VN COMMISSIE VOOR DE STATUS VAN VROUWEN

Wat is de Commissie voor de Status van Vrouwen?
De Commissie voor de Status van Vrouwen (CSW) is een functionele commissie van de Economische en Sociale
Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties. Opgericht in 1946 is dit het belangrijkste mondiale beleidsvorming
lichaam uitsluitend gewijd aan gendergelijkheid en vooruitgang van vrouwen. Het doel van de CSW is om
aanbevelingen en verslagen op te stellen voor de Raad rondom de bevordering van de rechten van vrouwen in
politieke, economische, maatschappelijke, sociale en educatieve velden. Elk jaar verzamelen vertegenwoordigers
van de lidstaten op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York om de voortgang van gender
gelijkheid te evalueren, uitdagingen te identificeren, en om internationale richtlijnen vast te stellen en concreet
beleid te formuleren om gendergelijkheid en vrouwenemancipatie wereldwijd te bevorderen.
De belangrijkste output van de Commissie voor de Status van Vrouwen is de overeengekomen conclusies over
prioritaire thema's voor elk jaar. Overeengekomen conclusies bevatten een beoordeling van de vooruitgang,
alsmede van de lacunes en uitdagingen. In het bijzonder, ze bevatten een aantal concrete aanbevelingen voor
maatregelen van regeringen, intergouvernementele organisaties en andere instellingen, maatschappelijke
organisaties en andere relevante belanghebbenden, welke op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau
moeten worden uitgevoerd. Naast de overeengekomen conclusies, keurt de Commissie ook een aantal
resoluties over een waaier van mensenrechtenkwesties goed. Het jaarverslag van de Commissie wordt
voorgelegd aan de Economische en Sociale Raad voor goedkeuring.

De 58e zitting (2014)
De 58e zitting van de Commissie voor de Status van Vrouwen vindt plaats op het hoofdkwartier van de
Verenigde Naties in New York van 10-21 maart, 2014.
De uitdagingen en prestaties in de uitvoering van de Millennium Doelstellingen voor vrouwen en
meisjes is het prioritaire thema van de CSW58. Het thema voor herziening is; Toegang en participatie van
vrouwen en meisjes tot onderwijs, opleiding, wetenschap en technologie, met inbegrip van de bevordering van
de gelijke toegang van vrouwen tot volledige werkgelegenheid en fatsoenlijk werk. Voor meer informatie over
het thema voor herziening, zie de goedgekeurde conclusies van de CSW55:
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/agreedconclusions.html # 55.
Meer informatie over de 58e zitting is te vinden op http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/58sess.htm.

Hoe kunnen we betrokken raken?
Organisaties worden aangemoedigd om de CSW website te bezoeken voor actuele informatie over hoe te
participeren in CSW58 voorbereidingen en activiteiten. NGO's die geaccrediteerd zijn en in goede staat met de
Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties zijn, kunnen vertegenwoordigers aanwijzen
om de jaarlijkse zittingen van de Commissie voor de Status van Vrouwen bij te wonen, en kunnen schriftelijke
verklaringen indienen bij de Commissie. NGO's met een consultatieve status bij ECOSOC kunnen
vertegenwoordigers sturen naar de open officiële vergaderingen van de Commissie voor de Status van Vrouwen
(CSW).
Meer informatie is beschikbaar op http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/NGO.html.
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