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1. Afkortingen 

 

 

ACOS Ops & Trg   Stafdepartment Operaties en Training  

CIMIC   civiel-militaire samenwerking 

GMS    Gendermainstreaming 

KFOR   NAVO-macht in Kosovo 

BELUKOS Belgian-Luxembourg Mission in 
Kosovo, die operationeel was in het 
kader van de NAVO-macht in Kosovo 
(KFOR, sinds juni 1999) 

NCGP NATO Committee on Gender 
Perspectives 

RMO    Raadgever Mentale Operationaliteit 
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2. Inleiding 

 

 

Het is augustus 2001, in Kosovo, Leposavic - BELUKOS 

 

Vrouwen spreken gemakkelijk met vrouwen. Dit was het 
uitgangspunt van een specialist van Tak 2 – Inlichtingen – toen 
hij ons voorstelde om een sociale patrouille uit te voeren: door 
vrouwen en voor vrouwen… maar ook voor inlichtingen … 

Een uitstekend en vernieuwend idee, zo bleek achteraf. 

 

Onze patrouille bestond uit een vijftal vrouwelijke militairen en 
samen met een erg jonge vrouwelijke tolk, trokken we de 
bergen in naar de “KBC – dorpen”. Dit waren de drie Albanese 
enclavedorpen in onze Servische zone: Kosutovo, Bistrica en 
Ceranja.  

Wat we graag wilden weten was wanneer de inwoners terug 
naar Mitrovica zouden trekken (in de winterperiode), h oelang 
ze wegbleven, wie er ondertussen op hun huizen paste en of ze 
hinder ondervonden van de Servische meerderheid. 

Een van de dorpen was dus ons doel en enkel de vrouwen 
waren aanwezig. Ze hadden hun mannen weggestuurd en 
waren erg uitgelaten en vereerd met ons bezoek.  

 

Het idee van de inlichtingenspecialist is terecht: vrouwen 
spreken gemakkelijker met vrouwen en kunnen soms 
makkelijker informatie uitwisselen.  
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Zo bloeiden ook bij ons de gesprekken onmiddellijk open als 
het ging over kinderen, de opvoeding, de kleine dagelijkse 
probleempjes, de mannen…. 

Zelfs tussen verschillende culturen, zijn de basisbehoeftes 
dezelfde. Ook de basisemoties zijn vaak dezelfde. De sociale, 
culturele en psychologische normen en waarden liggen in 
Kosovo zeker niet ver van de Belgische normen. 

 

We werden hartelijk en met open armen ontvangen in het dorp. 
De vrouwen hadden de mannen weggestuurd en werkelijk, er 
viel geen enkele man te bespeuren. Ze hadden taart voor ons 
gebakken en vroegen honderduit. De jonge vrouwelijke tolk 
kon het soms allemaal niet verwerken.  

Wat hen verbaasde en waar ze enigszins jaloers op waren, was 
het feit dat vrouwen militair mogen zijn, met voertuigen mogen 
rondrijden en een wapen mogen dragen. 

Ze vroegen ons wat onze mannen ervan vinden dat we hen vier 
maanden achter laten in België. Waar onze kinderen nu zijn? De 
waterval aan vragen stopte niet en na een tijd leek het alsof we 
elkaar al langer kenden. Dit opende ook voor ons 
perspectieven. We konden nu zonder probleem vragen 
wanneer ze van plan waren terug naar Mitrovica te gaan, wat 
hun mannen van plan waren met die verhuizingen, wie zou 
achterblijven en met hoeveel om voor hun huizen te zorgen etc. 
Hun taal werd wat grimmiger en we hoorden de haat tov de 
Serven duidelijk weerklinken. 

 

Op deze korte zonnige namiddag zijn we veel te weten 
gekomen. Wat voor mij vooral duidelijk was geworden is dat 
de kracht van vrouwen die met vrouwen spreken niet mag 
onderschat worden. 

Veel informatie kan via deze weg worden verkregen. Men neigt 
dit te vergeten in de waan dat de lokale vrouwen aan de haard 
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zitten en niets weten. De “pillow talk” waar men onze eigen 
militairen soms voor waarschuwt, is overal ter wereld van tel. 

Militair vrouwelijk personeel inzetten voor “inlichtingen-
patrouilles” en enkel bemand door vrouwen, zorgt ervoor dat 
we de 50% van de  lokale bevolking ook kunnen bevragen en 
meer informatie kunnen verkrijgen. De “situational awareness 
and situational understanding” worden op die manier 
geoptimaliseerd. 

 

De patrouille van 2001 was een actie “avant la lettre” in het 
kader van gender mainstreaming (GMS). 

 

 

 

De standpunten van de auteur geven niet noodzakelijk de 
standpunten van Defensie of het Koninklijk Hoger Instituut voor 
Defensie weer.  
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3. Wat houdt GMS vandaag in? 

 

 

Op 31 oktober 2000 werd in de Veiligheidsraad van de 
Verenigde Naties de resolutie 1325, ‘Vrouwen, Vrede en 
Veiligheid’ unaniem aangenomen (zie bijlage A voor de tekst 
van de resolutie). Deze resolutie vraagt de erkenning van de rol 
van vrouwen bij conflictpreventie, conflictbeheer en bij 
vredesopbouw. De lidstaten worden gevraagd stappen te 
ondernemen om de deelname van vrouwen aan deze processen 
te versterken en dienen daarnaast vrouwen te beschermen voor, 
tijdens en na conflicten. 

Door de uitvoering van een Nationaal ActiePlan wenst België 
vooruitgang te boeken op vlak van gendergelijkheid in het 
beleid, zowel nationaal als internationaal.1 Binnen het 
Departement Defensie werken verschillende werkgroepen aan 
gender mainstreaming op het vlak van operaties en training (Ops 
& Trg), werving en rekrutering, vorming, etc. 

Het Stafdepartment Operaties en Training (ACOS Ops & Trg) 
wil met zijn Actieplan GMS tegemoet komen aan zijn 
verantwoordelijkheden m.b.t. GMS voor operaties en training. 

 

 

                                            

1 Zie http://www.un.org/womenwatch/ianwge/taskforces/wps/nap/Belgium1325NAP.pdf voor 
de brochure met de integrale tekst van het Belgisch Nationaal Actieplan voor de 
implementatie van VN Veiligheidsraadsresolutie 1325. 
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4. Terminologie 

 

 

Zie hiervoor ook de lijst met definities, in het laatste deel van 
bijlage B. 

 

a. Gender 

 
In tegenstelling tot het begrip sekse, dat gebruikt wordt om 
biologische verschillen tussen mannen en vrouwen aan te 
duiden, verwijst gender naar de sociale en culturele constructie 
van mannelijkheid en vrouwelijkheid. De term verwijst dus niet 
naar mannen en vrouwen op zich, maar naar de relaties tussen 
beide en wordt dus sociaal geconstrueerd (tijdsgebonden en 
door de omgeving bepaald).  

 

b. Gender gelijkheid 

 

Gender gelijkheid impliceert gelijke rechten, 
verantwoordelijkheden en kansen voor vrouwen en mannen. 
Gelijkheid betekent niet dat vrouwen en mannen hetzelfde 
worden, maar dat de rechten, verantwoordelijkheden en kansen 
niet afhangen van hun geslacht. Gender gelijkheid impliceert 
dat de belangen, behoeften en prioriteiten van zowel vrouwen, 
als mannen in overweging genomen worden. 

 

c. Gender mainstreaming 

 

GMS verwijst naar het proces van evaluatie van de impact op 
mannen en vrouwen van elke geplande actie, met inbegrip van 
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wetgeving, beleid of programma’s in alle mogelijke domeinen 
en op alle niveaus. Het is een strategie om van de 
bezorgdheden en ervaringen van vrouwen en mannen een 
integrale dimensie te maken inzake het ontwerp, de 
implementatie, het monitoren en de evaluatie van het beleid en 
de programma’s en dit in de politieke, sociale en economische 
sfeer zodat vrouwen en mannen er op een gelijke manier van 
genieten en ongelijkheid niet wordt bestendigd. Het is de 
bedoeling om onbedoeld negatieve effecten op de 
genderverhoudingen te voorkomen. Het uiteindelijke doel is 
het bereiken van gendergelijkheid. 
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5. Kader 

 

 

a. Gender op de internationale agenda 

 
Het geopolitieke kader heeft de afgelopen decennia belangrijke 
wijzigingen ondergaan. Dit heeft een belangrijke invloed gehad 
op de aard en de frequentie van de operaties waaraan Defensie 
deelneemt. Het vroegere, scherpe onderscheid tussen optreden 
voor collectieve verdediging en voor vredesoperaties bestaat 
niet meer. Het uitdragen van vrede en stabiliteit over de hele 
wereld d.m.v. defensiediplomatie is steeds belangrijker 
geworden.  

De mate waarin de plaatselijke bevolking (vrouwen en 
mannen) betrokken is bij het voorkomen en beheersen van 
conflicten en zeggenschap heeft over het proces van vrede en 
verzoening is bepalend voor duurzame vrede, veiligheid en 
ontwikkeling. Het multifunctionele karakter van de inzet van 
Defensie vereist dat er wordt samengewerkt met civiele 
autoriteiten en de lokale bevolking in het operatiegebied, en 
eveneens met de aanwezige (inter-)nationale organisaties en 
instanties, zoals overheidsinstellingen en non-gouvernementele 
organisaties. 

Na te hebben vastgesteld dat de overgrote meerderheid van 
personen die te lijden hebben van gewapende conflicten 
burgers zijn, en in het bijzonder vrouwen en kinderen, en te 
hebben bevestigd dat vrouwen een belangrijke rol spelen in de 
preventie en regeling van conflicten en de consolidatie van de 
vrede keurt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 31 
Okt 2000 resolutie 1325 goed. Er is immers dringend een 
genderspecifieke aanpak bij vredesoperaties nodig. 

Binnen de NAVO heeft het toenmalige Committee on Women 
in NATO Forces (CWINF, nu NATO Committee on Gender 



Gendermainstreaming in het terrein 

    16 

Perspectives - NCGP) algemene richtlijnen gepubliceerd: de 
CWINF guidance for NATO gender mainstreaming. Ze zijn bedoeld 
voor de NAVO en zijn lidstaten en zijn van toepassing in 3 
domeinen: operationele planning, vorming en training, en 
evaluatie.  

 

b. GMS in België 

 

Sinds 1990 zijn overheidsdiensten bij Koninklijk Besluit (KB) 
verplicht een gelijkekansenplan, dat loopt over vijf jaar en 
jaarlijks vertaald wordt in een jaaractieplan, op te stellen in het 
kader van de maatregelen ter bevordering van de gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen in de overheidsdiensten. In 
het kader van dit KB werd elk federaal departement verplicht 
een positieve actieambtenaar en een begeleidingscommissie aan 
te stellen. De praktijk wijst echter uit dat dergelijke plannen met 
positieve acties onvoldoende zijn om gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen te verwezenlijken. Naast positieve acties 
moet GMS een procesmatige, geïntegreerde aanpak verzekeren. 

De resolutie van de Senaat betreffende vrouwen, vrede en 
veiligheid van 17 februari 2005 bevat aanbevelingen, voor 
zowel de federale regering alsook voor de Minister van 
Defensie, die passen in de uitvoering van de resolutie 1325 van 
de VN Veiligheidsraad.2 

                                            

2 Belgische Senaat, Wetgevingsstuk nr. 3-902/4 (2004-2005). 
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6. Standpunt van Defensie 

 

 

Defensie bevordert de vrede, veiligheid en stabiliteit binnen 
onze samenleving en in de wereld door deel te nemen aan de 
verdediging van de vitale en essentiële belangen van de natie, 
indien nodig door gewapend op te treden en met respect voor 
de principes en de waarden van de democratie. Defensie is een 
instrument voor het vrijwaren van de waarden en normen van 
de democratische samenleving en de internationaal erkende 
fundamentele individuele vrijheden en rechten. In onze 
samenleving komen echter nog steeds vormen van ongelijkheid 
en discriminatie voor. Daarom voert Defensie een 
diversiteitbeleid met als doelstelling een omgeving te creëren 
waarin alle personeelsleden aangemoedigd worden om zich ten 
volle te ontplooien en een loopbaan uit te bouwen met 
maximale jobsatisfactie en vrij van elke vorm van geweld, 
pesterijen, ongewenst seksueel gedrag, intimidatie en 
discriminatie.  

Defensie is dan ook de mening toegedaan dat extra 
inspanningen door middel van een gender 
mainstreamingbeleid nodig zijn. Aandacht hiervoor wordt 
bijgevolg verwacht van alle personeelsleden van Defensie. 
Defensie erkent gender mainstreaming als een strategie die 
bijdraagt tot de performantie van het departement en wil het 
gender perspectief integreren in zijn activiteiten.  

Op 8 maart 2007 ondertekende de toenmalige Minister van 
Defensie, André Flahaut, het “Charter voor de bevordering van 
de gelijkheid van mannen en vrouwen bij het departement 
Defensie en voor de toepassing van de principes van resolutie 
1325 van de Verenigde Naties” (zie bijlage B). 
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7. Objectief van GMS bij ACOS Ops & Trg 

 

 

Gender mainstreaming in de core bussiness van Defensie laat 
toe de operationele doeltreffendheid te verhogen en draagt bij 
tot het doen respecteren van de mensenrechten door rekening 
te houden met de behoeften en inzichten van mannen én 
vrouwen. Gender mainstreaming is vooral een strategie om het 
succes van de organisatie in het algemeen en tijdens operaties 
in het bijzonder, te versterken. 

Een goede interactie en communicatie tussen de detachementen 
in operaties en de civiele omgeving waarbinnen wordt 
opgetreden, is cruciaal voor het succes van een operatie. 
Ongeacht de aard van de opdracht, is het succesvol uitvoeren 
van de opdracht in grote mate afhankelijk van het contact en de 
samenwerking met de lokale bevolking. Door bij elke activiteit 
rekening te houden met de behoeften van mannen én vrouwen, 
worden misvattingen zo veel mogelijk beperkt en ongewenste 
effecten vermeden.  

Daarnaast zorgt het inzetten van vrouwen voor een grotere 
variatie aan vaardigheden binnen een missie en verbetert 
bovendien de toegang tot het vrouwelijke deel van de 
bevolking, waardoor bijkomende cruciale informatie kan 
bekomen worden. 
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8. Actieplan GMS Ops & Trg 

 

 

Het Actieplan GMS Ops & Trg wordt in bijlage C uiteengezet.  

Het streefcijfer van 5% deelname vrouwelijk personeel aan elk 
detachement in operaties moet naar de geest van voorgaande 
paragrafen worden geïnterpreteerd. 5% vertegenwoordigt het 
huidige aantal vrouwelijke personeelsleden van Defensie in 
operaties, berekend op jaarbasis. Het is dus geen rigide of 
verplicht cijfer maar te interpreteren als richtcijfer waarbij 
iedere component de toepasbaarheid nastreeft in de mate van 
het mogelijke, steeds rekening houdend met de voordelen van 
de inzet van vrouwelijk personeel.  
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9. Huidige evolutie 

 

 

Op dit ogenblik is men bezig met het uitwerken van een 
opleiding voor “Gender Advisors”. 

De militaire psychologen uit de pool RMO (Raadgever Mentale 
Operationaliteit) zullen de uitvoering van 
gendermainstreaming in operaties op zich nemen. Zij zijn, naast 
de aspecten van mentale operationaliteit, ook de raadgever van 
de commandanten voor het domein gender.  

Buiten deze specifieke Genderadvisor opleiding, wordt ook 
gewerkt aan lespakketten op alle niveau’s binnen Defensie, 
gaande van “Gender awareness”, vooral bedoeld om het 
negatieve gevoel dat velen bij het begrip Gender hebben te 
herleiden tot de positieve realiteit, tot het opleiden van 
“Specialisten” in deze materie. Extra aandacht zal ook gegeven 
worden aan het personeel dat in het domein van civiel-militaire 
samenwerking (CIMIC) en psychologische operaties (PSYOPS) 
werkt. Zij zijn ten slotte diegenen die het meest met de lokale 
bevolking in contact komen. Zoals eerder vermeld in dit 
document, zijn de lokale vrouwen een niet te verwaarlozen 
groep van de bevolking die zeer waardevol zijn voor het 
inwinnen van informatie en het bepalen van de goede contacten 
tussen de battlegroup en de lokale bevolking en dus in extenso 
het verloop van een operatie. 

 

Op internationaal vlak zullen we samenwerken met andere 
naties zoals Nederland en Zweden. Vooral in het domein van 
vorming en opleiding liggen concrete plannen op de 
discussietafel. 
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Bijlage A: Resolutie 1325 (2000) van de 

Veiligheidsraad 

 

 

Officieuze Nederlandse vertaling van Resolutie 1325 (2000), 
aanvaard door de Veiligheidsraad tijdens de 4213de zitting, 
op 31 oktober 2000 

 

 

 

De Veiligheidsraad: 

 

Verwijzend naar zijn resoluties 1261 (1999) van 25 augustus 
1999, 1265 (1999) van 17 september 1999, 1296 (2000) van 19 
april 2000 en 1314 (2000) van 11 augustus 2000, naar de 
verklaringen van zijn Voorzitter dienaangaande, en ook 
verwijzend naar de persverklaring van zijn Voorzitter ter 
gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties voor de 
rechten van vrouwen en de internationale vrede (de 
"Internationale Vrouwendag") op 8 maart 2000 (SC/6816), 

 

Tevens verwijzend naar de in de Verklaring en het 
Actieprogramma van Beijing (A/52/231) neergelegde 
verplichtingen, evenals de verbintenissen vervat in het 
slotdocument van de 23ste Bijzondere Zitting van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties over het thema 
“Vrouwen 2000: seksegelijkheid, ontwikkeling en vrede voor de 
21ste eeuw” (A/S-23/10/Rev.1), meer in het bijzonder de 
verbintenissen betreffende vrouwen en gewapende conflicten, 
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Zich rekenschap gevend van de doelstellingen en beginselen van 
het Handvest van de Verenigde Naties en van de 
hoofdverantwoordelijkheid die het Handvest de 
Veiligheidsraad toekent voor de handhaving van de 
internationale vrede en veiligheid, 

 

Uitdrukking gevend aan zijn zorg om het feit dat burgers, in het 
bijzonder vrouwen en kinderen, de overgrote meerderheid 
uitmaken van hen die de nadelige gevolgen ondervinden van 
gewapende conflicten, onder meer als vluchtelingen en 
ontheemden, en dat dezen steeds vaker het doelwit vormen van 
strijders en gewapende onderdelen, en onder erkenning van de 
daaruit voortspruitende impact op duurzame vrede en 
verzoening, 

 

Opnieuw bevestigend de belangrijke rol van vrouwen bij het 
voorkomen en oplossen van conflicten en bij de opbouw van 
vrede, en nadruk leggend op het belang van hun deelname aan 
en volledige betrokkenheid, op voet van gelijkheid, bij alle 
inspanningen ter handhaving en bevordering van vrede en 
veiligheid, en op de noodzaak om hun rol te verbreden in de 
besluitvorming rond het voorkomen en oplossen van conflicten, 

 

Voorts herbevestigend de noodzaak van de volledige 
tenuitvoerlegging van de regels van humanitair recht en van de 
mensenrechten die gedurende en na afloop van conflicten de 
rechten van vrouwen en meisjes beschermen,  

 

Benadrukkend de noodzaak dat alle partijen bij programma's 
inzake mijnopruiming en voorlichting rond mijnen rekening 
houden met de bijzondere behoeften van vrouwen en meisjes, 
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Erkennend de dringende noodzaak van het aanvaarden van het 
'genderperspectief' als vanzelfsprekend aspect van 
vredesoperaties, en in dat verband kennisnemend van de 
"Verklaring van Windhoek" en het "Actieplan van Namibië" 
betreffende het genderperspectief als vast aandachtspunt in 
multidimensionale operaties ter ondersteuning van de vrede 
(S/2000/693), 

 

Tevens erkennend het belang van de aanbeveling vervat in de 
verklaring die zijn Voorzitter op 8 maart 2000 aflegde voor de 
pers betreffende de gerichte opleiding – op het gebied van de 
bescherming, bijzondere behoeften en mensenrechten van 
vrouwen en kinderen in conflictsituaties – van al het personeel 
betrokken bij vredesoperaties, 

 

Erkennend dat begrip van de gevolgen van gewapende 
conflicten op vrouwen en meisjes, en doeltreffend institutioneel 
optreden om hun bescherming en volledige deelname aan 
vredesprocessen te waarborgen aanzienlijk kan bijdragen tot de 
handhaving en bevordering van de internationale vrede en 
veiligheid, 

 

Wijzend op de noodzaak van nog degelijker gegevensbestanden 
over de impact van gewapende conflicten op vrouwen en 
meisjes, 

 

1. Roept Lid-Staten met klem op zorg te dragen voor een grotere 
vertegenwoordiging van vrouwen op alle 
besluitvormingsniveaus binnen nationale, regionale en 
internationale instellingen en organismen die zijn belast met het 
voorkomen, beheersen en beslechten van conflicten; 
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2. Spoort de Secretaris-Generaal aan tot uitvoering van zijn 
strategisch actieplan (A/49/587) betreffende de vergrote 
deelname van vrouwen op besluitvormingsniveaus rond 
conflictoplossing en vredesprocessen; 

 

3. Roept met klem de Secretaris-Generaal op meer vrouwen te 
benoemen als speciale vertegenwoordigers en gezanten die 
namens hem goede diensten aanbieden en roept Lid-Staten op 
in dat licht kandidaten voor te dragen bij de Secretaris-Generaal 
voor opname in een geregeld geactualiseerde, centrale lijst van 
gegadigden; 

 

4. Roept voorts met klem de Secretaris-Generaal op de rol en 
bijdrage van vrouwen in veldoperaties van de Verenigde Naties 
te verbreden, in het bijzonder in de gelederen van de militaire 
waarnemers, civiele politiediensten en personeel belast met 
mensenrechten en humanitaire acties; 

 

5. Geeft uitdrukking aan zijn bereidheid om het genderperspectief 
en vaste plaats te geven in vredesoperaties, en roept de 
Secretaris-Generaal met klem op om waar van toepassing 
seksegerelateerde aandachtspunten op te nemen in 
veldoperaties; 

 

6. Verzoekt de Secretaris-Generaal de Lid-Staten te voorzien van 
richtlijnen en materiaal voor opleidingen inzake de 
bescherming, de rechten en de bijzondere behoeften van 
vrouwen, evenals voor scholing betreffende het belang van de 
betrokkenheid van vrouwen bij maatregelen voor de 
handhaving en opbouw van vrede, nodigt Lid-Staten uit deze 
elementen – en ook cursussen rond HIV/AIDS-voorlichting – 
op te nemen in hun nationale opleidingsprogramma's voor 
militair en civiel politiepersoneel, voorafgaand aan missies, en 
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verzoekt de Secretaris-Generaal voorts ervoor in te staan dat 
ook het burgerpersoneel bij vredesoperaties een soortgelijke 
opleiding  

ontvangt; 

 

7. Roept Lid-Staten met klem op hun vrijwillige financiële, 
technische en logistieke ondersteuning van opleidingen rond 
seksegerelateerde kwesties te vergroten, met inbegrip van 
dergelijke opleidingen verzorgd door fondsen en programma's 
zoals het VN-Vrouwenfonds (UNIFEM), het VN-Kinderfonds 
(UNICEF) en het Bureau van de Hoge VN-Commissaris voor 
Vluchtelingen (UNHCR) en andere relevante organen; 

 

8. Roept alle betrokkenen op bij onderhandelingen over en 
tenuitvoerlegging van vredesafspraken een genderperspectief 
te kiezen, met bijzondere aandacht voor onder meer: 

 

(a) de speciale behoeften van vrouwen en meisjes bij terugkeer 
en vestiging in hun vaderland, bij hun reïntegratie en bij 
wederopbouwprojecten na conflicten; 

 

(b) maatregelen ter ondersteuning van plaatselijke 
vredesinitiatieven van vrouwen en autochtone processen voor 
het oplossen van conflicten, en voor maatregelen om vrouwen 
te betrekken bij andere mechanismen bij de implementatie van 
vredesakkoorden; 

 

(c) maatregelen die instaan voor de bescherming en naleving 
van de mensenrechten van vrouwen en meisjes, in het bijzonder 
voor zover deze de grondwet, het kiesstelsel, politie en justitie 
aangaan; 
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9. Doet een beroep op alle partijen bij een gewapend conflict om 
zich volledig te voegen naar de internationaal rechtsregels die 
van toepassing zijn op de rechten en de bescherming van 
vrouwen en meisjes, vooral als leden van de burgerbevolking, 
in het bijzonder de verplichtingen die op hen van toepassing 
zijn krachtens de Geneefse Verdragen van 1949 (en de 
Aanvullende Procollen daarbij van 1977), het 
Vluchtelingenverdrag van 1951 (en het Protocol daarbij van 
1967), het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie jegens vrouwen van 1979 (en het Facultatief 
Protocol daarbij van 1999) en het VN-Verdrag inzake de rechten 
van het kind van 1989 (en de twee Facultatieve Protocollen 
daarbij van 25 mei 2000), en om zich bewust te zijn van de 
bepalingen dienaangaande zoals verwoord in het Statuut van 
Rome van het Internationaal Strafhof; 

 

10. Doet een beroep op alle partijen bij een gewapend conflict om 
speciale maatregelen te treffen ter bescherming van vrouwen en 
meisjes tegen seksegerelateerd geweld, in het bijzonder 
verkrachting en andere vormen van seksueel geweld, en tegen 
alle andere vormen van geweld in het kader van gewapende 
conflicten; 

 

11. Benadrukt de verantwoordelijkheid van alle Staten om een 
einde te stellen aan straffeloosheid en over te gaan tot 
vervolging van verdachten van volkenmoord, misdaden tegen 
de menselijkheid en oorlogsmisdaden, waaronder misdaden in 
de vorm van seksueel en ander geweld tegen vrouwen en 
meisjes, en wijst nadrukkelijk op de noodzaak om dergelijke 
misdaden voor zover mogelijk uit te sluiten van 
amnestiemaatregelen; 
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12. Doet een beroep op alle partijen bij een gewapend conflict om 
het civiele en humanitaire karakter van vluchtelingenkampen 
en -nederzettingen te eerbiedigen en om rekening te houden 
met de bijzondere behoeften van vrouwen en meisjes, ook bij de 
opzet en inrichting van die plaatsen, en herinnert in dat opzicht 
aan zijn resolutie 1208 (1998) van 19 november 1998 en 1296 
(2000) van 19 april 2000; 

 

13. Spoort iedereen aan die betrokken is bij programma's voor 
ontwapening, demobilisatie en reïntegratie om de verschillende 
behoeften van mannelijke en vrouwelijke oud-strijders ter harte 
te nemen, evenals die van de personen die van hen afhankelijk 
zijn; 

 

14. Bevestigt opnieuw zijn bereidheid om wanneer maatregelen 
worden getroffen krachtens Artikel 41 van het Handvest van de 
Verenigde Naties, de mogelijke impact van die maatregelen op 
de burgerbevolking te overwegen en rekening te houden met 
de bijzondere behoeften van vrouwen en meisjes, teneinde op 
humanitaire gronden uitzonderingssituaties toe te staan; 

 

15. Geeft uitdrukking aan zijn bereidheid ervoor in te staan dat 
missies van de Veiligheidsraad rekening houden met 
seksegerelateerde kwesties en de rechten van vrouwen, onder 
meer via overleg met lokale en internationale 
vrouwenorganisaties; 

 

16. Nodigt de Secretaris-Generaal uit onderzoek te laten verrichten 
naar de impact van gewapende conflicten op vrouwen en 
meisjes, naar de rol van vrouwen in vredesprocessen en naar de 
seksegerelateerde aspecten in vredesprocessen en 
conflictoplossing, en nodigt hem voorts uit de Veiligheidsraad 
een verslag te presenteren met de resultaten van die studie en 
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die voorts beschikbaar te stellen aan alle Lid-Staten van de 
Verenigde Naties; 

 

17. Verzoekt de Secretaris-Generaal om, waar aangewezen, in zijn 
verslaglegging aan de Veiligheidsraad melding te maken van 
de voortgang bij het opnemen van seksegerelateerde 
aangelegenheden in het standaardbeleid van vredesmissies en 
van alle andere aanverwante aspecten in verband met vrouwen 
en meisjes; 

 

18. Besluit deze aangelegenheid actief en op de voet te volgen. 
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Bijlage B: Charter voor het bevorderen van de 

gelijkheid van mannen en vrouwen bij het 

departement Defensie en voor de toepassing 

van de principes van Resolutie 1325 van de 

Verenigde Naties 

 

Gelijkheid van vrouwen en mannen als permanente doelstelling van 
de Belgische Defensie 

 

Brussel, 8 maart 2007 

 

Ondertekenaars 

 

Minister van Landsverdediging  

Dhr. André Flahaut 

 

Chef Defensie    

Luitenant-generaal August Van Daele 

 

CFFB – Conseil des Femmes Francophones 

de Belgique 

Mme Magdeleine Willame-Boonen, voorzitter 

 

NVR – Nederlandstalige Vrouwenraad 

Mevr. Francy Van der Wildt, voorzitter 
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Resourcecentrum Amazone  

Mevr. Monique Chalude, voorzitter 

Brussel, 8 maart 2007 

 

Inleiding 

 

Voorwoord  

 

Jarenlange strijd voor gelijkheid 

 

Dit politiek charter kadert in de jarenlange strijd van 
vrouwelijke en mannelijke politici, vrouwenbewegingen, 
feministische bewegingen, vakorganisaties, het middenveld en 
duizenden individuele vrouwen en mannen, voor 
gelijkwaardigheid en gelijkheid van vrouwen en mannen in de 
samenleving. 

Op dit vlak werd bij Defensie enorme vooruitgang geboekt 
sedert de komst van de eerste vrouwen bij de Belgische 
Strijdkrachten in 1975. Vandaag wil Defensie intern een 
gestructureerd gelijkheidsbeleid voeren, met name een gender 
mainstreamingbeleid. 

In deze context besteedt Defensie eveneens bijzondere aandacht 
aan de toepassing van Resolutie 1325 van de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties in het kader van de operaties die zij in 
het buitenland uitvoert. 

Defensie neemt zich voor de principes van de gender 
mainstreaming te promoten in haar betrekkingen met haar 
partners van de Europese Unie of de Noord-Atlantische 
Verdragsorganisatie. 
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Continu streven naar gelijkheid V/M 

 

Dit charter is tot stand gekomen dankzij de inzet van de 
Minister en de Chef Defensie. Het getuigt van hun wil om het 
gelijkheidsbeleid bij Defensie voort te zetten. 

De strijd voor gelijkheid is een continu proces. Dit charter doet 
dan ook geen afbreuk aan de vele resultaten die bij Defensie al 
werden bereikt noch aan de verworvenheden die inzake 
gelijkheid al tot stand werden gebracht. 

 

Doel van dit Charter 

 

Dit charter omvat 10 artikelen, met verbintenissen die Defensie 
intern wil nakomen met het oog op de gelijkheid van vrouwen 
en mannen. 

Defensie bepaalt op welke wijze de verbintenissen in praktijk 
zullen worden gebracht met name volgens haar operationele 
prioriteiten en haar kalender. 

De beoordeling van haar verbintenissen zal regelmatig 
gebeuren met medewerking van de bevoegde nationale 
structuren en organisaties. 

 

Duur van het Charter 

 

Dit charter is ondertekend door de Minister van 
Landsverdediging en door de Chef Defensie voor een 
onbepaalde duur. 

 

Principes van het charter 
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Gelijkheidsbeleid 

 

Dit charter sluit aan bij de waarden en normen van de 
democratische samenlevingen en bij de internationaal erkende 
fundamentele individuele vrijheden en rechten. Doordat er in 
onze samenleving echter nog steeds vormen van ongelijkheid 
en discriminatie voorkomen, is Defensie de mening toegedaan 
dat er extra inspanningen nodig zijn en dat dit charter van 
essentieel belang is om een grotere gelijkheid onder alle 
burgers, vrouwen en mannen, te bewerkstellingen. 

Defensie wil extra inspanningen leveren door middel van een 
gender mainstreamingbeleid. Dit houdt in dat men bij elke 
maatregel die men uitwerkt en bij elk beleid dat men voert, 
telkens aandacht heeft voor de mogelijke gevolgen van deze 
maatregel of van dit beleid op de gelijkwaardigheid en de 
gelijkheid van vrouwen en mannen. Aandacht hiervoor wordt 
dan ook verwacht van alle personeelsleden van Defensie. 

Deze wil om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te 
bewerkstelligen is niet enkel van toepassing binnen Defensie 
maar eveneens daarbuiten, bijvoorbeeld bij de operaties die zij 
uitvoert en waarbij de dimensie gender verplicht in rekening 
dient te worden gebracht. In dit kader zal speciale aandacht 
uitgaan naar sociale genderbetrekkingen. 

 

Politieke wil  

 

De belangrijkste voorwaarde om het gender 
mainstreamingproces succesvol te laten verlopen is het bestaan 
van de uitdrukkelijke politieke wil om te streven naar 
gelijkheid. Deze wil dient zich niet enkel op het hoogste niveau 
te manifesteren, maar dient ook gedragen te worden door alle 
personeelsleden van Defensie en opgenomen te zijn in alle 
structuren van het departement. 
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Specifiek gelijkheidsbeleid 

 

Een tweede belangrijke voorwaarde voor het welslagen van een 
gender mainstreamingproces is het bestaan van een specifiek 
gelijkheidsbeleid voor vrouwen en mannen dat gevoerd wordt 
door de bevoegde structuren inzake gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen en door de vakbondsstructuren. Dit specifiek 
gelijkheidsbeleid is gericht op het wegwerken van de bestaande 
ongelijkheden tussen vrouwen en mannen. Het gender 
mainstreamingbeleid is daarnaast gericht op het voorkomen 
van ongelijkheden. Beiden beleidsvormen zijn complementair. 
In deze context zal Defensie naargelang haar eigen budget 
supplementaire budgettaire middelen uittrekken voor gender 
mainstreaming en/of voor de structuren die zich bij Defensie 
bezighouden met genderkwesties en gelijkheid tussen vrouwen 
en mannen. 

 

Transparantie  

 

Het invoeren van een gender mainstreamingproces kan niet 
worden voltrokken zonder volledige transparantie in de 
werking van de structuren en in de houding van alle personen 
binnen deze structuren. 

 

Netwerking  

 

Gender mainstreaming loopt niet enkel via de geëigende 
structuren. In het ideale geval is het gender 
mainstreamingproces een synergie tussen alle interne en 
externe, nationale en internationale actoren (experten, 
middenveld, overheid, werkgevers- en 
werknemersorganisaties, …) die bij het gelijkheidsbeleid van 
vrouwen en mannen betrokken zijn. Het is belangrijk dat dit 
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proces bekendheid geniet en gedragen wordt door alle 
departementen van Defensie. 

 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

 

Een gedeelde verantwoordelijkheid is een vijfde vereiste. Al 
diegenen die betrokken zijn bij de uitwerking van het beleid, in 
alle domeinen en op alle niveaus, dienen zich in te zetten. Er 
wordt een extra inspanning gevraagd van de beslissings- en 
beleidsstructuren. 

 

Mentaliteitswijziging 

 

Een laatste vereiste voor het welslagen van een gender 
mainstreamingproces is de noodzaak om te werken aan een 
mentaliteitswijziging binnen de eigen Defensiestructuren. 

 

 

Verbintenissen 

 

Artikel 1 

 

Defensie verbindt zich ertoe om van de realisatie van 
gelijkwaardigheid en gelijkheid van vrouwen en mannen 
permanente doelstellingen te maken, zowel bij het interne als 
bij het externe beleid of bij het vervullen van de nationale en 
internationale opdrachten. 
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Artikel 2 

 

Defensie erkent dat er een globale strategie nodig is om deze 
doelstellingen te bereiken en toe te passen. 

Defensie doet daarom onder meer een beroep op gender 
mainstreaming als strategie om de genderdimensie te 
integreren in haar beleid en dit op alle vlakken. 

Gender mainstreaming betekent dat men bij elke maatregel die 
men uitwerkt en bij elk beleid dat men voert telkens aandacht 
heeft voor de mogelijke gevolgen van deze maatregel of van dit 
beleid op de gelijkwaardigheid en de gelijkheid van vrouwen 
en mannen. Aandacht hiervoor wordt dan ook van alle 
betrokkenen verwacht en in het bijzonder van de 
leidinggevende structuren. 

Deze aandacht betekent concreet dat Defensie bij het opstellen 
van beleidsdocumenten (organieke reglementen, visies, 
beleidsnota’s, memoranda,...) rekening houdt met de impact 
van dit beleid op de gelijkheid van vrouwen en mannen. 

 

Artikel 3 

 

Defensie streeft naar gelijkwaardigheid en gelijkheid in haar 
werking en in de samenstelling van haar structuren en 
personeelsbestand. Zij streeft naar pariteit in de samenstelling 
van haar statutaire besluitvormingsorganen op alle niveaus 
rekening houdend met haar eigenheid. 

 

Artikel 4 

 

Om deze globale strategie voor het tot stand brengen van de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen te doen slagen, ontwerpt 
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en voert Defensie een actieplan uit met beleidsdoelstellingen en 
operationele doelstellingen, middelen (personeel, materieel 
en/of geldelijk), een kalender, te bereiken resultaten en 
indicatoren om de resultaten te meten. 

 

Artikel 5 

 

Defensie maakt, volgens haar budget, extra financiële middelen 
vrij voor het bevorderen van de toepassing van gender 
mainstreaming en/of voor de werking van de structuren die 
werken rond genderkwesties en gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen. 

 

Artikel 6 

 

Defensie bepaalt zelf, volgens haar waarden en eigenheid, 
welke inhoud zij geeft aan haar gender mainstreamingstrategie 
en welke thema’s zij als prioritair beschouwt om tot de 
gelijkheid van vrouwen en mannen te komen. 

 

Artikel 7 

 

Defensie bepaalt zelf welke maatregelen zij noodwendig acht 
om haar gender mainstreamingstrategie te realiseren en op te 
volgen. 

Deze maatregelen kunnen onder meer zijn: het organiseren van 
vorming of sensibilisering, het geven van genderspecifieke 
trainingen voor de leden van de beleidsorganen, het beroep 
doen op genderanalyses, het raadplegen van gedifferentieerde 
statistieken, het opstellen van actieplannen, het uitwerken van 
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programma’s of campagnes. 

 

Artikel 8 

 

Om het draagvlak voor gender mainstreaming te vergroten, 
zullen de overheden van Defensie de politieke wil daartoe waar 
nodig duidelijk manifesteren bij de permanente communicatie 
met het personeel. 

 

Artikel 9 

 

Bij buitenlandse operaties verleent Defensie prioriteit aan het 
naleven en toepassen van Resolutie 1325 van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Daartoe vormt 
Defensie een speciale eenheid van genderspecialisten die bij 
elke opdracht op het terrein aanwezig is en die geconsulteerd 
wordt bij elke etappe van de onderhandelingen/acties die door 
Defensie worden gecoördineerd. 

 

Artikel 10 

 

Defensie engagereert zich tot een permanente en democratische 
evaluatie van de gemaakte vorderingen en behaalde resultaten 
in het kader van dit charter. Defensie bepaalt op welke wijze zij 
deze evaluatie zal organiseren. Defensie zal de verenigingen die 
dit Charter ondertekenen bij deze evaluatie betrekken. 
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Ondertekening 

 

Minister van Landsverdediging 

Dhr. André Flahaut 

 

Chef Defensie 

Generaal August Van Daele 

 

CFFB – Conseil des Femmes Francophones 

de Belgique 

Mme Magdeleine Willame-Boonen 

 

NVR – Nederlandstalige Vrouwenraad 

Mevr. Francy Van der Wildt 

 

Ressourcecentrum Amazone 

Mme Monique Chalude 

 

 

Bijlagen  

 

- de definities van gender mainstreaming 

- de internationale context 

- de Europese context 
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- de nationale context 

 

 

Definities 

 

Inleiding  

 

Gender mainstreaming is een nieuwe strategie in het beleid 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Gezien er geen 
éénduidige definitie bestaat van gender mainstreaming, ook 
wel geïntegreerde aanpak genoemd, worden hieronder 
verschillende definities gegeven.3 

 

ECOSOC (VN)  

 

De Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties, 
omschrijft gender mainstreaming als volgt: 

Gendermainstreaming is “…het beoordelen van de implicaties 
voor vrouwen en mannen van elke geplande actie, bijvoorbeeld 
wetgeving, beleidslijnen of programma’s, in elk domein en op 
alle niveaus. Het is een strategie om de bekommernissen en 
ervaringen van vrouwen als mannen op te nemen als een 
integraal aspect van het ontwerp, de implementatie, het 
toezicht en de evaluatie van beleidslijnen en programma’s in 
alle politieke, economische en maatschappelijke domeinen, 
zodat vrouwen en mannen in gelijke mate profiteren, en de 
ongelijkheid niet blijft voortduren. Het ultieme streefdoel is 
gendergelijkheid te bereiken.” 

                                            

3 Europese Commissie, ‘Equal Gids over Gender mainstreaming’, november 2004. 
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Europese Unie  

 

De Europese Unie hanteert de volgende definitie: 

“Gendermainstreaming houdt in dat de inspanningen om 
gelijkheid te bevorderen niet worden beperkt tot de 
implementatie van specifieke maatregelen om vrouwen te 
helpen, maar dat alle algemene beleidslijnen en maatregelen 
specifiek worden aangewend om gelijkheid te bewerkstelligen 
door in de planningsfase actief en openlijk rekening te houden 
met hun mogelijke effecten op de respectievelijke situatie van 
mannen en vrouwen (genderperspectief). Dit betekent dat 
maatregelen en beleidslijnen systematisch worden onderzocht 
en bij het definiëren en implementeren hiervan rekening wordt 
gehouden met dergelijke mogelijke effecten.” 

 

Raad van Europa 

 

De Raad van Europa geeft de volgende omschrijving: 

“Gendermainstreaming is de (re)organisatie, verbetering, 
ontwikkeling en evaluatie van beleidsprocessen, zodat in alle 
beleidslijnen, op alle niveaus en in alle stadia een 
gendergelijkheidsperspectief wordt geïntegreerd door de 
actoren die normaal betrokken zijn bij de beleidsvorming.” 

 

 

De internationale context 

 

CEDAWconventie –VN 
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De “Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women” (CEDAW), werd op 18 
december 1979 aangenomen door de Algemene Raad van de 
Verenigde Naties. Dit Verdrag is het voornaamste element voor 
de mensenrechten van de vrouwen. Het werd in België op 11 
mei 1983 bij wet goedgekeurd. 

Het Verdrag bestaat uit zes delen en 30 artikelen en bespreekt 
de maatregelen die staten moeten nemen om de discriminatie 
van vrouwen op allerlei gebieden tegen te gaan. Het Verdrag 
omschrijft de rechten van vrouwen in de context van het 
universele regime van de mensenrechten. 

Artikel 1 bepaalt dat: “Voor de toepassing van dit Verdrag 
wordt onder ‘discriminatie van vrouwen’ verstaan elke vorm 
van onderscheid, uitsluiting of beperking op grond van 
geslacht, die tot gevolg of tot doel heeft de erkenning, het genot 
of de uitoefening door vrouwen van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of 
cultureel gebied, op het terrein van de burgerrechten of welk 
ander gebied dan ook, ongeacht hun huwelijkse staat, op de 
grondslag van gelijkheid van mannen en vrouwen aan te tasten 
of teniet te doen.” 

Om de doelstellingen te bereiken mogen de Verdragsstaten 
tijdelijk positieve maatregelen nemen. 

Op 6 oktober 1999 werd een Facultatief Protocol goedgekeurd 
dat een individueel klachtenrecht mogelijk maakt. België 
ondertekende dit Facultatief Protocol op 10 december 1999 en 
keurde het goed bij wet van 10 augustus 2001. 

 

De Verklaring en het Actieprogramma van Peking – VN 

 

Het principe van gender mainstreaming sluit aan bij de 
Verklaring en het Actieprogramma van Peking. Deze zijn met 
consensus goedgekeurd op de Vierde 
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Wereldvrouwenconferentie: Strijd voor de gelijkheid, de 
ontwikkeling en de vrede, te Peking van 14 tot 15 september 
1995. 

De Verklaring weerspiegelt het engagement van de 
internationale gemeenschap ter bevordering van vrouwen en 
de wil om het Actieprogramma te verwezenlijken. Er wordt 
over gewaakt dat een genderperspectief wordt toegepast op alle 
programma’s op nationaal en internationaal niveau. 

De problemen die het Actieprogramma wil aanpakken zijn 
universeel. De diepgewortelde houdingen en de praktijken 
bestendigen de ongelijkheid en de discriminatie ten aanzien 
van vrouwen, zowel in het privé- als in het publieke leven, over 
heel de wereld. Bijgevolg vereist de uitvoering van het 
Actieprogramma veranderingen in de waarden, in de 
houdingen, in de praktijken en in de prioriteiten op alle 
niveaus. 

Het Actieprogramma stuurt aan op de versterking van de 
posities van vrouwen op sociaal, economisch en politiek vlak. 
Er wordt gestreefd naar een verbetering van hun gezondheid, 
hun toegang tot het onderwijs en naar de bescherming van hun 
reproductieve rechten. 

De Conferentie heeft het accent gelegd op de cruciale 
verbanden tussen de bevordering van vrouwen en de 
vooruitgang van heel de samenleving. De Conferentie bevestigt 
uitdrukkelijk dat de problemen van de samenleving dienen 
beschouwd te worden vanuit een genderperspectief, met de 
bedoeling een duurzame ontwikkeling van de samenleving te 
verzekeren. 

Het Actieprogramma van Peking roept de regeringen, de 
internationale gemeenschap en de burgermaatschappij op 
beleidsmaatregelen te nemen in 12 kritieke domeinen inzake 
gelijkheid van vrouwen en mannen. In hoofdstuk IV worden 
diagnoses gesteld en voorstellen gedaan aan de verschillende 
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actoren over beleidsdoelstellingen en concrete maatregelen om 
deze te bereiken. 

Sectie E van hoofdstuk IV betreft “De vrouwen en gewapende 
conflicten” met als beleidsdoelstellingen: 

- de deelname van vrouwen aan de regeling van conflicten 
uitbreiden op beslissingsniveau en de vrouwen beschermen die 
in gewapende of andere conflictsituaties leven of onder 
vreemde bezetting (E1) 

- de bijdrage verhogen van vrouwen aan de ontwikkeling van 
een vredescultuur (E4) 

- bescherming, bijstand en opleiding verschaffen aan 
vluchtelingen, aan andere ontheemde vrouwen die 
internationale bescherming behoeven en aan vrouwen die 
gevlucht zijn binnen hun eigen land (E5). 

 

Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 

 

Na te hebben vastgesteld dat de overgrote meerderheid van 
personen die te lijden hebben van gewapende conflicten 
burgers zijn en in het bijzonder vrouwen en kinderen, te 
hebben bevestigd dat vrouwen een belangrijke rol spelen in de 
preventie en de regeling van conflicten en de consolidatie van 
de vrede, overwegende ook dat het dringend nodig is er een 
genderspecifieke aanpak op na te houden bij vredesoperaties, 
keurt de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 31 
oktober 2000 resolutie 1325 goed, die de lidstaten vraagt: 

- de vertegenwoordiging van vrouwen te verhogen op alle 
beslissingsniveaus bij de preventie, het beheersen en het 
regelen van conflicten; 

- bijzondere bescherming te bieden aan vrouwen en 
bevolkingen die gevlucht zijn voor conflicten; 
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- meer steun te verlenen aan vrouwen die opkomen voor de 
vrede; 

- een einde te maken aan de straffeloosheid voor seksuele 
misdrijven en genderspecifiek geweld; 

- de deelname te verhogen van vrouwen aan vredesoperaties en 
het postconflictproces. 

 

 

Europese context 

 

Aanvaarding gender mainstreaming 

 

De Europese constructie betekent een grote doorbraak voor het 
gender mainstreamingprincipe. 

Dit charter van de politieke partijen sluit aan bij de formele 
voornemens van de lidstaten van de Europese Unie met het oog 
op de verwezenlijking van de gelijkheid van vrouwen en 
mannen in de Europese Gemeenschap. 

In dat perspectief maken verscheidene overeenkomsten 
melding van de aanvaarding van het principe van gender 
mainstreaming. 

 

Verdrag van Amsterdam 

 

Het Verdrag van Amsterdam (1997) geeft in Artikel 3 aan dat: 
“Bij elk in dit artikel bedoeld optreden streeft de Gemeenschap 
ernaar de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te 
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heffen, en de gelijkheid van mannen en vrouwen te 
bevorderen”.4 

 

Europese werkgelegenheidstrategie 

 

Volgens de Europese werkgelegenheidstrategie5, dienen de 
Europese lidstaten gender mainstreaming (opgevat als een 
transversaal gelijkheidsbeleid) en de specifieke beleidslijnen, 
via een geïntegreerde aanpak te combineren. 

Vanuit de Europese Unie wordt er op aangedrongen dat vóór 
2010 de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt wordt 
verhoogd en de genderkloven in de arbeidsparticipatie, de 
werkloosheid en de beloning aanzienlijk worden verkleind. 

 

Andere documenten 

 

Verder verwijzen de verschillende instanties van de Europese 
Unie herhaaldelijk naar de aanvaarding van het principe van 
gender mainstreaming, onder meer: 

• In de Mededeling van de Commissie “Integratie van de 
gelijke kansen voor vrouwen en mannen in alle communautaire 
beleidsvormen en acties” (COM 96/67 def.) 

• In het Voortgangsrapport van de Commissie inzake de 
follow-up van de voornoemde Mededeling (COM 98/122 def.) 

 

 

                                            

4 Artikel 3, Verdrag van Amsterdam, 1997. 

5 Nationaal actieplan voor de werkgelegenheid 2004, België, FOD Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg. 



Gendermainstreaming in het terrein 

    46 

Verklaring van het EU-voorzitterschap – resolutie 1325 

 

In een verklaring van het voorzitterschap van de EU op 27 
oktober 2005 voor de Veiligheidsraad van de VN bevestigt de 
EU haar verbintenis om resolutie 1325 van de Veiligheidsraad 
van de VN toe te passen en stipt daartoe een reeks maatregelen 
aan die de EU zich voorneemt te verwezenlijken. Deze 
maatregelen houden een erkenning in van de belangrijke rol 
van vrouwen in het bevorderen van vrede en veiligheid, dragen 
bij tot een globale aanpak door de EU om de toepassing van 
gendermainstreaming aan te moedigen en vormen een opstap 
naar een systematische integratie van de genderdimensie in de 
buitenlandse relaties van de EU. 

 

OVSE – resolutie 1325 

 

Op de ministerraad van de Organisatie voor Vrede en 
Samenwerking in Europa die in december 2005 plaatsvond in 
Ljubljana werd Beslissing 14/05 (MC. DEC/14/05) over de 
vrouwen bij de preventie van conflicten, crisisbeheer en 
heropbouw na een conflict goedgekeurd. Deze beslissing, 
waarvan de tekst gepubliceerd werd in de bijlagen van de 
MC(13) Journal 2 (punt 8 op de dagorde), betreft: 

- de specifieke verwijzingen naar de toepassing van resolutie 
1325 van de Veiligheidsraad van de VN die gemaakt moeten 
worden in het jaarlijks interimrapport over de toepassing van 
Beslissing 638 van de permanente Raad betreffende het 
Actieplan 2004 van de OVSE voor de bevordering van de 
gelijkheid tussen de seksen. 

- Bijkomende maatregelen om het aantal vrouwen in de 
instellingen en terreinoperaties van de OVSE gevoelig te 
verhogen in het bijzonder in de hogere rangen en op 
bestuursniveau, maatregelen die in het kader van de 
doelstellingen van het Actieplan 2004 van de OVSE voor de 
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bevordering van de gelijkheid tussen de seksen kunnen worden 
uitgewerkt door het Secretariaat van de OVSE in samenwerking 
met de deelnemende landen. 

 

 

Nationale context 

 

Opvolging van Peking – wet van 6 maart 1996 

 

De Wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de 
toepassing van de resoluties van de vierde 
Wereldvrouwenconferentie (1995, Peking), verplicht de 
verschillende openbare diensten jaarlijks een opvolgingsverslag 
op te stellen. 

 

Invoering gender mainstreaming 

 

Met het oog op het verwezenlijken van de objectieven van de 
vierde Wereldvrouwenconferentie, heeft de Belgische Regering 
in 2001 het initiatief genomen om op systematische wijze het 
gender mainstreamingprincipe in te voeren in het beleid van de 
verschillende openbare diensten.6 

 

Cel mainstreaming 

 

Het uitgangspunt van dit uniek initiatief is de erkenning van 
het transversale karakter van de genderdimensie. Elk federaal 

                                            

6 Ministerraad van 26 januari 2001, betreffende de strategische doelstellingen van de 
Regering inzake gelijke kansenbeleid. 
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departement heeft binnen zijn beleid, één (of meerdere) 
doelstelling(en) gekozen op het vlak van de gelijkheid van 
vrouwen en mannen en zich ertoe verbonden om de 
ontwikkeling, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie 
ervan te waarborgen. De cel mainstreaming heeft dit proces 
begeleid. 

 

Resolutie van de Senaat over vrouwen, vrede en veiligheid – 17 

februari 2005. 

 

Op 17 februari 2005 heeft de Senaat een resolutie goedgekeurd 
betreffende de vrouwen, de vrede en de veiligheid (wetgevend 
document 3-902/4). Deze resolutie draagt de regering op een 
nationaal actieplan op te stellen betreffende resolutie 1325 van 
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 

De resolutie wil de rol van de vrouwen versterken in de 
preventie en de regeling van conflicten en in de wederopbouw 
achteraf, een belangrijke doelstelling niet alleen op 
democratisch vlak maar ook omdat de vredesoperaties meer 
rekening moeten houden met de wensen en de noden van de 
vrouwen. 

In deze resolutie richt de Senaat een aantal aanbevelingen aan 
de federale regering en aan de Minister van Landsverdediging. 

 

Opvolging van Peking – wet van 12 januari 2007 

 

De wet van 6 maart 1996 werd onlangs gewijzigd door de wet 
van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing 
van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in 
september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie 
van de genderdimensie in het geheel van de federale 
beleidslijnen. Met deze wet verbindt de federale Regering zich 



Gendermainstreaming in het terrein 

    49 

ertoe de genderdimensie te integreren “in het geheel van haar 
beleidslijnen, maatregelen, begrotingsvoorbereidingen of acties 
en dit met het oog op het vermijden of corrigeren van eventuele 
ongelijkheden tussen vrouwen en mannen”. 

 

Mannen als dragers van verandering 

 

In het kader van de conferentie “Samenwerken aan gelijkheid: 
Mannen als dragers van verandering?” die plaats vond op 7 
maart 2006, heeft de Minister van Gelijke Kansen, in 
samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen, een charter opgesteld waarin de mannen 
zich ertoe verbinden om de gelijkheid van vrouwen en mannen 
actief te steunen. 

 

Samenwerking met de bevoegde instanties en de gelijkheidsactoren in 

de burgermaatschappij 

 

Voor de voorbereiding, de uitvoering en de beoordeling van de 
beleidslijnen, maatregelen en acties van Defensie in het kader 
van het gelijkheidsbeleid voor vrouwen en mannen zal een 
samenwerking nagestreefd worden met enerzijds het Instituut 
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en anderzijds met 
de organisaties die actief zijn op het terrein : de 
koepelverenigingen Conseil des Femmes Francophones de Belgique 
en Nederlandstalige Vrouwenraad, en Amazone, het nationaal 
ressourcecentrum voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. 





Bijlage C: Actieplan Ops & Trg met betrekking tot Gender Mainstreaming (GMS) 

- 2008: overzichtstabel 

 

a. Voorbereiding Ops 

 

PILOOT TE ONDERNEMEN ACTIES DOEL 

Br 1 • Aanmoedigen van vrouwelijk personeel om deel te 
nemen aan operaties, ZONDER verplichtingen van 
een vast percentage, eerder streefcijfer (huidige 
gemiddelde 5% behouden en als minimum te 
beschouwen). Dit betekent dat indien de voorziene 
slagorde voldoende vrouwelijk personeel voorziet, 
er geen probleem is. Indien er geen vrouwelijk 
personeel aanwezig is, moet de Br 1 een extra 
inspanning leveren om na te gaan of er vrouwelijk 
personeel vrijwillig is om deel te nemen en streven 
naar min 5% deelname, zonder echter de 
groepscohesie van het betrokken echelon te 
hypothekeren.  

• De bevolking bestaat overal gemiddeld 
uit 50% vrouwen. Om dit deel van de 
lokale bevolking ook te kunnen 
aanspreken,  is de aanwezigheid van 
vrouwelijk personeel van Defensie in vele 
culturen een faciliterende, zo niet 
noodzakelijke factor.  Vooral in functies 
waar communicatie en inlichtingen 
belangrijk zijn zoals CIMIC/ PSYOPS/ 
PIO/ MED/  INT  maar ook voor Soc Pat, 
Body search Pers, … 
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• Veronderstellingen of vooroordelen over lokale 
cultuur mogen geen barrière zijn voor de 
ontplooiing van vrouwelijk personeel. Geen 
onderscheid maken tussen operatietonelen voor 
aanmoediging vrouwelijk Pers aan Ops. 

• Raadgevers Mentale Operationaliteit (RMO) een 
vorming en training als gender advisor 
(cumulfunctie) geven. 

• Aspect GMS vermelden in de Ann C-1 mbt 
gedragsregels en dit zowel naar de lokale bevolking 
toe als intern het Det 

 

 

 

• Opgeleide genderadvisor in Ops hebben 
die in reach back met het Operationeel 
Gender Team (OGT) kan overleggen. 

• Geen inbreuk op lokale en interne wetten, 
normen en waarden. Duidelijk maken van 
het belang van gender in de contacten met 
de lokale bevolking maar ook in contacten 
intern Det. 

Br 2 • Zelfde redenering als supra: Streven naar maximale 
deelname van vrouwelijk personeel bij het 
verzamelen van informatie bij de lokale vrouwelijke 
bevolking. 

• Indien de helft van de bevolking niet 
gecontacteerd 
 kan worden, verliest men een aanzienlijke 
van    inlichtingen. 

 

Br 3 • Tijdens de Vmg “cultural awareness (cfr LEB –day of 
AFG-day) “ een onderdeel Gender Awareness mbt 
lokale culturen inlassen.  

• Geen inbreuk op lokale wetten, normen 
en waarden. Duidelijk maken van het 
belang Gender in de contacten met de 
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• Integreren van volgende aspecten op niveau J-ICCS : 
- Bescherming, rechten en welfare van vrouwen en 

kinderen Gedragsregels en Waarden (G&W) 

- Rechten van de Mens (G&W) 

- Rechten inzake vluchtelingen en het Humanitaire 
(G&W)  

- Problematiek HIV/AIDS (Eerste Zorgen) 

 

• In Doc (hernomen in de aide-memoire), eigen aan de 
Ops moet een paragraaf GMS worden hernomen met 
vooral de nadruk over omgang met lokale bevolking 
en vrouwen in het bijzonder. 

 

lokale bevolking. 
 

• Toepasssing J-ICCS (Joint Individual 
Common Core Skills = Jaarlijkse Trg om 
tijdens de basisvorming verworven 
kennis-bekwaamheden-attitudes te 
onderhouden ; deze J-ICCS dienen steeds 
uitgevoerd te zijn alvorens een 
operationele training aan te vangen) 

• Conflicten of misverstanden vermijden bij 
contact met de lokale bevolking 

 

Br 4 • Er op toezien dat Infra voldoende mogelijkheden 
biedt voor vrouwelijk Pers. Indien niet dan moeten 
specifieke richtlijnen worden opgenomen in de Ann 
van het OPORDER (vb aparte uren voorzien vor 

• Efficiënte samenwerking en samenleving 
nastreven voor alle militairen in het 
terrein. Het gebrek aan Infra of 
elementaire logistiek (persoonlijke 



Gendermainstreaming in het terrein 

    54 

gebruik sanitair etc). 
 

uitrusting) mag geen rem zijn op de 
ontplooiing van het vrouwelijke Pers. 

 

Br 5  -
RGC/ROE       

 

• Ann ROE wordt opgemaakt door O&T/J5/RGC-ROE in 
coördinatie met DGJM-LEGAD, afhankelijk van het 
betreffende theater. Par mbt tot GMS  steeds te hernemen 
in de Ann E. 

• Conflicten of misverstanden vermijden bij 
contact met de lokale bevolking 

Br 5 – CIMIC • Analyseren en uitbaten ten gunste van O&T/J5 en 
OGT van de ervaringen en LL door IO’s en NGO’s op 
het vlak van GMS. 

• Bij de uitvoering van consent winning activities zal er 
steeds aandacht besteed worden aan de vrouwelijke 
lokale bevolking. Bij de implementatie zal steeds 
rekening worden gehouden met de lokale cultuur 
mbt genderaspecten.  

 

• Aanpassingen, LL, “Best practices” 
synthetiseren en laten integreren in Vmg 
genderadvisor. 

• Bevorderen van de band BEL Det en 
lokale bevolking/ autoriteiten.  

Br 5 – PSYOPS + 

COMOPSLAND 

(3D : 

• Voldoende recrutering en selectie van vrouwelijk 
PSYOPS Pers voorzien bij mutaties naar InfoOpsGp. 

• Maximaal integreren van vrouwelijk PSYOPS Pers in 
de Det in Ops (Local Communication Teams (LCT) en 
Tactical PSYOPS Team (TPT)): Per team streven naar 

• Gezien de taak van PSYOPS hoofdzakelijk 
bestaat uit communicatie met de 
bevolking en autoriteiten, moet in deze 
functie absoluut aandacht besteed worden 
aan het bereiken van de volledige  lokale 
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hiërarchisch 
echelon van 
InfoOpsGp) 

min EEN vrouwelijke deelnemer. 

• Specifieke aandacht besteden aan het aspect gender 
in de Basic PSYOPS Study.   

bevolking (vrouwen en mannen). Dit kan 
best met gemengde teams. 

• Specifieke acties ondernemen tvv GMS 
indien Sit en opdracht het toelaten. 

 

COMOPSMED 

 

 

• Nagaan en oplossen van elementen die ontbreken in 
de gebruikelijke voorbereiding van vrouwelijk Pers, 
of die een probleem zouden kunnen vormen, eens 
ontplooid in het terrein. 

• Indien de opdracht dit vereist of toelaat: maatregelen 
nemen zodat medische consultaties toegankelijk  zijn 
voor lokale vrouwelijke patiënten (vb scheiding 
behandelingsruimte). Dit impliceert ook het streven 
naar een minimum aantal vrouwelijk medisch 
personeel.   

 

• Zo snel mogelijk efficiënt kunnen 
beginnen aan de opdracht. 

 

• Medische opvang en verzorging te 
verzekeren voor de ganse bevolking, 
ongeacht de sekse. Dit is vooral in 
moslimculturen erg belangrijk gezien 
mannelijk personeel in sommige gevallen 
de lokale vrouwelijke patiënten niet 
mogen zien of aanraken. 

 

Operational 
Gender Team 

(OGT)  

• Volgen van de nodige cursussen, seminaries en 
vergaderingen. 

• Professioneel advies geven, up to date 
blijven met internationale evoluties 
(NATO, EU) en kunnen fungeren als 
reach back voor de RMO-genderadvisor 
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in Ops 
 

 

 

b. Uitvoering Ops 

 

PILOOT TE ONDERNEMEN ACTIES DOEL 

Br 1 • Inschakelen Raadgevers Mentale Operationaliteit, gevormd 
en getraind als gender advisor. Indien geen permanente 
RMO aanwezig op slagorde, dan opgeleide RMO in reach 
back als gender advisor aanduiden. OGT staat steeds in 
reach back. 

• POC voor de  specifieke 
zaken in het kader van 
GMS.  

• Jobsatisfaction van 
deelnemend Pers. 

Br 2 • Streven naar een minimale vrouwelijke aanwezigheid 
werkzaam in de Int branche. 

• Intern de BG de mogelijkheid en opportuniteit nagaan om 
vrouwelijk personeel van Defensie in te schakelen op 
terrein zoals bij voorbeeld bij sociale patrouilles of zelfs 
uitsluitend vrouwelijke BEL Pat die gemakkelijk toegang 

• Maximale situational 
awareness creëren door 
contacten van vrouwelijk 
Pers met de vrouwelijke 
bevolking.  
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zullen krijgen bij lokale vrouwen (Cfr. BELKOS 6) 
 

Br 3 • Toezicht houden op de naleving van de richtlijnen in Doc 
(hernomen in de aide-memoire), eigen aan de Ops i.v.m. GMS. 

• Gebruiken en verwerken van opgedane ervaringen uit andere 
culturen en werkwijzen. 

 

• Betere samenwerking met 
lokale bevolking, nastreven 
van wederzijds 
vertrouwen. 

Br 5-ROE • Regelmatige update en herhaling Gender aspecten zijn nodig. • Opvolgen evolutie en evt 
aanpassen richtlijnen. 

Br 5 -  CIMIC 

 

               

• Er op toezien dat de contacten en liaison worden onderhouden 
met alle doelgroepen. 

• Ook de “passieve” groepen 
bereiken (50% v/d 
bevolking is vrouwelijk…)   

Br 5 -  PSYOPS 

 

• Er op toezien dat de contacten en liaison worden onderhouden 
met alle doelgroepen  

• Laten organiseren van focus groups voor lokale vrouwelijke 
bevolking in het kader van de Target Audience Analysis 
(TAA) Cfr BELUBATT 5. 

• Aanpassen PSYOPS messages nav van de TAA. 

• Correcte uitvoering van 
PSYOPS campagnes 
nastreven met betere kennis 
van de doelgroepen. 



Gendermainstreaming in het terrein 

    58 

PIO • Bij evenementen ter promotie BEL BG, aandacht geven aan de 
mogelijkheid tot deelname van vrouwelijke bevolking vb 
BELUBATT- days. 

• Promotie BEL BG voor 
ALLE  bevolkingsgroepen 
is efficiënter. 

 

COMOPSMED • Bij aanvang Ops wordt ter plaatse informatie opgevraagd bij 
de lokale tolken over de meest geschikte benadering van lokale 
vrouwelijke patiënten. 

• Bij de samenstelling van medische teams streven naar 
gemengde gendervertegenwoordiging. 

 

• Indien de opdracht het toelaat medisch ondersteunende 
informatiesessies organiseren in samenspraak met PIO / 
PSYOPS en/ of CIMIC (Vb sessies verzorgen van 
brandwonden bij kinderen tijdens BELUBAT) 

• Geen onbewuste inbreuken 
maken op de wetten en 
regels van de plaatselijke 
cultuur. 

• Het kunnen benaderen van 
alle hulpbehoevenden, 
ongeacht hun sekse. 

• Meestal zijn het vrouwen 
die de verzorging van de 
kinderen op zich nemen. 
Hen advies geven, zorgt 
voor creëren van goodwill 
en het winnen van hearts & 
minds. 

OGT • Als reach back fungeren voor de RMO- gender advisor of daar 
waar geen RMO Sp aanwezig is. 

 

• GMS Sp verzekeren 
doorheen alle fazen van de 
Ops. 
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c. Na Ops 

 

ALL  •••• Database LL van ACOS Ops& Trg heeft een  specifieke 
observatiefiche GMS voorzien. Alle LL aangaande GMS 
moeten bijgevolg worden overgemaakt aan ACOS Ops & 
Trg – Cel Eval & LL. 

 

• Na het evaluatieproces van 
de LL moeten pragmatische  
aanpassingen worden 
opgesteld zodat concreet 
vooruitgang kan worden 
geboekt. 

ACOS Ops&Trg - 
Eval & LL/Lessons 
Learned 

•••• GMS als aparte observatiefiche voorzien.  

•••• OGT piloot maken van deze LL. 
 

 

• Opvolging voorzien van de 
LL inzake GMS  

OGT •••• OGT zal piloot zijn voor alle LL met betrekking tot 
Gender 

• Vaste POC inzake GMS 
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d. Opmerkingen: 

 

Parallel is HRP-M bezig om GMS in het kader van DIVERSITEIT toe te voegen aan de basisvorming. 

Zij ontwikkelen ook de nodige aanpassing aan de J-ICCS Gedragsregels en Waarden, die van 

toepassing is op ALLE personeel van Defensie. (Verwachte timing publicatie APG Diversiteit en 

aangepaste J-ICCS G&W : Dec ’08). De problematiek HIV/AIDS is vandaag reeds opgenomen in 

zowel de basisvorming als de J-ICCS EZ (= eveneens van toepassing op alle Pers van Defensie) en 

vereist geen bijkomende maatregelen. 

 

 


