
   
 

 

8 maart 2013 – Internationale Vrouwendag 

 

Irma van Dueren 

Terwijl in New York een sneeuwstorm in de lucht hangt, 

onderhandelen regeringen twee weken lang om te 

komen tot  een nieuwe verklaring over de rechten van 

vrouwen: ik ben bij de CSW, de Commission for the 

Status of Women. Ieder jaar moet er weer hard 

onderhandeld worden over de rechten van de helft van 

de wereldbevolking. Een conferentie om te spreken over de rechten van de andere 

helft bestaat niet. Eigenlijk best raar, als je er over nadenkt. Vorig jaar was de 

wereld het zo oneens over de vraag waar vrouwen wel en niet recht op hebben , dat 

er na meer dan twee weken onderhandelen geen verklaring volgde. Men kon vooral 

geen overeenstemming vinden over de vraag of vrouwen seksuele en reproductieve 

rechten hadden. Nederland en gelijkgezinden maken zich hard voor die rechten, 

maar andere landen bestrijden dit en beroepen zich op traditie en cultuur. Nog 

steeds zijn veel vrouwen geen baas in eigen buik, en ook niet in de rest van hun 

lichaam. 

Om de onderhandelende regeringsdelegaties heen zwermen duizenden 

vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties. Zij belobby-en de regeringen maar 

gebruiken de CSW ook om strategie te bepalen op allerlei onderwerpen. Dit jaar 

staat het zogenaamde post-2015- proces hoog op de agenda, het vervolg op de 

Millennium Development Goals. Deze MDG’s worden in 2015 vervangen door nieuwe 

wereldwijde doelen waar we dan gezamenlijk naar gaan streven. Moet er een 

speciaal vrouwendoel komen, is een belangrijke vraag. Bijvoorbeeld het doel dat in 

2030 alle vrouwen wel baas zijn in eigen buik en lichaam en zelf kunnen beslissen 

over hun seksualiteit en reproductiviteit? 

En waar zijn de mannen eigenlijk in dit verhaal? Er is dus geen conferentie over een 

mannendoel, maar moeten mannen niet meewerken aan zo’n vrouwendoel? Gelukkig 

zijn er hier mannen die daar iets over zeggen. Mannen van organisaties als 

Promundo en Sonke, die ervoor pleiten dat mannen en vrouwen samen werken. 

Maar heel wijdverbreid is deze trend nog niet. Op 8 maart wordt er een nieuwe 



   
 

 

poging gedaan een grotere groep mannen te betrekken door een van onze partners, 

de organisatie Breakthrough uit India. Breakthrough ontwikkelde met steun van 

Nederland de Bell Bajao (Ring the Bell) Campagne. Google op ‘Bell Bajao’ en je vindt 

een filmpje uit India, of China. Deze clips verspreidden zich van India over heel Azië 

en vandaar naar Afrika, de Amerika’s en Europa. In de Bell Bajao filmpjes spreken 

mannen elkaar aan op geweld tegen vrouwen. Zo hoort het. Breakthrough is hier 

natuurlijk ook aanwezig in New York. Morgen, op 8 maart, lanceren ze de Millon Men, 

Million Commitments campagne. Allerlei bekende en minder bekende mannen zullen 

zich committeren aan de strijd voor vrouwenrechten, voor gendergelijkheid, voor het 

stoppen van geweld tegen vrouwen. Daar word ik nou vrolijk van. En ik ben trots op 

Breakthrough. En dat wij Breakthrough in de gelegenheid konden stellen deze 

campagnes te ontwikkelen. Want de miljoen- mannen-beweging wordt vast even 

succesvol als Bell Bajao. Morgen wordt een mooie 8 maart, sneeuwstorm of niet. 
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