
Internationale dag ter uitbanning van geweld tegen vrouwen 

 

De bescherming en bevordering van vrouwenrechten en de strijd tegen elke vorm van discriminatie en 

gendergeweld zijn ook voor de inzet van Italië op internationaal niveau prioritaire thema’s . Ter 

gelegenheid van de Internationale Dag ter uitbanning van geweld tegen vrouwen, bevestigt de Farnesina 

opnieuw dat zij zich daarvoor inzet. 

De actie van Italië is ingegeven door de overtuiging dat de bevordering van empowerment van vrouwen en 

meisjes en de strijd tegen gendergerelateerd geweld nauw aan elkaar verbonden zijn. Gendergeweld, het 

belemmeren van het vermogen van vrouwen om van hun rechten te genieten, vormt een groot obstakel 

voor hun verwezelijking en empowerment. Evenzo helpt de bevordering van vrouwelijk empowerment, 

gestoeld op de erkenning van hun politieke, economische en sociale subjectiviteit , om het fenomeen van 

geweld tegen te gaan. 

Italië is actief betrokken bij deze kwesties, zowel op het gebied van diplomatie en onderhandelingen, als 

dat van ontwikkelingssamenwerking. We lopen voorop in internationale campagnes voor het uitroeien van 

genitale verminking van vrouwen (MGF) en vroege en gedwongen huwelijken, met name door het 

bevorderen van en het actief deelnemen aan de onderhandelingen over  resoluties van zowel de Algemene 

Vergadering als de Raad voor Mensenrechten van de VN, alsmede het financieren van projecten in 

ontwikkelingssamenwerking om een einde te maken aan deze praktijken. Italië ondersteunt ook 

internationale initiatieven om seksueel geweld in conflict- en noodsituaties te voorkomen, waaronder  de 

“Call to Action on protection from Gender-based Violence in Emergencies”. Ons land, dat reeds sinds lang 

opkomt voor het bevorderen van een nultolerantiebeleid tegen misbruik en seksuele uitbuiting door 

militair en burgerlijk personeel dat wordt ingezet in VN-vredesmissies, heeft zich afgelopen september 

aangesloten bij de “Circle of Leadership” van de Secretaris- Generaal van de Verenigde Naties Guterres om 

deze verschijnselen tegen te gaan, en een Voluntary Compact ondertekend, een politiek engagement om 

maatregelen in werking te laten treden ter voorkomen en bestrijden ervan. We hebben eveneens 

bijgedragen aan de financiering van het VN-trustfonds ter ondersteuning van slachtoffers van uitbuiting en 

seksueel misbruik door VN-personeel. 

We hebben bovendien de bescherming van vrouwen en meisjes in conflictsituaties en de bevordering  van 

de rol van vrouwen in processen voor bemiddeling en preventie bij conflicten bij de prioriteiten geplaatst  

van het Italiaanse mandaat als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 2017. 

Concreet gezien hebben we in de door de Veiligheidsraad aangenomen resoluties en documenten, inclusief 

de mandaten van missies voor het behoud van vrede, specifieke bepalingen opgenomen die bijdragen aan 

de verwezelijking van de Agenda Vrouwen, Vrede en Veiligheid, de bescherming van burgers in 

conflictsituaties en het voorkomen en bestrijden  van fenomenen van misbruik en geweld tegen vrouwen 

door militair en burgerlijk  personeel van de VN. Op 26 oktober lanceerden we ook een mediterraan 

netwerk voor vrouwenbemiddelaars (MWMN), een concreet project op lange termijn ter ondersteuning 

van vrouwen als “vredesambassadeurs” in de regio van de Middellandse Zee , waarvan pacificatie en 

stabilisatie cruciaal is voor iedereen. 

 



Het thema van vrouwelijk empowerment was ook een pijler van het Italiaanse voorzitterschap van de G7, 

die bij de Top in Taormina de "Roadmap for a gender-responsive economic empowerment” en het houden 

van een eerste G7 Gelijke Kansen zag aannemen. 

Wat de activiteiten in ontwikkelingssamenwerking betreft, blijft de kwestie van gendergelijkheid en 

empowerment van vrouwen een transversale prioriteit van alle samenwerkingsprojecten, boven specifieke 

initiatieven gewijd aan vrouwen, meisjes en minderjarigen, in lijn met de doelstelling nr.5 van Duurzame 

Ontwikkeling  van de VN-Agenda 2030 en met de hernieuwde prioriteit van deze sector in het multilaterale 

debat over ontwikkeling. Italië heeft de start van het initiatief tegen elke vorm van geweld tegen vrouwen, 

gelanceerd door de Europese Unie in samenwerking met de Verenigde Naties (EU-UN Genderinitiative), 

zeer gunstig onthaald. 


