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BIJLAGE IX
Lijst van teksten die zijn gebruikt bij de evaluatie
 Koninklijk besluit van 14 december 1993 met betrekking tot de oprichting van de Commissie Vrouwen
en Ontwikkeling (gepubliceerd op 16 februari 1994).
 Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1993 met
betrekking tot de oprichting van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling (gepubliceerd op 19 juni 2007).
 BTC Gender policy 2010
 Lessons from Evaluations of Women and Gender Equality in Development Cooperation – Norad, 2006
 OESO-DAC Peer review Belgium 2005 report
 OESO- DAC Peer review Belgium 2009 report
 OCDE, 2007, Gender Equality and Aid Delivery: “What has changed in Development Cooperation
Agencies since 1999?”
 Position paper: The introduction of the gender dimension in the public budgets, public procurement
contracts and subsidies – IEFH
 Gender mainstreaming since Beijing: a review of success and limitations in international institutions Caroline Moser and Annalise Moser
 25 MEI 1999. — het KB met betrekking tot de wet inzake de Belgische internationale samenwerking
 Het Juridisch Kader van gendermainstreaming in België: De wet van 12 januari 2007 – S. Waterschoot,
2009
 De website van de DGD: http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/
 De website van de FRDO: http://www.cfdd.be/FR/bienvenue.html
 De website van Be-Cause Health: http://www.be-causehealth.be/becausehealth/
 De website van WIDE Network Women in Development: www.wide-network.org
 Diverse documenten van de CVO:
-

Huishoudelijk Reglement (herziene versie, 2007)
Verslagen van de werkgroep reproductieve gezondheid
Verslagen van de werkgroep voedselzekerheid
Verslagen van de werkgroep Peking 15 jaar
Verslagen van de werkgroep onderzoek
Verslagen van de plenaire vergaderingen van de CVO
De actieplannen van de CVO 2005 - 2010
Activiteitenverslagen van de CVO 2005 - 2010
Juridische en strategische instrumenten
Gender en ‘mainstreaming’
Internationale conferenties
Gender en indicatoren van empowerment
Gender en onderzoek
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en strijd tegen genitale verminking van vrouwen
(SRGR en strijd tegen GVV)
Gender, conflicten en vredesopbouw
Gender en armoede
Gender en economie
Gender en duurzame ontwikkeling
Gender en onderwijs
Vrouwen gaan verder dan de Millenniumdoelstellingen (april 2005)
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-

Gender in de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling 2000-2015.

 Teksten van de CVO over de volgende thema’s:
Opvolging van de Internationale Verbintenissen van België

-

-

Peking +15: uitdagingen en aanbevelingen voor het beleid
Pekín +15: desafíos y recomendaciones para la política
De nieuwe mainstreamingwet van 12 januari 2007. Opmerkingen en aanbevelingen.

Document van de CVO met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en strijd
tegen genitale verminking van vrouwen (SRGR en strijd tegen GVV)
-

Seksuele en reproductieve rechten en gender. Waar staan we? (mei 2008)
Vrouwen uit het Zuiden in beweging. Geen vooruitgang mogelijk zonder toegang tot gezondheid en
respect voor de seksuele en reproductieve rechten (Verslag van het debat naar aanleiding van de
Wereldvrouwenmars, Confêttia, Brussel, 16 oktober 2005)
‘The fight against FGM’, notities bij de lezing door mevrouw Behane Ras-Work tijdens de plenaire
vergadering van de CVO op 26 januari 2006
Verslagboek van het internationale colloquium ‘JAMMU: een betere gezondheid voor meisjes’ (20,
21 en 22 november 2003)
Resolutie van 22 november 2003 over de genitale verminking van vrouwen (november 2003)

Empowerment-indicatoren
-

-

De toegang tot en de controle over hulpbronnen van vrouwen: een uitdaging voor de
voedselzekerheid (oktober 2010)
El acceso y el control de los recursos por parte de las mujeres: un desafío para la seguridad
alimentaria (octubre 2010)
De empowermentbenadering van vrouwen (september 2007) (PDF, 1.12 MB)
Memorandum: genderintegratie (juni 2002) (PDF, 124.11 Kb)

Vrouwen, oorlog en vrede

-

-

Resolutie 1325: een kans voor Palestina? Rondetafel
Verslagboek van de conferentie ‘Vrouwen, oorlog en vrede’ (september 2004)
Verslagboek van de conferentie ‘Kinderen in oorlog’ (1 oktober 2002)

Onderzoek naar gender en ontwikkeling
-

Het onderzoek naar 'gender en ontwikkeling' voor een passend ontwikkelingsbeleid

Economie en Ontwikkeling
Evolutie van het ontwikkelingsdenken en -beleid (2007)
Nieuwe hulpvormen vanuit een genderperspectief (2007)
Onderwijs
-

De documenten over de Conferentie ‘Peking, Millenniumdoelstellingen… vrouwen en meisjes op
weg naar onderwijs’, 23 mei 2006 in het Egmontpaleis (Brussel):
Onderwijs voor vrouwen en meisjes
De Belgische ontwikkelingssamenwerking en onderwijs voor meisjes en vrouwen
Praktijken en positieve strategieën op het terrein

Vrouwenparlement
Verslag van het Vrouwenparlement (2003)
 Beleidsnota’s
- De Belgische ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid
en rechten
Strategienota gender, 2002
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