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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 12 juni 1984 

De vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid' voerde op 30 mei 1984 
mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid mevrouw mr. A. Kappeyne van de Coppello over een door haar, 
de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking op verzoek van de commissie gezonden notitie (zie bijlage) 
over de voorbereiding van de in 1985 te Nairobi te houden derde Wereld-
vrouwenconferentie van de Verenigde Naties. 

De staatssecretaris was tijdens het overleg vergezeld van de volgende 
van haar ambtenaren te weten mevrouw drs. E. J. Mulock Houwer, hoofd 
directie coördinatie emancipatiebeleid, drs. J. Swiebel, coördinator directie 
coördinatie emancipatiebeleid en mevrouw drs. M. L. A. C. van den Assum, 
coördinator internationale vrouwenzaken van het ministerie van Buitenland-
se Zaken. 

De commissie heeft de eer van het gevoerde overleg als volgt verslag uit 
te brengen. 

Vragen en opmerkingen uit de commissie 

Mevrouw Van Es (P.S.P.) was van oordeel dat door de bescheiden wijze 
van deelneming, die het gevolg is van de politisering van de laatste 
wereldconferentie, het werkelijke probleem wordt verdrongen. Zij bepleitte 
nu juist de Noord-Zuidverhouding op de agenda te zetten. 

Zij vroeg of de Kamer regelmatig op de hoogte kon worden gehouden 
van de voorbereidingen van de 3de Wereldvrouwenconferentie, inclusief 
die van de regionale intergouvernementele bijeenkomsten. Wie hebben 
voor Nederland zitting in de ECE? Mevrouw Van Es onderschreef dat een 
nieuw actieprogramma niet nodig is. Wel bepleitte zij een evaluatie van het 
laatste programma. 

Zij vroeg een toelichting op de Nederlandse keuze voor thema's. Hoe 
verhouden deze zich tot het algemene thema? Is overwogen om de positie 
van de vrouw uit de derde wereld in de Westerse wereld ter discussie te 
stellen? 

Een nadere uiteenzetting over de betekenis van de wereldconferentie 
stelde zij op prijs. Zij vroeg voorts naar de mogelijkheid van een verslag 
van 10 jaar emancipatiebeleid op de Antillen, waarin ook aandacht zou 
worden geschonken aan de effecten van het Nederlandse ontwikkelingsbe-
leid. 
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Op het punt van de samenstelling van de delegatie vroeg zij naar de te 
volgen procedures, de inspraakmogelijkheden en de wijze waarop stand-
punten worden voorbereid. De omvang van de delegatie zag zij gaarne 
vergroot met één plaats voor een vertegenwoordigster uit de organisaties 
van ethnische minderheden, één plaats voor een vertegenwoordigster van 
het Breed platform van vrouwen voor economische zelfstandigheid, 
waarvoor desnoods twee ambtenarenplaatsen moeten worden ingeleverd. 
Vervolgens wenste zij twee extra plaatsen voor kamerleden en zes plaatsen 
(voor elk eiland één) doch tenminste vier voor de vertegenwoordigsters 
van de Antillen. Wat de voorbereiding van niet-gouvernementele organisa-
ties betreft informeerde mevrouw Van Es naar de mogelijkheden van 
deelname van Nederlandse vrouwen aan de genoemde bijeenkomsten. 
Wie kunnen trouwens aan de workshops deelnemen? Zal er subsidie voor 
beschikbaar komen? 

Tot slot vroeg zij of de staatssecretaris bereid is de in hoofdstuk 8 
genoemde documenten tijdig naar de kamer te zenden. Nader overleg 
sloot mevrouw Van Es niet uit; wellicht dat ook het door Nederland in te 
nemen standpunt ter discussie zou moeten komen. 

Mevrouw Evenhuis-van Essen (C.D.A.) merkte op dat als politisering een 
reden is van bescheiden deelname, er binnen de VN steeds van een 
bescheiden deelname sprake zal moeten zijn, omdat de politiek steeds 
centraal staat. Zij vond bovendien dat het er niet alleen om gaat wat 
Nederland voor verwachtingen heeft van de conferentie. 

De uitwisseling van ervaringen waarover wordt gesproken zag zij gaarne 
gevolgd in het bijzonder met het oog op te ontwikkelen EG-beleid, door 
een inventarisatie. 

Voorts vroeg zij om een verslag van de tweede en derde voorbereidende 
internationale bijeenkomst. Wie neemt er voor Nederland deel aan de 
regionale internationale voorbereidende bijeenkomsten? Zij zei het eens te 
zijn met de stelling dat een nieuw actieprogramma niet nodig is. Wel zag zij 
aan de door Nederland gekozen onderwerpen die zouden kunnen uitmonden 
in resoluties het onderwerp family-planning toegevoegd. 

Wanneer kan de Kamer inzage krijgen in de resultaten van 10 jaar 
emancipatiebeleid? 

Hoe ziet de samenstelling van de delegatie naar de regionale bijeenkom-
sten eruit? De vertegenwoordiging van «de politiek» (2 leden) in de 
Koninkrijksdelegatie vond mevrouw Evenhuis wel erg mager en niet in 
overeenstemming met de verantwoordelijkheid die parlementariërs 
dragen. 

Het bedrag van f50 000, dat de minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
zal beschikbaar stellen voor reis- en verblijfkosten, alsmede vertaalfaciliteiten 
ten behoeve van vrouwen uit de derde wereld, is veel te gering. Om 
hoeveel vrouwen en uit welke landen gaat het hier? 

Hoeveel Nederlandse vertegenwoordigers zullen deelnemen aan de 
niet-gouvernementale bijeenkomsten? Hoe is de samenstelling bepaald? 

Tot slot vroeg zij naar de stand van zaken met betrekking tot de organisatie 
van de workshops. 

De heer Weisglas (V.V.D.) wilde, nu de Derde Wereldconferentie is 
bedoeld als afsluiting van het decennium van de vrouw, weten wat de 
toekomstplannen zijn, want aan aandacht voor het ondwerp vrouweneman-
cipatie dient uiteraard geen einde te komen. Regelmatige rapportage van 
de verschillende landen aan de VN, in het bijzonder de committee on the 
status of women, achtte hij wenselijk. Hij waarschuwde ervoor dat de 
Nederlandse delegatie nu ook niet met te lage verwachtingen naar de 
conferentie moet gaan. Dit kan wel eens leiden tot een self-fullfilling 
prophecy. 

Ook de heer Weisglas vroeg naar de resultaten die het gevolg zijn van de 
2de en 3de voorbereidende bijeenkomst. Er dient naar zijn oordeel inderdaad 
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voorkomen te worden dat de conferentie gepolitiseerd wordt, in die zin dat 
onderwerpen die met de conferentie niets te maken hebben, vermeden zullen 
moeten worden. Een en ander houdt uiteraard niet in dat het «vrouwenpro-
bleem» geen politiek probleem zou zijn. Vindt er buiten de ECE, op Europees 
niveau (EG en Raad van Europa) voorbereiding plaats? Zo ja, welke is de 
stand van zaken? Welke politieke boodschap zal Nederland gaan uitdragen? 
Is de staatssecretaris bereid te erkennen dat vooral accent gelegd moet 
worden op onderwerpen die op de vorige conferenties aan de orde zijn 
geweest? Nederland staat toch op het standpunt dat de uitwerking veeleer 
een regionale en een nationale dan een mondiale zaak is? Wat de samen-
stelling van de koninkrijksdelegatie betreft voegde de heer Weisglas nog 
toe aan wat reeds gezegd is, dat, hoewel de Kamer de noodzaak van 
bezuinigingen ook op dit terrein heeft onderschreven, de parlementaire 
vertegenwoordiging te zwak is. Wellicht dat er in het verband van de post 
die de Tweede Kamer daarvoor heeft, een oplossing is te vinden. Hij drong 
erop aan de periode tussen seminars en de conferentie kort te doen zijn. 

Voorts vroeg hij de staatssecretaris of zij van oordeel is dat de emancipa-
tieproblematiek in ontwikkelingslanden niet los gezien kan worden van de 
totale ontwikkelingsproblematiek, zodat een geïntegreerde aanpak gewenst 
is. Hij had echter wel met aandacht kennis genomen van de inhoud van een 
recente toespraak van de directeur-generaal Internationale Samenwerking 
van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin werd gewezen op 
mogelijke nadelen voor vrouwen van deze integrale benadering. 

Tot slot bepleitte hij met klem dat Nederland nog vóór de conferentie het 
verdrag tot uitbanning van alle discriminatie jegens vrouwen, dat in 1980 is 
getekend, zal ratificeren. 

Mevrouw Van Nieuwenhoven (P.v.d.A.) sloot zich aan bij deze laatste 
klemmende omroep van de heer Weisglas. 

De opmerking van de regering over de politisering van de laatste 
conferentie, kon zij wel begrijpen. Toch mag niet uit het oog worden 
verloren dat zo'n conferentie een politieke invalshoek heeft. Politisering is 
aan de andere kant voor vertegenwoordigers uit niet democratisch gere-
geerde landen soms de enige mogelijkheid om een vuist te maken, zij het 
dan op de schaduwconferentie. Wordt deze ook in Nairobi gehouden? Is 
bekend of Nederland daaraan zal deelnemen? 

Mevrouw Van Nieuwenhoven was van oordeel dat er uit de notitie vele 
argumenten zijn te putten die pleiten voor een, in tegenstelling tot wat de 
staatssecretaris wi l , zware koninkrijksdelegatie. Wat de omvang van de 
delegatie betreft, zou naar haar mening niet eerder tot vermindering 
moeten worden overgegaan dan nadat de minister van Buitenlandse Zaken 
met de Kamer heeft overlegd over de vertegenwoordiging van parlementa-
riërs in internationele delegaties naar de VN. Zij bepleitte nu ook een 
vertegenwoordiger van de vakbeweging in de delegatie op te nemen. 

Tot slot sprak zij haar waardering uit voor de door Nederland te onderne-
men poging het onderwerp seksueel geweld tegen vrouwen tot één van de 
te behandelen thema's te maken. 

Antwoord van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Met het begrip depolitiseren wordt bedoeld, zo zei de staatssecretaris, 
het voorkomen dat andere onderwerpen die met emancipatie niets van 
doen hebben, aan de orde zullen komen. Daarmee is niet gezegd dat de 
onderwerpen die wel aan de orde dienen te komen ontdaan zijn of zullen 
worden van hun politieke karakter. 

De conferentie zal de deelnemers in staat stellen de eigen situatie te 
vergelijken met die van anderen. Een en ander kan leiden zowel tot een 
gevoel van herkenning, als in vele gevallen tot een groter solidariteitsgevoel. 
Uitvloeisel van dit laatste is dat velen dan verwachten dat wat in verband 
van de conferentie wordt beslist, onmiddellijk een vertaling op nationaal 
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niveau zou kunnen krijgen. De praktijk geeft aan dat daarvoor weinig grond 
is. Vandaar dat in de notitie wordt gesteld dat men geen al te hoge ver-
wachtingen mag hebben. Dit betekent aan de andere kant nog niet dat bij 
voorbaat de verwachtingen laag moeten worden ingezet. 

Er zou een poging kunnen worden ondernomen om aan de thema's ook 
het onderwerp seksueel geweld tegen vrouwen toe te voegen. De mogelijk-
heid ertoe is begrensd, omdat niet gesteld kan worden dat de Nederlandse 
situatie vergeleken kan worden met die van de andere landen. Het accent 
zal dan ook slechts kunnen liggen op een presentatie van het Nederlandse 
beleid. 

Wat de Noord-Zuidverhouding betreft nam de staatssecretaris aan dat 
die vermoedelijk aan de orde zou komen. 

De hoofdthema's van de conferentie zijn dezelfde als die van het decen-
nium van de vrouw, de subthema's zijn dezelfde als die in Kopenhagen. 
Door de verschillende delegaties is aandacht gevraagd voor: vrouwelijke 
vluchtelingen, verschillende categorieën vrouwen, waaronder die uit 
ontwikkelingslanden, en geweld tegen vrouwen. De vraag van mevrouw 
Van Es over de positie van vrouwen uit de derde wereld in Westerse 
landen wordt ontkennend beantwoord, al was het alleen maar omdat 
de landen waaropzij doelt niet tot de ontwikkelingslanden worden gerekend. 

De Nederlandse bijdrage zal er voornamelijk in bestaan om de aandacht 
voor de hoofdoorzaken van ongelijke behandeling van mannen en vrouwen 
te vragen. Tevens zullen suggesties worden gedaan voor een analyse 
daarvan. De integrale benadering zal zoveel mogelijk gehanteerd worden. 
Zij mag er echter niet toe leiden dat de emancipatieproblematiek daardoor 
ondergesneeuwd raakt. 

Nog tijdens de conferentie van Nairobi zal bezien worden hoe in de 
toekomst geopereerd zal gaan worden. Vast staat nu reeds dat er strategieën 
tot het jaar 2000 zullen worden ontwikkeld. Deze zullen in VN-verband ter 
discussie worden gesteld. De Nederlandse regering zal daarin een eigen 
inbreng hebben. Het rapport 10 jaar Nederlands emancipatiebeleid zal naar 
de Kamer worden gezonden. De seminars/workshops zullen inderdaad kort 
voor de conferentie (maart 1985) gehouden worden. De NVR zal een 
actieve rol spelen. 

De staatssecretaris zei begrip te hebben voor de kritiek van de woord-
voerders op de kleine omvang van de koninkrijksdelegatie. De halvering is 
het gevolg van een besluit van de ministerraad ten aanzien van de omvang 
van internationale delegaties in het algemeen. De regering zal hierop ook 
niet terugkomen. Er komt overigens kennelijk nog een discussie van de 
Kamer met de minister van Buitenlandse Zaken over diens standpunt over 
de samenstelling van delegaties in het algemeen. Wellicht dat er binnen 
het budget van de Kamer een oplossing kan worden gevonden, doch er zal 
op deze wijze, nu het ook hier overheidsgeld betreft, geen bijdrage worden 
geleverd aan bezuinigingen op dit punt. De samenleving wordt geacht 
vertegenwoordigd te zijn door de ER en de NVR. Er zullen geen extra 
plaatsen worden ingeruimd voor vertegenwoordigers van organisaties van 
etnische minderheden, het Breed platform voor economische zelfstandigheid 
en de vakbeweging. 

Op Europees niveau worden op dit moment binnen de EG op twee 
niveaus activiteiten ontwikkeld. In de eerste plaats geldt dit het raadgevend 
comité gelijke kansen, waarin een vertegenwoordiger van de ER zitting 
heeft, in de tweede plaats de ambtelijke werkgroep sociale vraagstukken, 
die de besluiten van de Raad van ministers voorbereidt. Het klimaat is op 
dit moment niet geschikt om in Europees verband initiatieven te ontplooien. 
Wel zal getracht worden om in de Raad van Europa en in de OESO tot 
gemeenschappelijke voorbereiding van standpunten te komen. 

Het Europees Parlement heeft bij motie de Europese Commissie gevraagd 
de gecoördineerde voorbereiding te intensiveren en via het Raadgevend 
Comité op behoorlijk niveau op de conferentie vertegenwoordigd te zijn. 
Ook Europarlementariërs zouden aanwezig moeten kunnen zijn. 
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Deelneming aan de seminars in Nederland is gratis. De voorbereidings-
kosten worden door het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
aan de NVR vergoed. Het bedrag van f50000 voor vertaalfaciliteiten en 
reis- en verblijfkosten is een eerste aanzet. Verdere bijdragen zullen in 
overweging worden genomen als verzoeken daartoe de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking bereiken. 

Voor de schaduwconferenties zal het departement van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid reisbeurzen ter beschikking stellen. 

De staatssecretaris zei er niet zeker van te zijn dat het verdrag tot uitbanning 
van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen vóór juli 1985 zou zijn 
geratificeerd. Er is een heroverweging gaande over de betekenis van 
termen, die sinds de conferentie van Kopenhagen onder invloed van 
bepaalde ontwikkelingen anders geïnterpreteerd kunnen worden. De 
regering streeft er niettemin naar zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel 
naar de Kamer te sturen. 

Mevrouw Kraaijeveld-Wouters (CDA) drong er met klem op aan die 
ratificatie tot stand te brengen. De huidige wetgeving werpt in het licht van 
het verdrag geen substantiële hindernissen op. 

De voorzitter van de commissie, 
Dales 

De griffier van de commissie, 
Bellekom 
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BIJLAGE MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

Aan de voorzitter van de vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 9 maart 1984 

Naar aanleiding van uw desbetreffend verzoek, gedaan bij brief van 5 
december 1983 van de griffier van uw commissie, doen ondergetekenden u 
hierbij een notitie toekomen met betrekking tot de voorbereiding van het 
Koninkrijk op de in 1985 te Nairobi te houden derde Wereldvrouwenconfe-
rentie van de Verenigde Naties. De volledige Engelse naam van de Confe-
rentie luidt «World Conference to review and appraise the achievements of 
the United Nations Decade for Women: Equality, Development, Peace». 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 

De minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking, 
E. M. Schoo 
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NOTITIE INZAKE DE VOORBEREIDING VAN DE WERELDVROUWENCON-
FERENTIE VAN DE VERENIGDE NATIES, NAIROBI, 1985 

1. Uitgangspunt 

Ondergetekenden beschouwen de derde Wereldvrouwenconferentie van 
de Verenigde Naties, die in 1985 ter afsluiting van het VN-decennium voor 
de vrouw te Nairobi gehouden zal worden, als een belangrijke wereldwijde 
bijeenkomst, die nieuwe impulsen kan geven aan de verbetering van de 
situatie van vrouwen, hier en elders. Het Koninkrijk zal dan ook actief en 
constructief aan deze conferentie deelnemen. 

Niettemin leert in het algemeen de ervaring met dergelijke grote confe-
renties van de VN dat niet al te hoge verwachtingen mogen worden 
gekoesterd omtrent hun resultaten. Zo heeft de politisering, die de in 1980 
te Kopenhagen gehouden tweede VN-wereldvrouwenconferentie van de 
VN heeft gekenmerkt, tot gevolg gehad dat het rendement van de grote 
hoeveelheid tijd, energie en financiële middelen, die in de voorbereiding 
daarvan was geïnvesteerd, als teleurstellend moest worden aangemerkt. 
Derhalve meent de regering dat de deelneming van het Koninkrijk aan de 
Wereldvrouwenconferentie van 1985 op meer bescheiden wijze kan 
worden ingericht en qua tijd, energie en financiële middelen minder ruim 
beslag behoeft te leggen op de beschikbare voorzieningen. Tevens moet 
voorkomen worden dat in Nederland al te hoge verwachtingen worden 
gewekt omtrent de resultaten van de Nairobi-conferentie. 

2. De betekenis van de conferentie in het algemeen 

De betekenis van de conferentie zal met name gezocht moeten worden in 
het feit dat een balans kan worden opgemaakt van de vorderingen die 
gedurende de afgelopen tien jaar in vele landen zijn gemaakt met vrouwen-
emancipatie. De uitwisseling van positieve en negatieve ervaringen kan 
voor regeringen, vrouwengroepen en vrouwen in vele landen een belangrijke 
stimulans betekenen bij het verder uitstippelen van beleidslijnen. 

3. Voorbereidende internationale bijeenkomsten 

De Commissie voor de Situatie van Vrouwen van de Verenigde Naties is 
als voorbereidend orgaan voor de Wereldvrouwenconferentie 1985 
aangewezen, en houdt daartoe 3 zittingen: in 1983, 1984 en 1985. Nederland 
heeft op ambtelijk niveau aan de eerste zitting deelgenomen en zal eveneens 
deelnemen aan de tweede (27 februari tot 7 maart 1984) en derde zitting. 
De Commissie heeft zich ter eerste zitting voornamelijk bezig gehouden 
met de agenda, documentatie, publiciteit en voorbereidende activiteiten 
voor de conferentie. Op de tweede zitting zal de voortgang van de voorbe-
reidende werkzaamheden worden bezien en komt de organisatie van 
werkzaamheden ter conferentie aan de orde. Nederland heeft in de eerste 
voorbereidende vergadering onder meer bepleit meer dan in 1980 het 
accent te leggen op regionale voorbereidingsbijeenkomsten en aangedron-
gen op depolitisering van de conferentie. Deze standpunten zullen ook in 
de resterende voorbereidende vergaderingen worden uitgedragen. 
In 1984 zullen door de vijf regionale commissies van de Verenigde Naties 
regionale intergouvernementele voorbereidende bijeenkomsten worden 
georganiseerd. De ECE-bijeenkomst zal van 15 tot 19 oktober te Wenen 
worden gehouden. 

4. Inhoud van de conferentie 

Voor wat betreft de inhoud van de conferentie zal Nederland benadrukken 
dat discussie tussen de conferentieleden van groter belang is dan het 
werken aan passages van een document. Met name zou niet gestreefd 
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moeten worden naar een nieuw actief programma aangezien het bestaand 
actieprogramma nog actueel is. Wel zal Nederland zich inzetten om enige 
van belang geachte punten van de centrale thema's - arbeid, onderwijs en 
gezondheid - via bij voorbeeld resoluties nader uit te werken. Voorts zal er 
gepleit worden voorthemagerichte bijeenkomsten gedurende de conferentie 
waarbij behalve de centrale thema's ook de participatie van vrouwen en 
seksueel geweld behandeld zouden moeten worden. 

5. Betekenis van de conferentie voor Nederland 

De betekenis voor Nederland ligt vooral in het feit dat de conferentie 
aanleiding is tot een evaluatie van 10 jaar emancipatiebeleid in Nederland 
en tot nieuwe impulsen gericht op de termijn tot 2000. Daarom zal in elk 
geval materiaal op tafel moeten komen over de resultaten van 10 jaar 
emancipatiebeleid in Nederland, evenals materiaal over de resultaten van 
10 jaar ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot vrouwen in ontwik-
kelingslanden. 

6. Samenstelling en omvang delegatie 

De samenstelling van de delegatie zal op een vroeg tijdstip bekend 
moeten zijn, zodat de delegatie zich goed kan voorbereiden en leden van 
de delegatie belast kunnen worden met zowel deelname aan de bijeenkom-
sten in de Europese regio als de voorbereiding van de standpunten en 
inbreng van koninkrijksdelegatie en het onderhouden van contacten met de 
organisatoren van niet-gouvernementele voorbereidende bijeenkomsten. 

Gezien de recente richtlijnen van het kabinet over de omvang van 
regeringsdelegaties zal vergeleken met 1980 de omvang van de delegatie 
ongeveer gehalveerd moeten worden, dat wil zeggen dat uitgegaan moet 
worden van een delegatie, bestaande uit 12 personen. De delegatie zal 
geleid worden door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, belast met de coördinatie van het emancipatiebeleid, terwijl de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking als plaatsvervangend delegatie-
leidster zal optreden. Naast de gebruikelijke ambtelijke ondersteuning 
vanuit de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken, zijn ondergetekenden voornemens in de delegatie één vertegenwoor-
diger van de Emancipatieraad, één vertegenwoordiger van de Nederlandse 
Vrouwenraad en 2 Kamerleden als adviseurs op te nemen. Voorts zullen de 
Nederlandse Antillen in de delegatie vertegenwoordigd zijn. 

7. Voorbereidingen door niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en 
ondersteuning daarvan door de Nederlandse overheid 

a. Internationaal 

Het «Non-Governmental Organizations Planning Committee» van de 
«Conference of Non-Governmental Organizations (CONGO) in Consultative 
Status with the United Nations Economie and Social Council», dat zetelt te 
New York, is voornemens de volgende bijeenkomsten te organiseren: 

1. 4 regionale NGO-bijeenkomsten van 1 a 2 dagen, tijdens of voorafgaand 
aan de in 1984 door ECLA, ESCAP, ECA en ECWA te organiseren regionale 
intergouvernementele bijeenkomsten. De minister voor Ontwikkelingssa-
menwerking heeft eind 1983 reeds een bijdrage van f50 000 ter beschikking 
gesteld voor vertalingsfaciliteiten en voor reis- en verblijfkosten van 
vrouwen uit de derde wereld naar deze bijeenkomsten; 

2. Een medio 1984 te houden 3 a 4 dagen durende bijeenkomst van 
NGO's in consultatieve status met de Economische en Sociale Raad van de 
VN; 

3. Evenals in 1980 zal parallel aan de regeringsconferentie een «forum» 
voor NGO's georganiseerd worden; 
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Uit Nederlandse ontwikkelingsgelden zullen vrouwen uit ontwikkelings-
landen in staat gesteld worden aan enige van bovengenoemde bijeenkom-
sten, c.q. de conferentie zelf, deel te nemen. Voor deelname van Nederlandse 
vrouwen aan de onder 2 en 3 genoemde bijeenkomsten zullen beperkte 
mogelijkheden worden gecreëerd. 

b. Nationaal 

Ter voorbereiding van de Nederlandse participatie aan de conferentie 
zullen mogelijkheden worden gezocht om in het voorjaar van 1985 in 
Nederland een tweetal seminars/workshops te organiseren: één over 
emancipatie in Nederland en één over vrouwen in ontwikkelingslanden. 
Voor wat betreft eerstgenoemde bijeenkomst zal de Nederlandse Vrouwen-
raad worden benaderd om te bezien of deze samen met andere vrouwen-
groeperingen de voorbereiding ter hand zal kunnen nemen. Met het 
Vrouwenberaad Nederlandse Ontwikkelingsinstanties zal contact opgeno-
men worden teneinde te bezien of deze instelling de organisatie van 
laatstgenoemde bijeenkomst op zich kan nemen. 

8. Inhoudelijke Nederlandse bijdrage 

Wat betreft de inhoudelijke bijdrage van Nederland aan de conferentie 
zullen de mogelijkheden voor het doen vervaardigen van de volgende 
documenten worden onderzocht: 

a. een evaluatie van 10 jaar emancipatiebeleid in Nederland, in het kader 
waarvan eventueel ook enige meer specifieke, op de conferentie te behan-
delen thema's onder de loep genomen kunnen worden; 

b. een publikatie over 10 jaar Nederlands ontwikkelingsbeleid met 
betrekking tot vrouwen in ontwikkelingslanden; 

c. ten behoeve van de deelnemers aan de conferentie zal een soort 
«fact-sheet» met praktische informatie over het Nederlandse emancipatie-
beleid en de situatie van de vrouw in Nederland worden uitgegeven in een 
aantal VN-talen. 
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