrijdag 30 september zullen de ministers van milieu samen met de Europese
commissie een gezamenlijke verklaring afleggen waarin ze zichzelf toewijden om het
Akkoord van Parijs te ratificeren. In oktober zal het Europees parlement dit kunnen
bevestigen zodat de Europese Unie ook lid wordt van het verdrag en er kan worden
overgegaan tot implementatie. Nog maar vier Europese unie landen ratificeerden het
tot nu toe.
TTIP: De onderhandeling tussen de VSA en EU over TTIP wordt on hold gezet. Op nog
geen enkel domein van het verdrag werd een akkoord bereikt. Le Monde Selon Les
Femmes nam TTIP en het effect op vrouwen onder de loep in dit rapport. (Franstalig)
De Raad heeft van het EU-jaarverslag over mensenrechten en democratie in de
wereld in 2015 het deel "landen en regio's" aangenomen. Dat is een aanvulling op
het thematische deel van het verslag dat op 20 juni 2016 werd bekendgemaakt.

De Europese Commissie:








In de loop van de zomer nam Kristalina Georgieva, commissaris voor o.a. Human
Resources een duidelijk standpunt in voor gendergelijkheid: Als niet meer topfuncties
worden bekleed door vrouwen in de departementen van de Europese instellingen zal
ze de aanwerving van mannen voor topjobs bevriezen of andere sancties nemen t.a.v
de departementen.
Samen met de OESO heeft de commissie een evaluatie gemaakt van de situatie van
vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Het is gebaseerd op de 2014 EU Labour Force
Surver. Het onderzoek bevestigt dat vluchtelingen een van de meest kwetsbare
groepen zijn op de arbeidsmarkt. Vrouwelijke vluchtelingen hebben de hoogste graad
van werkloosheid ten opzichte van mannelijke vluchtelingen en vrouwen met een
migratieachtergrond van buiten de EU.
De commissie organiseert op 10 oktober een seminar waarin ze recent onderzoek
zullen bespreken met betrekking tot het heden en de toekomst van welvaart, werk,
ongelijkheid, sociale investeringen en armoede in Europa. Dit draagt bij aan de
lopende dialoog over de Europese Pijler van Sociale Rechten.
Herinnering: De EC lanceerde op 8 maart de openbare raadpleging over een nieuwe
Europese pijler van sociale rechten. Dit moet een aanvulling worden voor het
Europees sociaal acquis en in eerste instantie een referentiekader binnen de
eurozone. Van de mededeling van de EC vindt u een beknopte samenvatting op de
website van Vleva. De vragenlijst in het NL kan u als PDF of eventueel als draft
downloaden indien u die niet onmiddellijk online kan invullen. Zie ook het
informatieblad ‘Naar een Europese pijler van sociale rechten –vragen en

antwoorden’. De raadpleging loopt tot 31 december 2016, zowel personen als
organisaties kunnen de vragenlijst beantwoorden. Het is belangrijk dat er een grote
respons komt van de vrouwenbeweging!

Het Europees parlement:




Op donderdag 15 september namen de leden van het Europees parlement een niet
bindende resolutie aan die ijvert voor een verbetering van de wetgeving wat betreft
ouderschapsverlof en die het belang van de kwaliteit van kinderopvang en flexibele
vormen van arbeid onderstreept. Ždanoka: "Het leven bestaat niet alleen uit werk.
Er moet ook ruimte zijn voor familie en een privéleven." De resolutie kadert in de
toepassing van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling
van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep ("richtlijn
gelijke behandeling in arbeid en beroep")
In een initiatiefverslag van het Europees Parlement van 2 augustus 2016 wordt de
EU-Commissie aangepord om de uitdagingen van de combinatie werk en gezin bij
werkende gezinnen aan te pakken. Doel is de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen
te verhogen door het bestaande Europese rechts- en beleidskader te moderniseren
en aan de huidige arbeidsmarkt aan te passen, zodat ouders met kinderen of andere
zorgbehoevende familieleden een beter evenwicht kunnen verwerven tussen werk
en gezinsleven, zorgverantwoordelijkheden beter worden verdeeld tussen mannen
en vrouwen en de gelijkheid van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt wordt
vergroot. Lees het Verslag over het creëren van arbeidsmarktomstandigheden die
bevorderlijk zijn voor het evenwicht tussen werk en privéleven. - pdf.

FEMM:








Op 12 juli keurden de commissies FEMM en EMPL in een gezamenlijke vergadering
met grote meerderheid een eigen initiatiefrapport goed over het evenwicht tussen
werk en privéleven. Maar liefst 464 amendementen lagen op tafel voor het
ontwerprapport van het Europees Parlement over het evenwicht werk-privé. Op dit
moment is het goedgekeurd rapport in de commissies nog niet online. Het rapport
wordt nog niet besproken.
De commissie FEMM nam nog geen advies aan over de bevordering van
gendergelijkheid in de geestelijke gezondheid en het klinisch onderzoek.
De commissie publiceerde een nieuw werkdocument over gelijkheid tussen mannen
en vrouwen in de Europese Unie in 2014/2015. Enkel in Engels beschikbaar.
FEMM nam 29 amendementen aan voor de begroting van de Europese Unie voor het
begrotingsjaar 2017. De amendementen gaan in over de specifieke aandacht die
moet gaan naar vrouwelijke vluchtelingen, de besparingen bij EIGE, de besparingen
die voornamelijk vrouwen betreft,…

Naar aanleiding van het EU-jaarverslag over mensenrechten en democratie in de
wereld in 2015 stelt rapporteur Jordi Sebastia vast dat gendergelijkheid nog niet is



bereikt op vele gebieden en dat vrouwen nog steeds discriminatie ervaren. Hij riep de
commissie op om gendermainstreaming in alle beleidsdomeinen te implementeren
en stelt acties voor. Dit ontwerpadvies werd aangenomen.
Op aanvraag van de Commissie FEMM werden verschillende studies uitgevoerd:
Naar aanleiding van de financiële crisis hebben veel Europese landen hervormingen
doorgevoerd in hun pensioenstelsels. Op vraag van FEMM voerde het policy
department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs van het Europees
parlement een studie uit naar die hervormingen en de effecten op vrouwen en
kinderen. Niet verwonderlijk zorgden deze hervormingen er voor dat in vele EUlanden de pensioenkloof is gestegen met een hoger armoederisico voor oudere
vrouwen ten opzichte van mannen tenzij specifieke maatregelen werden genomen
om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te versterken.
Deze studie geeft een overzicht van de implementatie van Richtlijn 2013/33 die de
normen vastlegt voor de opvang van asielzoekers die internationale bescherming
behoeven. Het schetst het juridisch kader en onderzoekt hoe genderaspecten en de
specifieke noden van kwetsbare groepen in de praktijk worden omgezet in Brussel en
München.

OESO:
Een nieuw rapport van de OESO toont de enorme verschillen aan tussen de verschillende
schoolsystemen in Europa. Ook zoomen ze in op de aanhoudende gendersegregatie in het
onderwijS en de arbeidsmarkt.
De Raad van Europa:
De Europese Hoge Commissaris voor Mensenrechten Nils Muiznieks roept alle lidstaten van
de Raad van Europa op om noodzakelijke stappen te ondernemen om de toegang tot
seksuele en reproductieve gezondheid en DE rechten te garanderen.
EWL:
De Europese Vrouwenlobby en Women in development Europe organiseren een tweedaags
seminar om een feministische analyse te maken van Europese ontwikkelingen met
betrekking tot de Brexit, opmars van extreem-rechtse partijen, het gebrek aan politieke
transparantie,… De conferentie gaat door van 24 tot 25 Oktober in Brussel.
Varia:


Trapped in Europe: Dignity Denied. Womens link ondernam een onderzoeksmissie in
de lente van 2016 om getuigenissen te verzamelen over de tocht naar Europa en de
hindernissen die vrouwen ondervinden.



De Vrouwenraad organiseert i.s.m de Franstalige Vrouwenraad een Europese
conferentie over mensenhandel, seksuele uitbuiting, prostitutie en geweld. Dit in
aanwezigheid van minister Reynders.
Public Policy Exchange organiseert donderdag 27 oktober een conferentie rond
reproductieve en seksuele rechten.



