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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEUWS VAN HET NETWERK VN-VROUWENVERDRAG
Commentaar Netwerk op regeringsrapportage huiselijk geweld en mensenhandel
In januari 2010 besprak het Toezichthoudend Comité van het Vrouwenverdrag (CEDAW) de
5e regeringsrapportage over de uitvoering van het Vrouwenverdrag in Nederland. Naar
aanleiding daarvan gaf het Comité aan Nederland de opdracht voor een tussentijdse
rapportage over de aanbevelingen van het Comité over huiselijk geweld en vrouwenhandel.
Eind april leverde de regering haar tussentijdse rapportage in bij CEDAW (link). Het Netwerk
VN-Vrouwenverdrag heeft ook dit keer hier een commentaar op geschreven in de vorm van
een schaduwrapportage. In het schaduwrapport gaan we in op de rapportage van
Nederland, maar stellen we ook een aantal onderwerpen aan de orde die ontbreken in het
regeringsrapport. Daaronder vallen bijvoorbeeld het gebrek aan een gender-specifiek beleid
op huiselijk geweld, het (opnieuw) ontbreken van cijfers, de verslechtering van de B9regeling voor slachtoffers van mensenhandel, het nieuwe wetsvoorstel dat prostituees dwingt
zich te registreren en ongeregistreerde prostituees en hun klanten strafbaar stelt, en het ook
voor ons nieuwe onderwerp van in hun huwelijk gevangen vrouwen. Van dat laatste is
sprake wanneer vrouwen tegen hun wil gedwongen worden om getrouwd te blijven in een
religieus huwelijk. Het schaduwrapport is tot stand gekomen op basis van de input van de
deelnemende organisaties en verschillende experts, en inmiddels aan het CEDAW-Comité
verzonden. Lees hier de schaduwrapportage.
Bijeenkomst individueel klachtrecht voor NGO's met partners in het Zuiden
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert in samenwerking met OXFAM Novib en Tiye
International op donderdagmiddag 13 september 2012 een bijeenkomst over het Individueel
Klachtrecht bij CEDAW. De bijeenkomst in Den Haag is bedoeld voor Nederlandse NGO’s
met partners in het Zuiden, die een rol kunnen spelen bij het indienen van een klacht bij
CEDAW tegen een van de Zuidelijke landen.
Inmiddels hebben 104 landen het Optioneel Protocol bij het VN-Vrouwenverdrag

ondertekend. CEDAW, het Comité dat toeziet op de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag,
heeft tot nu toe 26 individuele klachten afgehandeld. De meeste van deze zaken komen uit
geïndustrialiseerde landen, maar er zijn er ook al enige uit Zuidelijke landen.
Leontine Bijleveld zal in een inleiding een overzicht geven van de jurisprudentie van
CEDAW, het Verdragscomité. Hoe zit het juridisch en kan het leveren tot beleidswijzigingen?
Over welke vrouwenrechtenschendingen zijn klachten gegrond verklaard en wat leverde dat
op voor betrokken en andere vrouwen? Wat is de rol van vrouwenorganisaties en waar moet
je op letten bij het indienen van een klacht?
Na aanmelding bij het Netwerk VN-vrouwenverdrag (schaduwrapportage@gmail.com)
ontvangen deelnemers ter voorbereiding digitaal informatiemateriaal. Van de bijeenkomst
wordt een verslag gemaakt.
Datum: donderdag 13 september 2012
Tijd: 14.00 – 16.30 uur (inloop 13.30 uur)
Plaats: Oxfam Novib
Mauritskade 9
2514 HD Den Haag
Nieuw in het Netwerk: Fairwork
FairWork is in mei 2012 toegetreden tot de binnenring van het netwerk VN-Vrouwenverdrag.
De organisatie stelt zich voor:
FairWork wil de hulpverlening aan slachtoffers uitbreiden en verbeteren. Wij willen de
zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van slachtoffers vergroten. Dus zet FairWork samen
met andere organisaties pilotprojecten op. En als die succesvol zijn, dragen we ze over aan
lokale partners.
Ook willen wij onze kennis over het herkennen van mensenhandel overdragen. Wij willen
onze expertise over de benadering en ondersteuning van slachtoffers verspreiden. Dus
traint en adviseert FairWork hulpverleners en opsporingsinstanties.
Ten slotte wil FairWork iedereen in Nederland bewust maken van het feit dat er, vlak onder
onze ogen, mensen in moderne slavernij leven. Dus informeert, activeert en beïnvloedt
FairWork publiek, politiek en werkgevers. Om deze laatste doelstelling te kunnen bereiken
hebben wij veel aan het netwerk rondom het VN-vrouwenverdrag. Bij lobbyactiviteiten
rondom het thema mensenhandel is het van groot belang dat de Europese richtlijnen en
internationale verdragen worden nageleefd in Nederland. Samen met het netwerk van
actieve vrouwenorganisaties hopen wij een nog sterkere vuist te maken tegen
mensenhandel en moderne slavernij.
Meer informatie over FairWork vindt u via www.fairwork.nu
Nieuw in het Netwerk: Rights4Change
Ook Rights4Change is in het voorjaar van 2012 als organisatie toegetreden tot het Netwerk
VN-Vrouwenverdrag. Rights4Change is een maatschap van een aantal
mensenrechten/vrouwenrechtenexperts, waaronder Marjan Wijers en Margreet de Boer, die
eerder als onafhankelijke experts deelnamen aan het Netwerk.
Rights4Change is in 2011 opgericht, nadat Aim for human rights noodgedwongen zijn
deuren moest sluiten. Rights4Change zet een aantal van de werkzaamheden van Aim for
human rights voort, waaronder het werken met de zogenaamde 'human rights impact
assessment tools': methodes waarmee organisaties de gevolgen van beleid voor
mensenrechten in kaart kunnen brengen, en hun bevindingen kunnen omzetten in gerichte
lobby. Er zijn momenteel tools op het gebied van gezondheidsrechten van vrouwen, antimensenhandel-maatregelen en huiselijk geweld. Daarnaast geeft Rights4Change trainingen
over mensenrechten van vrouwen, waaronder CEDAW en het Facultatief Protocol.
Meer informatie over Rights4Change vind je op www.rights4change.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIEUWS VAN CEDAW
Onderzoek naar moorden op en verdwijningen van vrouwen in Canada
In oktober 2011 heeft het CEDAW-Comité besloten een onderzoeksprocedure te starten
naar de verdwijingen van en moorden op aboriginal vrouwen en meisjes in Canada (zie
persbericht). Voor zover bekend is dit de tweede maal dat het Comité gebruik maakt van de
onderzoeksprocedure uit het Facultatief Protocol; eerder deed het Comité onderzoek naar
moorden op en verdwijningen van vrouwen in Mexico (zie rapport).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERIG NIEUWS
Geactualiseerde uitgave brochure Facultatief Protocol
Bij PoWR is verschenen de herziene versie van de brochure "het Facultatief Protocol bij het
VN-Vrouwenverdrag; klagen over vrouwendiscriminatie"
De gids beschrijft de mogelijkheden die het VN-Vrouwenverdrag biedt aan slachtoffers van
vrouwendiscriminatie om te klagen bij het Vrouwenverdrag-Comité. Het is een
geactualiseerde versie van de brochure zoals die in 2004 is geschreven door Fleur van
Leeuwen, en uitgegeven door het Clara Wichmann Instituut. Op verzoek van PoWR heeft
Linda Sijm, studen HBO-rechten aan de HvA, als afstudeeropdracht de gids geactualiseerd,
en aangevuld met voorbeelden van zaken die al aan het Comité zijn voorgelegd. De gids wil
vrouwen en belangenorganisaties praktische aanknopingspunten bieden voor het indienen
van een klacht onder het VN-Vrouwenverdrag.
De prijs van de uitgave bedraagt €7,50 (inclusief BTW). Per bestelling wordt daarnaast €
5,00 aan administratie- en verzendkosten berekend.
De gids is te bestellen door het juiste bedrag (€7,50 per exemplaar plus €5,00 verzendkosten
per bestelling) over te maken op bankrekening 784938172 ten name van PoWR, onder
vermelding van het adres waar de bestelling naar toe gestuurd moet worden.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDEN / AFMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF; AANLEVEREN KOPIJ
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven
van de activiteiten van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, of één van onze activiteiten hebt
bijgewoond. Wilt u de nieuwbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar
schaduwrapportage@gmail.com
Heeft u dit exemplaar via/via ontvangen, en wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, dan
kan dat via hetzelfde e-mail adres.
Bijdragen voor de nieuwsbrief kunt u sturen aan Margreet de Boer, zij stelt de nieuwsbrief
samen.

