Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zoekt:
twee coördinatoren / auteurs
voor de schaduwrapportage 2009
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is een overlegstructuur van verschillende organisaties en experts.
In het Netwerk VN -Vrouwenverdrag werken samen: Aim for Human Rights, E-Quality, FNV, IIAV, Movisie,
Nederlandse Vrouwen Raad, St. Emancipatie Online, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de
Universiteit Utrecht, Tiye-International, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, Justitia et Pax en
Vluchtelingenorganisaties Nederland en verschillende experts op het gebied van het VN-Vrouwenverdrag.
De doelstellingen van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zijn:
• Het bevorderen van informatievoorziening en expertise met betrekking tot het VN-Vrouwenverdrag
• Lobbyen voor een goede implementatie van het VN-Vrouwenverdrag
• Het gezamenlijk tot stand brengen van schaduwrapportages
In augustus 2008 is de vijfde regeringsrapportage met betrekking tot de implementatie van het VNVrouwenverdrag in Nederland verschenen. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag zal het commentaar vanuit Niet
Gouvernementele Organisaties op deze regeringsrapportage en overige kanttekeningen bij de
implementatie van het verdrag in Nederland bundelen in een schaduwrapportage. Deze schaduwrapportage
wordt aangeboden aan het VN-Vrouwenverdrag-Comité. Het Comité zal de schaduwrapportage betrekken bij
de bespreking van het regeringsrapport in januari 2010 in Genève.
Voor het samenstellen van de schaduwrapportage, en het presenteren van de schaduwrapportage bij het
VN-Comité, zoekt het Netwerk VN-Vrouwenverdrag twee coördinatoren / auteurs.
Hun taken zijn:
• Het (actief en passief) verzamelen van informatie vanuit de verschillende vrouwen- en mensenrechtenorganisaties met betrekking tot (knelpunten in) de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in
Nederland.
• Het actief verzamelen van informatie uit andere bronnen met betrekking tot de implementatie van het
VN-Vrouwenverdrag in Nederland. Hierbij moet in het bijzonder worden nagegaan of de door de regering
aangedragen informatie correct en volledig is en of de eerder door het CEDAW gedane aanbevelingen
zijn opgevolgd.
• Het ordenen en samenvatten van de gevonden informatie in korte, artikelsgewijze commentaren
(Engelstalig).
• Het organiseren van een aantal expertbijeenkomsten over een aantal door het Netwerk VNVrouwenverdrag gekozen thema's waarop in de schaduwrapportage dieper zal worden ingegaan.
• Het schrijven of laten schrijven van een aantal diepgaander commentaren/analyses op de gekozen
thema's (Engelstalig).
• Het (mede) organiseren van een publieksbijeenkomst in het najaar van 2009 waarop de
schaduwrapportage wordt gepresenteerd, en waar input wordt gevraagd voor de prioriteiten die bij de
presentatie van het rapport zullen worden gelegd.

• Het presenteren van de schaduwrapportage tijdens de sessie van het Vrouwenverdrag-Comité in januari

2010, het verrichten van lobby-activiteiten tijdens deze sessie, en het rapporteren over de sessie aan 'het
thuisfront' (zowel vanuit Genève als nadien)

Van beide coördinatoren verwachten we:
• Kennis van het VN-Vrouwenverdrag en de verplichtingen die hieruit voortvloeien
• Kennis op hoofdlijnen van het emancipatiebeleid en de positie van vrouwen in Nederland
• Gedegen kennis van de positie van vrouwen op één of meer (rechts)gebieden
• Analytisch vermogen
• Goede schrijf- en spreekvaardigheid in de Engelse taal
• Organisatietalent
• Een relevant netwerk; in Nederland en/of internationaal
De volgende punten gelden steeds voor minimaal één van de coördinatoren:
• Ervaring met het schrijven van schaduwrapportages
• Ervaring met het lobbyen bij internationale organisaties
• Een zekere binding hebben met een organisatie die deel uitmaakt van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag
De coördinatoren zullen hun werkzaamheden op free-lance basis uitvoeren.
De omvang van de opdracht (aantal dagen/dagvergoeding) zal nader worden vastgesteld. Een en ander is
mede afhankelijk van de exacte taakverdeling tussen de coördinatoren onderling, en tussen Aim for human
rights (verantwoordelijk voor de praktische organisatie) en de coördinatoren Ook zal moeten worden
bekeken of de coördinatoren de / alle analyses op de gekozen thema's zelf gaan schrijven, of dat hier
externe experts voor worden ingeschakeld. Naar verwachting beslaat de opdracht tussen de 20 en 30 dagen
per coördinator.
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor deze opdracht kunt u dat voor 1 februari 2009 kenbaar maken
aan Loeky Droesen: l.droesen@aimforhumanrights.nl.
We ontvangen daarbij graag:
• een korte motivatiebrief, waarin u onder meer enkele punten noemt die naar uw oordeel in de
komende schaduwrapportage aan de orde moeten komen;
• een cv;
• een recent door u geschreven Engelstalige tekst
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Loeky Droesen: 030 2349079.
Meer informatie over het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en relevante documenten (de regeringsrapportage;
de vorige schaduwrapportage) vindt u op http://www.aimforhumanrights.nl/thema-s/mensenrechten-vanvrouwen/rechten-van-vrouwen-in-nederland/

