REACTIE Tiye International op de Hoofdlijnenbrief Emancipatie
Tiye International, is de overkoepelende NGO van 21 landelijke organisaties van Zwarte,
Migranten en Vluchtelingen (ZMV) vrouwen en ‐ Jongeren in Nederland. Tiye geniet Speciale
Consultatieve Status van de ECOSOC van de Verenigde Naties.
Tiye heeft een aantal onderwerpen tijdens de CSW 2013 in verschillende gremia’s ingebracht
en hoopt dat er bij de beraadslaging over de Nederlandse Emancipatienota dan ook rekening
wordt gehouden met haar inbreng.
Hoewel Tiye begrijpt dat de Nederlandse regering af wilde zijn van het oude
doelgroepenbeleid, (de doelgroepen zijn nu: Vrouwen en de LHBT GROEPEN) constateert
Tiye dat daardoor specifieke problemen ten aanzien van MET NAME ZMV ‐vrouwen niet
worden bereikt. Hun specifieke problemen worden niet of nauwelijks herkend en erkend,
ook niet waar nog duidelijk nodig en gewenst.
Het is Tiye opgevallen dat de verschillende besluitvormende organen nog geen juiste
afspiegeling zijn van de Nederlandse samenleving. Dit illustreert zich zeer zeker in de
samenstelling van het Nederlandse Kabinet, de samenstelling van de top van het ambtelijk
apparaat en de samenstelling van de overige besluitvormende organen zoals de Colleges van
Staat (Raad van Staten, Rekenkamer etc.).
Maar ook onder de noemer Vrouwen aan de TOP, is het belangrijk bij quota/c.q. % duidelijk
en integraal aan te geven hoeveel daarvan ZMV vrouwen (zullen) zijn. Het betreft diverse
sectoren. Ter illustratie wat betreft besturen: Sedert 2002 krijgen schoolbesturen meer
taken en verantwoordelijkheden toebedeeld, slechts 2,5% van de bestuursleden komt uit
een non dominante groep1.
Tiye constateert ook dat in het kader van andere VN instrumenten en Council Directives2
zoals op het gebied van Racisme, Vreemdelingenhaat en aanverwante Onverdraagzaamheid3
er een tweedeling in kabinetsbeleidopvatting aanwezig is.
Er is een anti homobeleid, een antisemitismebeleid en een beleid gericht tegen
onverdraagzaamheid tegen de Moslim, Roma’s en Sinti gemeenschap.
1
2

3

de Weerd en Gemmeke 2007
COUNCIL DIRECTIVE 2004/43/EC/Implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic
origin/ whereas;
(The right to equality before the law and protection against discrimination against for all persons constitutes an universal right
recognized by the UDHR< CEDAW< CERD< UNCCPR UNESC and the EUROPEAN CONVENTION for the protection of HUMAN RIGHTS
AND FUNDAMENTAL FREEDOMS of which all Member States are signatories. and where as: nr. 9 Discrimination based on racial or
ethnic origin may undermine the achievement of the objectives of the EC Treaty, in particular the attainment of (high level of)
employment and of social protection …. etc. and justice.
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Een beleid inclusief wet en regelgeving tegen mensenhandel in het algemeen, en
vrouwenhandel in het bijzonder en tegen vrouwenbesnijdenis is eveneens aanwezig.
Tiye constateert echter dat de specifieke problemen die ZMV burgers, vooral vrouwen met
een donkere huidskleur ervaren, geen inbedding heeft in beleid en maatregelen. De VN
Durban Verklaring 2001 en aanverwante mechanismen (2009, 2011) tegen alle vormen van
racisme, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid heeft nog steeds geen
inbedding gekregen in het Nederlandse Racismebeleid en evenmin in het vrouwen
emancipatiebeleid.
Tiye wil benadrukken dat zij in principe op middenlang termijn voorstander is van een
generiek emancipatiebeleid, mits er duidelijk rekening wordt gehouden , dat er in de
samenleving als geheel sprake moet zijn van gender – en raciale gelijkheid op alle
terreinen en /of in alle sectoren.
Nederland is een multi – raciale samenleving.
In acht moet ook worden genomen, dat ZMV VROUWEN EN JONGEREN geen
generaliserende kwetsbare groep zijn. (Structurele stereotypering en eenheidsworst
filosofie). Wel is het belangrijk dat de waarden van beleid, die handvatten biedt om
maatschappelijke problemen het hoofd te bieden, door in te zetten op het ontwikkelen
van alle talenten die er in de samenleving voorkomen. Een samenleving waarin de
sociale veiligheid, zeer zeker in de publieke sfeer, van alle burgers, wit, zwart, migrant
of vluchteling, gegarandeerd is.
Tiye onderschrijft de reactie van het Netwerk VN Vrouwenverdrag NL op de
Hoofdlijnenbrief Emancipatie.
Daarom wordt hier nu alleen ingegaan op de meer specifieke punten van aandacht,
gericht op de volgende aandachtspunten;
1. Gelijke beloning en economische zelfstandigheid bevorderen.
Er is nog steeds een gender pay gap bij gelijkwaardig werk. Maar er is ook een pay
gap tussen Witte en ZMV vrouwen in het algemeen. (gap extra 7%) En bij gelijke /
gelijkwaardige opleiding.
Extra maatregelen zijn hier zeer terecht:
* Om de economische zelfstandigheid van meer ZMV vrouwen effectief en
duurzaam te bevorderen moet er naast de opgesomde maatregelen met dit feit
rekening worden gehouden bij het bestrijden van de loonkloof.
*

De rol van de Arbeidsinspectie bij de bestrijding van deze vorm van discriminatie,
naast seksuele intimidatie moet geïntensiveerd worden, met betrekking van het
nagaan of werkgevers werkelijk preventieve maatregelen treffen vanuit een
gender en intersectie perspectief.
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2. Sociale veiligheid van vrouwen, meisjes en LHBT‘ s
Sociale veiligheid moet voor alle burgers gelden. Gelet op de signalen, die TIYE
regelmatig ontvangt, voelen onze ZMV achterban zich ook niet altijd veilig, in de
publieke sfeer. Ze zijn nog steeds slachtoffer van pesterijen en intimidatie, in hun
directe omgeving, op school en op het werk etc.
Ook deze doelgroep burgers moet in de Nederlandse samenleving zich bewaakt en
beschermd door de overheid gevoelen.
Door hen door de dominante strategie4 (politiek) onzichtbaar te maken en hun
organisaties, wordt de toenemende segregatie in de samenleving als geheel, vooral voor
ZMV vrouwen en meisjes, mede door het overheidsbeleid bevorderd. Dan is er geen
sprake van een stabiele samenleving, waarbij vanuit een collectieve situatie, waarin zich
alle burgers zich kunnen verplaatsen in een ander en waarin het de taak van de overheid
is om een rechtvaardige samenleving te garanderen in de samenleving als geheel.
Seksueel geweld
39% van de slachtoffers van sexueel geweld zijn vrouwen, zie Hooflijnen brief
Emancipatie (HBE).
Hoeveel van deze vrouwen zijn ZMV – vrouwen?
84% van de meisjes tussen 15 – 25 jaar zijn slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend
gedrag (HBE). Hoeveel daarvan zijn ZMV meisjes?
12 % van alle vrouwen is ooit in haar leven verkracht5.
Er wordt over FGM gesproken en dat er nog meer maatregelen nodig zijn, dat is heel
juist, maar om hoeveel % gaat het in NL? Neemt het aantal schendingen van de rechten
van meisjes in dit kader niet af? Data zijn heel belangrijk om adequaat beleid te
ontwikkelen.
Bijvoorbeeld is bekend dat circa 15% van de witte Nederlandse meisjes tussen 0 en 16
jaar, slachtoffer zijn van incest.
In geen enkele nationale rapportage of in Hoofdlijnen brieven Emancipatie wordt deze
vorm van seksueel geweld tegen meisjes genoemd.
De grote taboe moet nu eindelijk doorbroken worden over dit zeer vernederende
seksueel geweld tegen meisjes. En natuurlijk ook tegen jongens.
Een actieplan huiselijk geweld is nodig, maar ook een actieplan sexueel geweld.
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Door de dominante strategie worden groepen burgers, v/m, politiek onzichtbaar gemaakt, hierdoor meer gestereotypeerd en /
uitgesloten. Ter illustratie: in de nationale rapportages worden alleen die organisaties en of instituties genoemd, die door de overheid
al of niet structureel worden gesubsidieerd. Ook bij vertegenwoordigingen wordt vooral rekening gehouden met de lijst van publieke
subsidieontvangers, ook op EU niveau is TIYE dit gebleken, bij het afvaardigen van NGO ’s als deel van de civil society.
VROUWENRECHTEN IN NEDERLAND ANNO 2010/DE CONCLUSIES VAN HET VN CEDAW COMMITTEE. Publicatie Netwerk VN
Vrouwenverdrag NL.
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Tot slot vraagt TIYE nog extra aandacht voor de volgende aandachtspunten:
*

Dat in deze emancipatie hoofdlijnen brief toch de term allochtoon wordt gebezigd
verbaasde TIYE zeer, gelet op het feit dat NL in de European Anti Discrimination Law
Review, november 2012 verklaarde dat er politieke ontwikkelingen zijn om het gebruik
van de term ALLOCHTOON/ AUTOCHTOON TE ELLIMINEREN

*

Bij de drop out school problematiek geen etnisch probleem van te maken. Het is een
maatschappelijk probleem.
De drop out van leerlingen uit de lagere inkomens klasse is ongeveer het dubbele van
die van leerlingen uit de hogere inkomensgroep6.

Den Haag, Juni 2013
TIYE International
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