Samenvatting outputs

BIJLAGE VI : BELANGRIJKSTE OUTPUTS VAN DE CVO TUSSEN 2005 EN 2009
2005

FORMELE/OFFICIËLE
ADVIEZEN EN
STANDPUNTEN
- Advies over de
strategienota Benin

AANBEVELINGEN EN NIETFORMELE ADVIEZEN

COLLOQUIA /
BIJEENKOMSTEN

PUBLICATIES

BELANGRIJKE DEELNAME AAN OUTPUT
IN HET KADER VAN PARTNERSCHAPPEN

OVERIGE OUTPUT

-

-

Seminars over de
indicatoren van
empowerment: 40
deelnemers

-

-

-

Rondetafel over Resolutie
1325 en conflictbeheersing
in de DRC: 30 deelnemers

- Advies over de vraag
tot financiering van een
project van CONAFED,
voor steun aan
Congolese vrouwen bij
de verkiezingen
- Vier open plenaire
vergaderingen
- Update van de
adressendatabank

Commissie voor de
Status van de Vrouw:
aanbevelingen voor de
toespraak van de
voorzitter van de
Europese Unie en van
minister Dupont;
aanbevelingen voor de
Belgische delegatie

8 steekkaarten ‘Vrouwen gaan
verder dan de
Millenniumdoelstellingen’: 3500
ex. (3 talen)

-

2006

2007

Drie officiële adviezen
gevraagd:
- Thematische
strategienota
‘Kinderrechten’
- Beleidsnota ‘De
Belgische
ontwikkelingssamenwerking op het vlak van
seksuele en
reproductieve rechten en
gezondheid’
- Geografische
strategienota ‘Algerije’
Twee vragen om advies:
Geografische
strategienota

-

-

-

Advies over de checklist
(DGD) voor de integratie
van gender bij de
identificatie en
formulering van
projecten en
programma’s
Commissie voor de
Status van de Vrouw:
aanbevelingen voor de
Belgische delegatie

-

Twee adviezen op
verzoek van Coormulti:
Over Resolutie 51/2 van

-
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-

Rondetafel over Resolutie
1325 en Palestina
Seminar ‘Peking,
Millenniumdoelstellingen …
vrouwen en meisjes op weg
naar onderwijs’: 200
deelnemers

-

-

-

Seminar over seksuele en
reproductieve rechten
Rondetafel: resolutie 1325

-

Deelname, samen met de
Adviescommissie voor Gelijke Kansen
van de Senaat, aan een hoorzitting
over de opvolging van de Conferentie
van Peking: meer dan 80 deelnemers
Artikel over gender en de MDO’s in
Dimensie 3
Toespraak tijdens het symposium
over de MDO’s van de Commissie
Globalisering van de Senaat
Toespraak tijdens de conferentie
(Belgische ngo’s) over de MDO’s
Debat en conferentie ‘Vrouwen uit
het Zuiden in beweging’ in het kader
van de Wereldvrouwenmars: 180
deelnemers

Verslagboek van de workshop
‘Vrouwen uit het Zuiden in
beweging’ (wereldvrouwenmars,
2005): 750 ex. (2 talen)
Verslagboek van de conferentie
‘Vrouwen, oorlog en vrede’ (2004):
750 ex. (2 talen)
Voorstellingsfolder van de CVO:
3000 ex. (3 talen)

Steekkaarten: gender en
onderwijs: 2000 ex. (twee talen)
‘Empowerment van vrouwen: een

- Redactie van een tekst
ter sensibilisering over
gendermainstreaming
in de PRSP’s
- Drie open plenaire
vergaderingen: tussen
25 en 40 deelnemers
- Update van de
adressendatabank

-

Werkvergadering in de Senaat over
de wet op de mainstreaming
Conferentie ‘Aids en geweld’ met de

- Vier open plenaire
vergaderingen
- Update van de
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FORMELE/OFFICIËLE
ADVIEZEN EN
STANDPUNTEN
‘Marokko’
- Herziene thematische
strategienota
‘Kinderrrechten’

AANBEVELINGEN EN NIETFORMELE ADVIEZEN

-

2008

- Advies over de eindversie
van de thematische
strategienota
‘Kinderrechten’
- Advies over de
beleidsnota ‘De Belgische
ontwikkelingssamenwerking op het vlak van
seksuele en
reproductieve rechten en
gezondheid’
Advies over de
geografische
strategienota
‘Marokko’

-

-

de Commissie voor de
Status van de Vrouw ‘een
eind maken aan genitale
verminking van vrouwen’
Over de resolutie van de
algemene vergadering
inzake de opvolging van
de vorderingen sinds
Peking

Advies met betrekking
tot de agenda voor actie
van Accra
Advies met betrekking
tot de akkoorden van
Doha
Aanbeveling voor het
Belgisch actieplan over
Resolutie 1325
Opstellen van
opmerkingen en
aanbevelingen over de
nieuwe wet inzake
gendermainstreaming en
de bijhorende
uitvoeringsbesluiten
Advies over de resolutie
van de Algemene
Vergadering van de
Verenigde Naties
‘Evaluatie van de
uitvoering van de
verklaring en het
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COLLOQUIA /
BIJEENKOMSTEN

-

-

-

-

-

-

en de DRC: ? deelnemers
Seminar ‘Gender en
ontwikkeling: onderzoek,
vragen en mogelijkheden
voor actie’: 100
inschrijvingen
Voorstelling van de
publicatie ‘Empowerment
van vrouwen …. ‘: 50
deelnemers

Studiedag ‘ Onderzoek en
bijbrengen van nieuwe
kennis. Een blik op gender
en ontwikkeling’: 80
deelnemers
Conferentie ‘Investeren in
gelijke rechten en kansen
voor vrouwen en mannen is
investeren in ontwikkeling!:
232 inschrijvingen
Voorstelling van de
brochure van de werkgroep
‘Reproductieve gezondheid
en seksuele verminking van
vrouwen’:
Seksuele en reproductieve
rechten en gender. Waar
staan we? XX deelnemers

PUBLICATIES

-

-

-

-

-

methodologische handleiding’:
3500 ex. ( 4 talen)
‘Evolutie in ontwikkelingsdenken
en -beleid. Nieuwe kansen voor
gendergelijkheid?! PRSP’s en
SWAP’s vanuit een
genderperspectief: 3000 ex. (3
talen)
Aanpassing en herdruk van het
verslagboek van de conferentie
‘Vrouwen, oorlog en vrede’
(2004): 800 ex (twee talen)

Publicatie van de aanbevelingen
naar aanleiding van de
internationale conferentie ‘Peking,
Millenniumdoelstellingen …
vrouwen en meisjes op weg naar
onderwijs’ (mei 2006)
Verslagboek van het internationaal
colloquium ‘Gender en
ontwikkeling: onderzoek, vragen
en mogelijkheden voor actie’
(2007)
Steekkaart over ‘gender en
onderzoek’
Updat e van de steekkaarten, naar
aanleiding van de 15de verjaardag
van de CVO: 1600 ex. (2 talen)

BELANGRIJKE DEELNAME AAN OUTPUT
IN HET KADER VAN PARTNERSCHAPPEN

-

-

-

OVERIGE OUTPUT

Franstalige vrouwenraad
Seminar ‘Seksuele en reproductieve
rechten’
Medewerking aan het opstellen van
de beleidsnota ‘De Belgische
ontwikkelingssamenwerking op het
vlak van seksuele en reproductieve
rechten en gezondheid’
Voorbereiding en deelname aan de
conferentie van 2007
‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’ en
deelname aan de ‘Women’s Peace
Parade’

adressendatabank
- SWOT-zelfevaluatie
van de activiteiten van
de CVO in 2007

Centerfold in vierkleurendruk met
werken van de vrouwelijke
kunstenaars in Dimensie 3

- Viering van de 15de
verjaardag van de CVO
- Tentoonstelling van
vrouwelijke
kunstenaars in de grote
hall van de FOD
- wedstrijd voor
jongeren in het kader
van de 15de verjaardag
van de CVO
- 2 open plenaire
vergaderingen
- advies over de vraag
tot subsidiëring van
Cocafem GL voor de
organisatie van een
seminar over seksueel
geweld in CentraalAfrika
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FORMELE/OFFICIËLE
ADVIEZEN EN
STANDPUNTEN

2009

- Advies over de
voorbereiding van de
gemengde commissies
en de beleidslijnen van
de ISP’s: Marokko,
Burundi, Senegal,
Tanzania en DRC.
- Advies over de nota
‘Recht op gezondheid en
gezondheidszorg’

AANBEVELINGEN EN NIETFORMELE ADVIEZEN

-

actieprogramma van
Peking’ (CSW vraag van
Coormulti)
Advies over de resoluties
van de Algemene
Vergadering voorgesteld
aan de CSW (in het kader
van Coormulti)
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COLLOQUIA /
BIJEENKOMSTEN

PUBLICATIES

BELANGRIJKE DEELNAME AAN OUTPUT
IN HET KADER VAN PARTNERSCHAPPEN

OVERIGE OUTPUT

-

-

-

- Drie open plenaire
vergaderingen:
gemiddeld 50
deelnemers
- Ontwerp-paper over
de uitdagingen voor de
voedselzekerheid
vanuit genderoogpunt
- update van de
adressendatabank
- stand van de CVO
tijdens de bedrijvendag

-

-

Seminar voor uitwisseling
met zes partners uit het
Zuiden over vrouwen en
voedselzekerheid: 170
deelnemers
Rondetafel over het
Belgisch nationaal actieplan
met betrekking tot
Resolutie 13 25
Rondetafel over de
opvolging van het
actieplatform van Peking

-

Publicatie van ‘Onderzoek naar
“gender en ontwikkeling” voor een
passend ontwikkelingsbeleid’: 600
ex. (twee talen)
Verslagboek van de conferentie
van 2008 in het kader van de 15de
verjaardag van de CVO

Deelname aan het seminar in
opvolging van het Congolees
nationaal actieplan voor Resolutie
1325
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