
Voluntary National Review 2023 | Bijdrage maatschappelijke groepen 

1. Naam van uw organisatie  

Nederlandstalige Vrouwenraad 

2. Maatschappelijke groep (bedrijfsleven, vakbonden, NGO's, wetenschap en onderzoek, de inclusieve 
samenleving, overige) 

NGO 

3. Aan welke Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) werkt u, voor welke bent u al verplichtingen 
aangegaan? |  Geef de voorkeur aan acties met betrekking tot verschillende P's van de 2030 Agenda, die 
transformerend zijn en inspirerend voor andere organisaties op internationaal niveau. |  Geef de 
voorkeur aan een synthetische presentatie en verwijzingen naar webpagina's of onlinedocumenten voor 
nadere informatie.  

SDG1 Armoede (menstruatiearmoede, Myriam project, dakloosheid (informeren); SDG3 goede gezondheid 
en welzijn; SDG 5 Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen  (geweld, beter evenwicht werk en 
privéleven, het paarse pact); SDG 11 Duurzame steden (recht op wonen, podcast, rondetafel, 
gelijkekansen-gemeenten); SDG 10 Ongelijkheid verminderen (pensioenen,  rechten van vluchtelingen) 

4. Wat zijn de thema's/SDGs waarop België zijn inspanningen moet toespitsen om de 2030 Agenda uit te 
voeren? |  Wat zijn, gezien uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren, enz., de belangrijkste 
punten voor België?  

Herstructurering en reorganisatie van het economisch model, waarbij zorg voor mens en natuur en gelijke 
rechten en kansen centraal staan, met een evenwicht tussen betaalde en onbetaalde arbeid (zie Paarse 
pact);  Geweld voorkomen, stoppen en remediëren;  Seksisme in de openbare ruimte (menselijk gedrag) 
en in de stedelijke infrastructuur en diensten aanpakken (bvb. openbare toiletten, voor iedereen gelijk 
toegankelijke groene en blauwe ruimtes, aangepaste mobiliteit, veiligheid(gevoel) verhogen) ; Armoede 
opheffen, met oog voor intersectionele factoren die mensen bijzonder kwetsbaar kunnen maken (bvb. 
sekse, leeftijd, (in)validiteit, gezinsstatus, verblijfsstatus, sociaal-culturele achtergrond….) ; Meer en 
systematische analyse en acties i.v.m. gendermainstreaming binnen alle doelstellingen van Agenda 2030 
en voor het beginsel ‘niemand achterlaten’, inclusief op vlak van digitale ontwikkelingen en innovatieve 
goederen en diensten in het kader van de ‘Groene’ economie;  Vrede, conflictbemiddeling en verzoening 
speerpunt van het buitenlands beleid maken, ijveren voor demilitarisering, nucleaire ontwapening en de 
oorlogs- en bewapeningslogica en haatspraak, concurrentie- en vijanddenken aanpakken; Versterking van 
het draagvlak (internationaal, nationaal, regionaal, lokaal) voor het internationaal recht en van de 
instrumenten van het internationaal recht op vlak van mensenrechten, natuurbehoud en solidariteit tussen 
landen, regio’s, personen; aanpakken van de klimaatcrisis en aanname van een wet Agenda 2030 die de 
uitvoering van Agenda 2030 vanuit gendergelijkheidsperspectief dwingend maakt voor de opeenvolgende 
regeringen, en waarbij het principe van niemand achterlaten een centrale plaats inneemt. 

5. Welke kwesties vereisen veranderingen op Europees/internationaal niveau om de 2030 Agenda uit te 
voeren? |  In het licht van uw beoordeling van de situatie, studies, indicatoren enz.  

Idem als voor België ; + versterkt en versneld ontwikkelen van de sociale dimensie van de EU, m.i.v. 
gendergelijkheid, en met verbeteringen in alle lidstaten (inclusief diegenen die nu al het best presteren).  

6. Wat zijn de belangrijkste boodschappen die u in de Voluntary National Review zou willen zien?  

Concrete engagementen m.b.t. de punten opgesomd onder vraag 5 

7. Andere opmerking(en)/aanvulling(en)/suggestie(s):  

 

8. Documenten, bronnen, websites ter referentie voor verdere uitleg ivm de uitvoering van de 2030 
Agenda  

www.vrouwenraad.be ; www.vrouwenkracht.net ; www.gelijkekansengemeente.be ; 
www.alleenstaandeouder.be  

 

 

https://vrouwenraad.be/wp-content/uploads/2022/04/Het-Paarse-Pact.pdf
https://vrouwenraad.be/wp-content/uploads/2022/04/Het-Paarse-Pact.pdf
https://vrouwenraad.be/geweld-bannen/
https://gelijkekansengemeente.be/gendergelijkheid-in-de-publieke-ruimte-een-gids-ter-attentie-van-lokale-autoriteiten/
https://vrouwenraad.be/armoede/
http://vrouwenkracht.net/page?orl=17&ssn=&lng=1&pge=200
https://vrouwenraad.be/wp-content/uploads/2022/08/Agenda-2030-uitvoeren-in-Vlaanderen-finaal_website.pdf
http://www.vrouwenraad.be/
http://www.vrouwenkracht.net/
http://www.gelijkekansengemeente.be/
http://www.alleenstaandeouder.be/

