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I.

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO), opgericht bij Koninklijk Besluit van 2 april 2014, levert
een bijdrage aan de beslissingen van de minister van Ontwikkelingssamenwerking en de federale
regering met betrekking tot gender en ontwikkeling. Door middel van zijn adviserende rol zorgt de
Adviesraad voor een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en in de
standpunten die België inneemt op internationaal niveau. De Adviesraad maakt gebruik van het werk
van het platform BE-Gender of andere externe deskundigen.

De leden van de Adviesraad
De ARGO bestaat uit zeven effectieve en zeven plaatsvervangende leden, twee leden met adviserende
stem en twee waarnemende leden. Het mandaat werd vernieuwd in 2020. Een nieuwe voorzitter en
vicevoorzitter werden verkozen door de leden van de Raad. Lina Neeb van Oxfam België zit momenteel
de ARGO voor en Katinka In t’Zandt van Le Monde selon les Femmes, is vice-voorzitter.
Effectieve leden:
• Lina Neeb (Oxfam België, als vertegenwoordiger van 11.11.11)
• Katinka In t’Zandt (Le Monde selon les femmes, als vertegenwoordiger van CNCD-11.11.11)
• Maggi Poppe (Nederlandstalige Vrouwenraad)
• Viviane Teitelbaum (Conseil de Femmes Francophones de Belgique)
• Annelies Verdoolaege (Universiteit Gent, als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige
academische wereld)
• Annie Cornet (Université de Liège, als vertegenwoordiger van de Franstalige academische wereld)
• Jeroen Decuyper (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)
Plaatsvervangende leden:
• Sabine Kakunga (CNCD-11.11.11)
• Anouk Bonte (Plan International België, als vertegenwoordiger van 11.11.11)
• Miepie Questier (Nederlandstalige Vrouwenraad)
• Diane Gardiol (Conseil de Femmes Francophones)
• Marjan De Coster (UHasselt, als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige academische wereld)
• Claire Martinus (Université de Mons, als vertegenwoordiger van de Franstalige academische wereld)
• Carine Joly (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)
Raadgevende leden:
• Kristina Bayingana (Kabinet van de minister van ontwikkelingssamenwerking)
• Sandrine Vanhamme (DGD)
Waarnemers:
• Maria João Coelho (BIO)
• Alice Kuczkiewicz (Enabel)

Secretariaat Adviesraad Gender en Ontwikkeling
Wiske Jult | Tel: +32 2 536 19 60 | Mail: Wiske.Jult@11.be
Coralie Vos | Tel: +32 2 250 12 47 | Mail: coralie.vos@cncd.be
www.argo-ccgd.be

1

II.

Werking van de Adviesraad

De ARGO en het platform BE-Gender zijn actief sinds eind 2014. Naast het voorzitterschap wordt het
secretariaat verzorgd door 11.11.11 en CNCD. De werking van de adviesraad en van het platform BEGender zijn grotendeels geïntegreerd door de oprichting van gezamenlijke thematische werkgroepen
die instaan voor de voorbereiding van de belangrijkste adviezen en activiteiten. De expertise van BEgender wordt zo sterker betrokken bij de werking van de Raad.
2020 was een uitzonderlijk jaar, daar federale verkiezingen plaatsvonden in 2019 en de nieuwe
volwaardige regering pas aantrad in oktober 2020. De ARGO functioneerde daarom onder lopende
zaken tot de hernieuwing van het mandaat en de aanstelling van de leden. Bovendien werd ook België
getroffen door de COVID-19 pandemie. Dit had ernstige gevolgen voor de werkzaamheden en
activiteiten van de Raad.
De eerste helft van 2020 stond in teken van de hernieuwing van de Raad. Er werd een methodologie
afgesproken met de minister ontwikkelingssamenwerking en het kabinet begin 2020. Op vraag van de
Minister duidden de vertegenwoordigende instellingen in de ARGO op basis van hun interne
procedures kandidaten aan met de nodige competenties en expertise. Tijdens de plenaire zitting van
26 juni 2020 werden de nieuwe leden aangesteld en werd een voorzitter en ondervoorzitter verkozen.
De nieuwe samenstelling van de ARGO werd bekrachtigd door de Ministerraad tijdens de zomer (1708-2020).
De Raad wordt voorgezeten door een voorzitter en vice-voorzitter van verschillende taalrol. Zij worden
verkozen door de algemene vergadering van de leden die stemrecht hebben (bepaald in art. 3 §1er van
het K.B. van 2 april 2014), bij voorkeur bij consensus, zo niet bij gewone meerderheid van stemmen.
Voorafgaand aan de stemming stellen de kandidaten zich voor en dragen ze hun kandidatuur voor. Lina
Neeb en Katinka In t’Zandt is stelden zich kandidaat en werden verkozen tijdens de plenaire van 26
juni 2020. De voorzitter en vice-voorzitter oefenen een mandaat uit van vijf jaar. Het mandaat is niet
hernieuwbaar.
In normale omstandigheden ontmoet de Adviesraad één keer per jaar de minister van
Ontwikkelingssamenwerking formeel om de wederzijdse verwachtingen te bespreken en om het
jaarlijks actieplan toe te lichten. Daar er in de eerste helft van het jaar geen volwaardige regering was,
vond de ontmoeting pas plaats na de aanstelling van de nieuwe regering. Een kennnismakingsgesprek
met de nieuwe Minister Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir had plaats op 10 november 2020.
Gezien de ARGO functioneerde onder lopende zaken werd beslist met een voorlopig actieplan te
werken. Er konden geen formele adviezen worden opgesteld. Er werd daarom gewerkt met
standpuntennota’s. Gezien de urgentie van de COVID-19 pandemie en de potentiele impact op
gender, werd beslist een nota op te stellen om specifieke aandacht te vragen voor deze problematiek
en de DGD te voeden bij hun aanpak.
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De focus van de ARGO lag gezien de omstandigheden dit jaar in het bijzonder op evaluatie en
versterking van expertise. Na 5 jaar in functie leek het nuttig een evaluatie van de verrichte
werkzaamheden uit te voeren in functie van het nagaan van de impact van de Raad alsook als lerend
instrument voor de toekomst. Hiervoor werd met een aanbesteding gewerkt. South Research werd
geselecteerd om de externe evaluatie op zich te nemen. De evaluatie werd afgerond eind 2020 en zal
in 2021 het repetitieproces voeden om de doeltreffendheid van de werking van de ARGO te verhogen
alsook de impact. Daarnaast werd geïnvesteerd in het aantrekken van externe expertise over
onderwerpen waar binnen de ARGO onvoldoende kennis aanwezig is of versterkte kennis nodig is. Zo
werd beslist om onderzoek over de impact van COVID-19 op gender in de Belgische partnerlanden uit
te besteden aan studenten van de UGent en om een studie uit te besteden in kader van de gender en
klimaat in functie van de CSW 66 (zie punt V).
Plenaire zittingen werden digitaal verzekerd. Om maximale participatie te garanderen en de
taalopdracht van de Raad te respecteren, werd geopteerd voor ZOOM met een vertaaloptie.
Voor de uitvoering van het jaarlijks actieplan richt de Raad twee soorten werkgroepen op voorgezeten
door de leden van de ARGO. In de eerste plaats zijn er werkgroepen om adviesnota’s en reacties voor
te bereiden in verband met belangrijke debatten in het kader van ontwikkelingssamenwerking en in
kader van internationale bijeenkomsten. Het gaat om de volgende werkgroepen: 1) de werkgroep
Commission on the Status of Women (CSW) met een focus op participatie, 2) de werkgroep gender en
geweld (deze keer tevens met een focus op de CSW 65 gezien het prioritaire thema)en 3) de ad hoc
werking in kader van de nieuwe regering en beleidsverklaring en nota van de nieuwe minister
ontwikkelingssamenwerking. In de tweede plaats zijn er werkgroepen voor verdere verdieping,
inhoudelijk onderzoek en publiek debat. De volgende werkgroepen stonden hiervoor in: 1) evaluatie
van de ARGO, 2) gender en COVID-19, 3) gender en landbouw en klimaat. Ook de werkgroepen werden
virtueel en digitaal georganiseerd.
Alle werkgroepen worden getrokken door leden van de Adviesraad, ondersteund door het secretariaat
van de ARGO en staan open voor externe deskundigen (binnen BE-Gender, de universiteiten, de
organisaties uit de civiele samenleving, de administratie en indien nodig internationale deskundigen).
De leden van de Adviesraad nemen deel aan deze verschillende werkgroepen afhankelijk van hun
expertise en beschikbaarheid. Alle adviezen moeten wel uiteindelijk worden goedgekeurd door de
Adviesraad.
De activiteiten van de Adviesraad worden in de eerste plaats bekendgemaakt op de eigen website van
de Adviesraad (zie punt VI), alsook indien mogelijk op de website van de Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
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III.

Adviezen 2020

In 2020 heeft de ARGO vier adviezen en een standpuntennota overgemaakt aan de minister
ontwikkelingssamenwerking en aan DGD. In sommige gevallen werden de adviezen tevens gericht aan
andere leden van de federale regering, hun administraties of het parlement. Indien dit het geval is
wordt dit hieronder steeds aangegeven.
1. Advies voor de CSW65 over de prioritaire thema’s van de volledige en effectieve deelname van
vrouwen aan de besluitvorming in de publieke ruimte en het uitbannen van geweld op vrouwen en
meisjes (datum: 17-12-2020)
De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) erkent de geleverde inspanningen van België om te
komen tot ambitieuze standpunten tijdens de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) van de
Verenigde Naties, maar ook binnen andere internationale instanties zoals de Internationale
Arbeidsorganisatie. België pleit daar regelmatig om rekening te houden met onderwerpen die als
“gevoelig” worden beschouwd, zoals het uitbannen van geweld op vrouwen en meisjes of de
erkenning van de seksuele en reproductieve rechten. Dit advies wil die inspanningen en de inzet van
België voor gendergelijkheid nog versterken, in overeenstemming met het bestaande internationaal
kader (het actieprogramma van Beijing, het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning
van alle vormen van discriminatie van vrouwen, enz.).
Het advies formuleert aanbevelingen over de thema’s van de volledige en effectieve deelname van
vrouwen aan de besluitvorming in de publieke ruimte en het geweld op vrouwen en meisjes, met het
oog op het opstellen van het Belgisch standpunt ter voorbereiding van de onderhandelingen en de
goedkeuring van de conclusies van de 65ste Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW65).Het
tweede deel van het advies gaat dieper in op de context en argumenteert waarom de aanbevelingen
naar voren worden geschoven.
Het tweede deel van het advies gaat dieper in op de context en argumenteert waarom de
aanbevelingen naar voren worden geschoven
Dit advies werd aan de Minister Ontwikkelingssamenwerking Kitir bezorgt en tevens gericht aan de
minister van Buitenlandse Zaken Wilmès, aan de directie Mensenrechten van de FOD Buitenlandse
Zaken alsook aan de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekking in de kamer van
volksvertegenwoordigers, Van Hoof.
2. Advies over de integratie van gender in het strategisch engagement voor landbouw en
voedselzekerheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (datum: 9-12-2020)
De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) adviseert om rekening te houden met verschillende
elementen om gender te integreren in de strategische prioriteit landbouw en voedselzekerheid in de
Belgische ontwikkelingssamenwerking.
Na de presentatie van verschillende achtergrondelementen formuleert de Raad vanuit een
tweeledige aanpak van de genderproblematiek een vijftiental aanbevelingen om:
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-

Het recht op voedsel voor vrouwen en meisjes te garanderen;
De financiering voor gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes in
plattelandsgebieden te verzekeren;
Het ondersteunen van een rechtvaardige toegang tot, controle op en overdracht van middelen
door vrouwen en hun gelijke deelname;
De capaciteit van plattelandsvrouwenorganisaties te erkennen en te versterken.

Dit advies werd aan de Minister Ontwikkelingssamenwerking Kitir bezorgt alsook aan de voorzitter van
de Commissie Buitenlandse Betrekkingen in de kamer van volksvertegenwoordigers, Van Hoof
3. Advies van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling
ontwikkelingssamenwerking voor gendergelijkheid (datum: 14-10-2020)

over

prioriteiten

in

Het federale regeerakkoord omvat gendergelijkheid op transversale wijze, maar ook als een specifiek
werkterrein. De nota stelt: “De overheid zal een actieve genderpolitiek voeren en een voluntaristisch
genderbeleid dat structurele en historische onevenwichten aanpakt. De monitoring hiervan wordt
versterkt. Gendergelijkheid is een fundamentele waarde waar de regering inzake binnenlands beleid
actief toe bijdraagt en die ze op internationale fora maximaal uitdraagt.” In verband met de
ontwikkelingssamenwerking vermeldt de formatienota specifiek dat België transversaal continue
aandacht zal hebben voor mensenrechten, gender en gelijke kansen en de seksuele en reproductieve
rechten.Toch bestaan er nog altijd heel wat uitdagingen op het vlak van gendermainstreaming en de
bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes. Als partner voor het bevorderen van de
mensenrechten en gendergelijkheid in het Belgisch ontwikkelingsbeleid meent de Adviesraad Gender
en Ontwikkeling (ARGO), vooral met betrekking tot de beleidsverklaring en de algemene beleidsnota
“Ontwikkelingssamenwerking”, dat de inachtneming van de volgende aanbevelingen de positie van
deze nieuwe regeringsploeg zal versterken.
4. Advies van de Adviesraad Gender en
ontwikkelingssamenwerking (datum: 14-10-2020)

Ontwikkeling

over

gendergelijkheid

door

België stelt zich sinds enkele jaren internationaal op als voorvechter van gendergelijkheid en
empowerment van vrouwen en meisjes. Vanuit de overtuiging dat de engagementen ter bevordering
van de gendergelijkheid blijvend moeten worden weerspiegeld en versterkt door het
ontwikkelingsbeleid, stellen we met de Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) deze nota op. De
ARGO meent dat rekening houden met de aanbevelingen in de nota de positie van volgende
regeringsploeg zal versterken als partner voor de bevordering van de mensenrechten en de
gendergelijkheid door het Belgische ontwikkelingsbeleid. Deze nota is opgesteld voor alle actoren van
ontwikkelingssamenwerking. Omwille van het belang van beleidscoherentie moedigen we deze
actoren aan de nota te delen met andere beleidsactoren.
5. Nota van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling in functie van een gendergevoelige respons op
de COVID-19 pandemie (Datum: 28-04-2020)
De COVID-19-pandemie is niet alleen een gezondheidscrisis. Het is een diepe schok voor onze
samenlevingen en heeft een verwoestende impact op het sociaaleconomisch leven. Structurele
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problemen worden veel zichtbaarder in tijden van crisis. De impact van COVID-19 op vrouwen en
meisjes verdient bijzondere aandacht. COVID-19 is niet de eerste noodsituatie op het gebied van de
volksgezondheid ter wereld, noch de eerste waarop ontwikkelings- en humanitaire organisaties
moeten reageren. UNWomen geeft echter nu al aan dat de negatieve gevolgen van COVID-19 veel
groter zullen zijn voor vrouwen en meisjes, zowel op vlak van hun gezondheid, veiligheid, zorgtaken
als sociaal en economisch.
Tegelijkertijd biedt COVID-19 de mogelijkheid om diepgaande, vernieuwende, positieve acties te
ondernemen om de reeds lang bestaande ongelijkheden op meerdere gebieden binnen en tussen
samenlevingen te herstellen. Het is aan overheden en alle andere stakeholders in de samenleving,
inclusief de private sector, om deze gelegenheid aan te grijpen om vanuit een genderperspectief te
reageren op COVID-19, door proactief genderexpertise op te bouwen in responsteams en door
genderdimensies in te bedden in effectieve, rechtvaardige beleidsmaatregelen, interventies en
actieplannen. De ARGO wil met deze nota en bijhorende aanbevelingen hieraan een bijdrage leveren.
Gezien de ARGO op dat moment in lopende zaken functioneerde, werd het een nota en geen advies. De
nota werd bezorgd aan de Minister Ontwikkelingssamenwerking De Croo, tevens in lopende zaken, en
aan de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen Van Hoof.

IV.

Vergaderingen 2020

Er hadden vijf plenaire vergaderingen van de adviesraad plaats. Tijdens deze zittingen werden
verschillende adviezen goedgekeurd, werd de visie van het Europese ngo-koepel CONCORD op het in
de maak zijnde Europese Genderactieplan III toegelicht en werd de evaluatie van het afgelopen
mandaat van de ARGO toegelicht. Omwille van de COVID-19 pandemie vonden het merendeel van de
vergaderingen digitaal plaats.
De plenaire vergaderingen van de Adviesraad hadden plaats op de volgende data:
- 6 februari 2020
- 26 mei 2020 (digitaal)
- 26 juni 2020 (digitaal)
- 15 september 2020 (digitaal)
- 1 december 2020 (digitaal)
De Adviesraad heeft jaarlijks een formele ontmoeting met de minister van
Ontwikkelingssamenwerking om de wederzijdse verwachtingen te bespreken en om het jaarlijks
actieplan toe te lichten. Gezien de eerste helft van 2020 de regering nog in lopende zaken was, vond
de ontmoeting pas plaats na de aanstelling van de nieuwe regering. Daarnaast zijn er specifieke of
informele overleggen met het kabinet en administratie in functie van de werking en planning van de
Raad. De Adviesraad nam deel aan de volgende vergaderingen:
- 10
november
2020:
kennismakingsgesprek
met
de
nieuwe
Minister
Ontwikkelingssamenwerking Kitir , aanwezigheid van het kabinet en DGD
- 18 december 2020: ontmoeting met mevrouw Kristina Bayingana van het kabinet van de
Minister van Ontwikkelingssamenwerking Kitir en Bastien Horremans (DGD); voorstelling van
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de Raad, toelichting van de hoofdlijnen van de externe evaluatie van de Raad, bespreking
actieplan en prioriteiten 2021 en werderzijdse verwachtingen
De werkgroepen van de Adviesraad (zie punt I) vergaderden verschillende keren. Tussen de
werkvergaderingen door werd er per e-mail en via digitale vergadertools aan de teksten gewerkt,
omdat de leden werkzaam zijn in de verschillende gewesten van België en omwille van de COVID-19
pandemie.
- Begeleidingscomité evaluatie: doelstelling van deze groep was South Research begeleiden bij
het evaluatieproces waartoe de Raad opdracht heeft gegeven, met als objectief terug te blikken
op de werkzaamheden van de Raad afgelopen 5 jaar. Het onderzoek is een basis om de
doeltreffendheid van de ARGO en de politieke impact ervan te verbeteren. De werkgroep
verzorgde een opstartvergadering (2/07/20); beantwoordde vragen van de onderzoekers; deed
tussentijdse besprekingen en becommentarieerde de ontwerp en eindversie van het rapport.
Er was ook een sensemaking workshop op 7 december 2020 om alle leden van de Raad te
mogelijkheid te geven te reageren op het eindrapport.
-

Werkgroep CSW “Women’s participation in public life and decision-making”; de werkgroep
werkte in functie van advies met achtergrondinformatie en aanbevelingen voor het Belgische
standpunt voor het CSW in 2021 over het thema "Deelname van vrouwen aan het openbare
leven en de besluitvorming".

-

Werkgroep “gender landbouw en klimaat”: De groep werkte verder op een nota over de
betere integratie van gender in de strategische prioriteit landbouw en voedselzekerheid in de
Belgische ontwikkelingssamenwerking. Het doel was om een geactualiseerd advies uit te
brengen tegen eind 2020 dat rekening hield met de gevolgen van COVID-19.
Daarnaast werden de eerste discussie gevoerd in kader van gender en klimaat. Er werd besloten
een studie uit te besteden met een specifieke scope die relevant is voor de Belgische context.
Hiervoor werd samengewerkt met klimaatexperten. Dit resulteerde in de uitbesteding van een
onderzoek naar de mogelijke effecten van het Belgisch Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021
– 2030 over de empowerment van vrouwen en gendergelijkheid in de partnerlanden van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking. De werkgroep stelde referentietermen, stuurde de
oproep uit en selecteerde een onderzoeker. Het eindresultaat is voorzien in 2021.

-

Werkgroep geweld: De werkgroep had als doel een advies opstellen met enige
achtergrondinformatie en aanbevelingen voor het Belgische standpunt voor het CSW in 2021
over het thema "Uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes".

-

Werkgroep COVID-19: In navolging van de nota van de Adviesraad over een gendergevoelige
respons op de COVID-19 pandemie werd beslist een aparte werkstructuur op te richten. De
werkgroep kreeg de opdracht om de eerste uitwisselingen die in de plenaire vergadering
hebben plaatsgevonden, te verdiepen om de politieke mogelijkheden van een onderzoek te
bepalen op basis van een literatuurstudie en de manier waarop een dergelijk onderzoek moet
worden uitgevoerd. Deze groep vergaderde over de bespreking van een algemeen kader, de
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specifieke krachtlijnen en de referentietermen voor onderzoek naar post-COVID en gender in
Afrika. Voorlopig zijn het Gentse studenten die intekenden, maar misschien doen later ook
andere universiteiten mee. Het uiteindelijke doel is om hun werk te kunnen gebruiken voor
beleidsaanbevelingen met betrekking tot een feministisch sociaal-economisch model in de
onderzochte landen.
-

Ad-hoc werking in kader van de nieuwe regering en de beleidsverklaring en nota van de
nieuwe minister van ontwikkelingssamenwerking. Deze werking gebeurde digitaal en met in
eerste instantie de leden van de ARGO. De leden werden aangemoedigd ook hun eigen
achterban te consulteren

Daarnaast werden coördinatie vergaderingen georganiseerd ter ondersteuning van de algemene
werking van de Adviesraad (in aanwezigheid van de voorzitster, de vice-voorzitster en het secretariaat
waargenomen door de twee koepelorganisaties).

V.

Evenementen

Omwille van de COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande digitalisering van de werking,
werd beslist geen publieke evenementen te organiseren en meer in te zetten op evaluatie en
versterking van expertise door middel van onderzoek.
In de eerste plaats werd een evaluatie van het eerste mandaat van de ARGO uitbesteed. De bedoeling
van de evaluatie was kijken naar het verleden met het oog op de werking van de Raad in de volgende
vijf jaar en de politieke impact te verbeteren. Hiervoor werden verschillende leden van de Raad, het
secretariaat en andere belanghebbenden zoals parlementsleden en administratie geïnterviewd door
de externe evaluator South Research. Met het eindverslag werd een sense-making workshop
georganiseerd om de leden van de Raad de mogelijkheid te bieden hun feedback te geven op de
bevindingen in het rapport. Het rapport is de basis voor een verder reflectieproces van de Raad in
2021.
Daarnaast werd beslist om dieper onderzoek te stimuleren over de impact van COVID-19 op gender
in de partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Deze beslissing werd genomen
naar aanleiding van de standpuntennota van de ARGO over het onderwerp in april 2020. Met de
werkgroep COVID-19 werd gezocht naar een relevante opvolging en richtlijnen opgesteld voor een
onderzoek. Dankzij een samenwerking met de universiteit Gent kunnen 5 studenten een onderzoekseindwerk maken over de analyse van de impact op gender van covid-19 in enkele Afrikaanse landen
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking met name in Mali, Burkina Faso, Rwanda, RDC
en Oeganda. Deze zullen de mogelijkheid krijgen om de contacten van de leden van de Raad (civiele
maatschappij, vrouwenbewegingen, academische wereld, partners) te bevragen. Het onderzoek zou
moeten leiden tot beleidsaanbevelingen over een toekomstig feministisch sociaaleconomisch model
als reactie op de covid-19 pandemie. Het eindresultaat wordt in 2021 verwacht.
Omwille van de Corona crisis werden we ook geconfronteerd met het feit dat de CSW64 niet kon
plaatsvinden, noch Generation Equality Forum. Wat de CSW betreft is de sessie voor 2020
teruggebracht tot één dag voor het stemmen/aanvaarden van een politieke verklaring. Dit zorgde dat
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de jaarlijkse georganiseerde open sessie door de ARGO in samenwerking met de dienst mensenrechten
van de FOD Buitenlandse Zaken1 met een debriefing over CSW niet kon plaatsvinden.
De thema’s van de CSW voor de komende vijf jaren werd echter wel vastgelegd. Voor 2022 wordt het
thema gendergelijkheid en verzelfstandiging van vrouwen en jonge meisjes in de context van
klimaatverandering en uitdagingen rond milieu gekozen. Gezien de gevoeligheid rond het thema
gender en klimaat, is het interessant om expertise op te bouwen in de Raad. Er is hierrond weinig
expertise binnen DGD en binnen de Raad. Daarom werd beslist een onderzoek te lanceren rond dit
thema. Het resultaat zal beschikbaar zijn in de eerste helft van 2021 zodat het de aanbevelingen voor
een advies in het tweede semester 2021 kan voeden. Voor de studie werd gezocht naar een thema dat
relevant is voor de Belgische context. Hiervoor werd samengewerkt met klimaatexperten. Uiteindelijk
werd gekozen voor het volgende onderwerp: de mogelijke gevolgen van het Belgisch
nationaal energieplan- klimaat 2021-2030 op de empowerment van vrouwen en de gendergelijkheid
in de partnerlanden van de Belgische.
Ook het Generation Equality Forum werd uitgesteld naar de eerste helft van 2021, maar er is nog geen
datum. België wil investeren in actiecoalities binnen het thema geweld gebaseerd op gender en
gezondheid en seksuele- en reproductieve rechten. De ARGO zou kunnen ondersteunen voor het
thema gender gerelateerd geweld. Thematische trekkers zijn Zweden voor SRHR en de Europese Unie
voor geweld. België is geen lead maar speelt een actieve rol in de twee coalities SRHR en
gender based violence. Door het uitstel konden bijgevolg in 2020 geen events hierrond georganiseerd
worden.
Er werd tenslotte sterker ingezet op informatie-uitwisseling binnen de ARGO door bijvoorbeeld
CONCORD, de Europese ngo-koepel, uit te nodigen om een toelichting te geven over het op til zijnde
Europese Genderactieplan III (tijdens de plenaire zitting van 15-09-2020). De vertegenwoordiger van
CONCORD gender reference group Inge Brees (Care International) gaf het Europees middenveld
perspectief op de Europese plannen en lichtte de inspanningen van het Europese middenveld toe.
De voorziene publieke conferentie over het begrip gender en de verschillende perspectieven over
gender werd uitgesteld naar 2021.

VI.

Website van de Adviesraad en communicatiemateriaal

De Adviesraad onderhoudt de eigen website. Deze website is online sinds september 2015 via
www.argo-ccgd.be.
De adviezen van de Adviesraad zijn onder andere ook te lezen op deze website:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Wat_doen_we/Thema/Maats
chappijopbouw/Gender.
Het secretariaat investeerde in digitale tools om een digitale werking mogelijk te maken van de Raad.

de directie Mensenrechten van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking
1
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