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Voorwoord

Gendermainstreaming is absoluut de moeite van het proberen waard, maar wel

een gigantisch karwei. Dat is één van mijn conclusies uit dit onderzoek. Hetzelf-

de geldt voor het schrijven van een proefschrift, heb ik empirisch kunnen

vaststellen. Begeleiding door twee promotoren van de allerbeste soort helpt dan.

Beiden hebben mij op velerlei manieren bijgestaan, maar het allerbelangrijk-

ste was het rotsvaste vertrouwen van prof. mr. Titia Loenen dat dit proefschrift

er zou komen. Dat vertrouwen heb ik niet durven beschamen. Prof. mr. Jenny

Goldschmidt stapte lopende het onderzoek weer in de begeleiding. Dat zij dat

zonder reserves deed, heeft erg geholpen. De overschreden deadlines hebben zij

mij altijd en onmiddellijk vergeven.

De leden van de leescommissie, prof. mr. Kees Flinterman, prof. mr. Caroli-

ne Forder en prof. mr. Rikki Holtmaat, dank ik voor hun bereidheid om – in

de kerstvakantie – mijn manuscript te beoordelen. Ik heb, zoals gewoonlijk, ook

nu weer veel gehad aan de kritische, maar altijd opbouwende opmerkingen van

laatstgenoemde.

Ashley Terlouw, Harry van den Haak, Aart Hendriks en Louise Mulder lazen

één of meer hoofdstukken van dit manuscript en gaven mij constructief com-

mentaar. Ineke Boerefijn en Saskia Bal van het SIM hebben in de loop der jaren
vele technische VN-vragen beantwoord en hielpen mij bij het fatsoeneren van

de VN-documentenlijst. Voorzover daarin nog fouten zitten is het mijn eigen

schuld of die van de VN.

Titia Kloos, Willemien Vreekamp en Peter Morris, allen verbonden aan het

Wiarda Instituut, zorgden respectievelijk voor vermindering van het aantal taal-

en typefouten, de opmaak van het manuscript en de correctie van de Engelse

samenvatting. Petra Smits ontwierp de omslag van dit boek en René van der

Wolf zorgde ervoor dat het echt een boek werd.

En dan zijn er anderen die, ieder op zijn eigen wijze, hebben bijgedragen aan

het bereiken van de eindstreep. Susanne Burri was, vanaf mijn rentree bij de

afdeling Gender en Recht in Utrecht, bereid haar kamer, soep en ideeën met

mij te delen. Annelies Henstra gaf het goede voorbeeld door zelf haar proef-

schrift af te ronden. Mijn collega’s bij de Commissie Gelijke Behandeling heb-

ben nooit (althans niet in mijn aanwezigheid) geklaagd als ik weer eens een paar

weken afwezig was om aan mijn proefschrift te werken. Zonder iemand te kort

te willen doen, noem ik de Dames uit de Dungeons, Anja Pranger, Laura van

den Heuvel, Brigitte Werker en Ashley Terlouw voor hun dagelijks meeleven

en hun opgewekte en aangename gezelschap, Aart Hendriks omdat hij Aart is,

en Alex Geert Castermans voor zijn steun en praktische hulp bij het creëren van

aaneengesloten onderzoeksperioden.
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Han Konings en Francis Ploegmakers waren bereid het paranimfschap op

zich te nemen, de eerste op eigen initiatief (eindelijk eens in rok?), de tweede

na gedegen onderzoek naar de daarmee gepaard gaande taken.

Mijn ouders zijn trots en opgelucht dat ik de eindstreep heb gehaald, terwijl

Rinus alleen maar opgelucht is, maar belangrijker is dat zij evenveel van mij

zouden hebben gehouden als het niet was gelukt. En wat betreft Mario: ‘What

a guy...’ ‘Makes me cry’ ‘Und I did’ (Rocky Horror Picture Show).
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1 Gendermainstreaming, kinderrechten en de positie
van ouders m/v

‘[F]eminism is a mode of analysis, a method of approaching life and politics, a way of
asking questions and searching for answers, rather than a set of political conclusions about
the oppression of women’1

1.1 ACHTERGROND EN INLEIDING

De Verenigde Naties (VN) hebben (vrijwel) vanaf het begin aandacht gehad
voor de positie van vrouwen en de noodzaak die positie te verbeteren. Het
beschermen van rechten en vrijheden van ieder individu ongeacht – onder meer
– geslacht, was één van de drie doelstellingen bij de oprichting van de organisa-
tie. Het Handvest van de VN was het eerste mondiale document waarin een
verbod op seksediscriminatie werd neergelegd.2 Tot de organen die vanaf het
begin deel uitmaakten van de organisatie behoorde de Commissie voor de Status
van Vrouwen (Commission on the Status of Women, CSW). Het jaar 1975 werd
uitgeroepen tot Internationaal Vrouwenjaar, met als hoogtepunt de eerste
Wereldvrouwenconferentie in Mexico City. Omdat een jaar niet genoeg bleek
om alle problemen waar vrouwen tegenaan liepen (en lopen) op te lossen, wer-
den de daarop volgende tien jaar uitgeroepen tot het Decennium voor Vrouwen
en werden nog twee wereldvrouwenconferenties georganiseerd: in Kopenhagen
(1980) en in Nairobi (1985). In Nairobi werden de Nairobi Forward-looking
Strategies (FLS)3 aangenomen, een blauwdruk voor de toekomst van vrouwen tot
het einde van de twintigste eeuw. Intussen kwam, in 1979, het Internationaal
Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen
(Vrouwenverdrag of IVDV) tot stand.4

In 1995 vond in Beijing een vierde Wereldvrouwenconferentie plaats, waar
werd bekeken hoever men was gevorderd met de implementatie van de afspra-
ken uit Nairobi. Dat viel behoorlijk tegen. Er volgde een nieuwe lijst met goede
voornemens en actiepunten, de Beijing Declaration and Platform for Action.5 Om
het proces te bespoedigen werd afgesproken dat alle deelnemende staten en
‘andere actoren’ in het vervolg, in aanvulling op de reeds bestaande emancipatie-
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6 Zie para. 38 van de Beijing Declaration en para. 229 van het Beijing Platform for Action. Het
concept van gendermainstreaming bestaat uit twee begrippen: gender en mainstreaming, die
beide niet eenvoudig zijn te omschrijven, en in combinatie al helemaal niet. Een goede ver-
taling ervan is nog lastiger. Bij gebreke daarvan heb ik ervoor gekozen de Engelse terminolo-
gie aan te houden. Dat maakt de tekst er helaas niet mooier op.

7 Zie hierover b.v. Holtmaat 1997, Oakley 1998, Scott 1986.
8 Vgl. Lacey 1998, p. 2. In hfdst. 2, para. 2.3.2. kom ik terug op dit begrip, en dan m.n. op

de betekenis die binnen de VN aan gender wordt gegeven. Voor bedoelde uitzondering zie
hfdst. 2, para. 2.3.3.

9 Zie b.v. Arts e.a. 1998.
10 Zie paras. 18, 37 en 42 van de Vienna Declaration and Programme of Action of the World Con-

ference on Human Rights, Vienna, 14-25 June 1993, A/CONF.157/23, 1993.
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beleidspraktijken en -instrumenten, gender in al hun beleid zouden mainstrea-
men.6

Het begrip gender werd in de tweede helft van de vorige eeuw geïntrodu-
ceerd om biologisch bepaalde sekseverschillen te kunnen onderscheiden van
sociaal en cultureel bepaalde kenmerken en rollen.7 Sekseverschil werd veron-
dersteld een gegeven te zijn, terwijl gender werd begrepen als sociale construc-
tie. Sindsdien is dit verschil ook weer bekritiseerd, en wordt niet alleen gender
maar ook sekse wel beschouwd als sociaal geconstrueerd. Voor dit onderzoek is
dit vraagstuk echter niet zo relevant. Daarom zullen beide termen (met één
uitzondering) door elkaar worden gebruikt.8

Het idee achter het concept van gendermainstreaming, dat in de jaren zeven-
tig tot ontwikkeling kwam binnen de discipline van vrouwen en ontwikkelings-
samenwerking (Women in Development, WID), is dat het hebben van specifieke
organisaties en beleidsmiddelen gericht op vrouwen(emancipatie) niet voldoende
is; al het beleid dat niet specifiek te maken heeft met vrouwen(emancipatie)
moet zo worden geformuleerd dat het die emancipatie niet, althans niet meer
dan nodig, hindert en zo mogelijk zelfs bevordert door een steuntje in de rug.
Het komt er op neer dat een organisatie of instantie bij de ontwikkeling en
uitvoering van haar beleid steeds moet nagaan of van dat beleid geen averechtse
effecten voor vrouwen zijn te verwachten en of het wellicht mogelijk is het
beleid zo vorm te geven dat de positie van vrouwen een extra zetje krijgt.

Van iets recenter datum is de specifieke aandacht voor mensenrechten van
vrouwen. Steeds vaker werd geconstateerd dat mensenrechten eigenlijk vooral
mannenrechten zijn. Geformuleerd door mannen en mogelijk daardoor ook
primair op mannen van toepassing. Niet omdat de betrokken mannen geen zin
hadden om iets voor vrouwen te doen, of met ander boosaardig opzet, maar
omdat het beeld dat men voor ogen had bij de formulering van de universele
mensenrechten, dat van een witte man was, heteroseksueel, niet-gehandicapt,
niet te oud en niet te jong, enzovoort.9 Dit leidde ten slotte in 1993 tot de
erkenning, door de VN-lidstaten, dat mensenrechten ook mensenrechten van
vrouwen (behoren te) zijn en tot de afspraak dat de mensenrechten van vrouwen
geïntegreerd moeten worden in de mensenrechtenagenda.10 Sindsdien worden
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11 De laatste jaren wordt er ook in toenemende mate gehamerd op de noodzaak van mensen-
rechtenmainstreaming, d.w.z., op de noodzaak om bij de formulering en uitvoering van
beleid na te gaan of daarvan geen negatieve invloed zal uitgaan op één of meer mensenrech-
ten en of wellicht het beleid juist kan bijdragen aan de bevordering van die rechten. Deze
ontwikkeling blijft verder buiten beschouwing, maar wordt hier genoemd omdat gender-
mainstreaming, integratie van mensenrechten van vrouwen en mensenrechtenmainstreaming
zo nauw samenhangen dat het niet altijd eenvoudig is ze van elkaar te onderscheiden.

3

in het bijzonder de mensenrechtencomités, maar niet alleen zij, geacht de men-
senrechten van vrouwen te integreren in hun werk.11

Gendermainstreaming wordt door juristen vaak begrepen als synoniem voor het
integreren van de (mensen)rechten van vrouwen. Het integreren van mensen-
rechten is dan, met andere woorden, de juridische variant van gendermainstrea-
ming. Deze concepten zijn echter niet identiek, zoals ik in hoofdstuk 2 laat zien.
Gendermainstreaming is een bredere, meer omvattende verplichting dan de
integratie van de mensenrechten van vrouwen. Integratie van mensenrechten
van vrouwen is een specialistische onderneming, die in het bijzonder moet
worden uitgevoerd door organen die zich bezighouden met de interpretatie van
mensenrechtelijke normen, in het bijzonder (in VN-context) de verdragsco-
mités. Zij dienen er op toe te zien dat die interpretatie zoveel mogelijk gender-
inclusief is. Het idee is vooralsnog dat niet per se nieuwe rechten noodzakelijk
zijn om tot een genderinclusieve en volledige mensenrechtencatalogus te komen.
Dat kan uiteraard in de toekomst anders blijken te zijn.

Dit is een vorm van gendermainstreaming, maar bestrijkt niet alle facetten die
de afspraak om gender te mainstreamen met zich brengt. Gendermainstreaming
is verderstrekkend en raakt alle beleid, handelen en praktijken, met uitzondering
van specifiek vrouwenbeleid. Elk orgaan dat beleid formuleert en/of uitvoert zal
moeten kijken in hoeverre zijn beleid verschillende effecten heeft naar sekse/
gender en hoe dat beleid de positie van vrouwen (en mannen) beïnvloedt. In-
dien sprake is van een negatief effect moet het beleid worden aangepast. Idealiter
zou zo’n orgaan zelfs moeten onderzoeken of het mogelijk is om niet alleen
negatieve effecten (zoveel mogelijk) te vermijden, maar of het mogelijk is, als
het ware en passant, de positie van vrouwen ook nog te verbeteren.

Gendermainstreaming verplicht aldus tot het rekening houden met de effec-
ten naar gender van het eigen handelen op (groepen) mensen die niet direct de
doelgroep vormen van dat handelen of bij dat handelen zijn betrokken. Zo
moeten bijvoorbeeld Wereld Bank en Internationaal Monetair Fonds (Internatio-
nal Monetary Fund, IMF) niet alleen hun personeel ongeacht hun sekse voor
hetzelfde werk gelijk belonen en dezelfde promotiekansen bieden, mogen ze
geen onderscheid maken naar geslacht ten aanzien van hun onderhandelingspart-
ners, en mogen ze niet, althans niet zonder goede reden, besluiten alleen projec-
ten te financieren voor (uitsluitend of voornamelijk) mannen, maar moeten ze
ook kijken naar de effecten van de voorwaarden die zij verbinden aan het
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12 De disproportioneel negatieve effecten op vrouwen van de zogenaamde Structural Adjustment
Programmes (SAPs), de voorwaarden die worden gesteld door het IMF alvorens een land in
aanmerking komt voor een lening van de Wereld Bank, zijn berucht. Onder druk van deze
SAPs wordt doorgaans zwaar bezuinigd op overheidsuitgaven voor o.m. onderwijs en ge-
zondheidszorg. Dat treft primair de armsten en binnen die groep weer vooral vrouwen. Niet
alleen wordt b.v. voor zowel mannen als vrouwen een drempel opgeworpen wanneer de
gezondheidszorg niet langer gratis of goedkoop is, maar vrouwen hebben vaak ook minder
alternatieven dan mannen (b.v. omdat ze (nog) minder de beschikking hebben over geld) en
zij zoeken ook minder hulp, b.v. omdat zij (ook zelf) minder prioriteit hechten aan hun
eigen gezondheid dan aan die van hun familieleden. Ook betekent een verslechtering van
de toegang tot zorg vaak dat meer zorg op de schouders van vrouwen terechtkomt. Zie hier-
over b.v. Smith 2001, i.h.b. p. 97-98. Zie over SAPs en de desastreuze effecten ervan op
vrouwen i.h.b., b.v. Dewan 1999, Kuenyehia 1994, Petchesky 1995, Sparr 1994.

13 De Nederlandse EER werd ontwikkeld door Verloo & Roggeband (1984); zie voor een
bespreking van het instrument alsmede van een concrete toepassing ervan op juridisch terrein
(een voorgenomen wijziging in het basisstelsel huwelijksvermogensrecht) Holtmaat & De
Hondt 2001.

14 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, New York, 20 november 1989,
Trb. 1990, 46 en Trb.1990, 170.

15 Dat gaat verder dan de strekking van art. 2 IVRK, waarin een discriminatieverbod o.g.v.
– o.m. – sekse is neergelegd.

4

verstrekken van leningen.12 De Emancipatie-effect Rapportage (EER; in het
Engels Gender Impact Assessment, GIA) is een belangrijk instrument om dergelijke
effecten op het spoor te komen voordat ze praktijk worden, zodat tijdig kan
worden bijgestuurd.13

Voor de verdragscomités is er sprake van een zekere overlap bij de nakoming
van de afspraken om de mensenrechten van vrouwen te integreren en om gen-
der te mainstreamen, maar het gaat, zoals gezegd, niet om identieke activiteiten.
Een voorbeeld aan de hand van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten
van het Kind (Kinderrechtenverdrag of IVRK)14 kan dat illustreren. Integratie
van de mensenrechten van vrouwen in de context van het IVRK betekent dat
het Comité dat toezicht houdt op naleving van dat verdrag (hierna aangeduid
als het Kinderrechtencomité of gewoon het Comité) er voortdurend zorg voor
moet dragen dat het de bepalingen uit het verdrag zo interpreteert dat zowel
jongetjes als meisjes optimaal van het verdrag kunnen profiteren.15 Ook de
afspraak om gender te mainstreamen noopt hiertoe. Daarnaast heeft het Comité
echter, vanwege die afspraak tot gendermainstreaming, de verplichting om er
zorg voor te dagen dat zijn interpretaties, zijn normerende werk, geen afbreuk
doet aan de positie van vrouwen. Idealiter, zo werd hierboven al aangegeven,
moet het Comité ‘werkendeweg’ zelfs bijdragen aan positieverbetering van
vrouwen, niet alleen van meisjes, maar ook van volwassen vrouwen. Wanneer
bijvoorbeeld het Comité ingaat op de betekenis van het recht op afstammings-
kennis (artikel 7 IVRK) en daarbij zou aantekenen dat in Azië dit recht wordt
geschonden omdat relatief veel meisjes van dit recht worden beroofd doordat de
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16 Accouchement sous X: in de meeste landen geldt de mater semper certa est regel: (juridisch)
moeder is de vrouw uit wie het kind wordt geboren (vgl. voor Nederland art. 1:198 BW).
Enkele landen, w.o. Frankrijk, kennen echter de mogelijkheid van een anonieme bevalling:
vrouwen zijn niet verplicht hun identiteit prijs te geven en kunnen het ziekenhuis verlaten
zonder kind en zonder juridische status als moeder. Meer hierover in hfdst. 4.
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voorkeur voor zonen leidt tot het ter anonieme adoptie afstaan van meisjes,
voldoet het Comité aan zijn verplichting tot integratie van de mensenrechten
van vrouwen. Tegelijkertijd dient het zich te realiseren dat een aanmoediging
om over te gaan tot beleid dat deze praktijken tegengaat, effecten zal hebben op
de ouders van die dochters en dat die effecten kunnen verschillen voor vaders
en moeders. Zo zijn bijvoorbeeld in India vrouwen voor hun oudedagsvoorzie-
ning veel afhankelijker van hun zonen dan mannen. Wanneer het Comité, in
verband met datzelfde artikel 7 IVRK, Frankrijk maant om de mogelijkheid van
anonieme bevallingen16 af te schaffen, dient het zich bewust te zijn van zijn op-
dracht tot gendermainstreaming: een verplichting tot het kunnen kennen van de
biologische afstamming heeft doorgaans een andere impact op vrouwen dan op
mannen.

Afgaande op de frequentie waarmee in nationale, regionale en internationale
beleidsdocumenten naar gendermainstreaming wordt verwezen, moet worden
aangenomen dat het een populair beleidsmiddel is. Het is echter tegelijkertijd
een omstreden instrument. Het zou te vaag zijn en zich al te zeer lenen voor
misbruik: de grootste, niet van realiteitszin gespeende, angst is dat (gender)
mainstreaming ‘malestreaming’ wordt. Dat wil zeggen dat de beloofde geïnte-
greerde aandacht voor onevenwichtige consequenties naar sekse of gender
zozeer ‘integreert’ dat er niets meer van overblijft en dat we weer terug zijn bij
de ‘malestream’, de dagelijkse gang van zaken vanuit het dagelijkse perspectief
dat wordt bepaald door dominante beelden, perspectieven die vanzelf spreken
voor degenen die de beslissingen nemen, vaak mannen met ‘mannenzorgen’.

Het is daarom interessant om, zo’n tien jaar na het maken van de afspraak om
gender te mainstreamen, na te gaan of dit binnen de VN ook inderdaad volgens
verwachting de oplossing van het ‘vrouwenvraagstuk’ bespoedigt en het doel van
meer seksegelijkheid dichterbij brengt of dat het concept terugkeer tot de orde
van de dag, ‘malestreaming’ dus, juist vergemakkelijkt. In het bijzonder ben ik
geïnteresseerd in de vraag of de bredere strekking van de afspraak om gender te
mainstreamen ook in juridische context tot uitdrukking komt. Of, met andere
woorden, in mensenrechtelijke VN-activiteiten naast integratie van de mensen-
rechten van vrouwen, ook rekening wordt gehouden met de effecten op ande-
ren dan op de primaire rechtssubjecten.

Het is echter wat veel, zelfs in het kader van een promotieonderzoek, om het
gehele VN-beleid aan een dergelijke analyse te onderwerpen. Daarom moest een
keuze worden gemaakt voor een onderdeel ervan. Een uitermate geschikt
‘checkpoint’ is het Kinderrechtenverdrag, vanwege de innige, maar complexe
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17 Zie b.v. Olsen 1992, i.h.b. p. 192-193.
18 Van mannen wordt in veel mindere mate verwacht dat zij zich voortplanten, althans hun

status wordt doorgaans niet uitsluitend daaraan afgemeten. Bovendien worden niet alle
mannen die zich voortplanten beschouwd als ‘vader’. Mannen zijn dus in veel mindere mate
vader of vader in spe, dan vrouwen moeder zijn of moeder in spe.

19 Olsen 1992, p. 193.
20 Zie b.v. Goonesekere 1992, Lim & Roche 2000 en 2000b, Olsen 1992. In dit verband is art.

5(b) IVDV interessant, dat luidt: ‘De staten die partij zijn bij dit Verdrag, nemen alle
passende maatregelen om: ervoor zorg te dragen dat onderwijs over het gezin een juist begrip
van het moederschap als sociale functie, en de erkenning van de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van mannen en vrouwen bij het grootbrengen en de ontwikkeling van hun kinderen
bevat, met dien verstande dat het belang van de kinderen in alle gevallen voorop staat.’ [curs.
toegev.] Lijnzaad signaleert in haar bespreking van deze bepaling dat de nadruk op het
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en soms moeizame verhouding tussen vrouwen en kinderen, althans vanuit
feministisch perspectief.

Wereldwijd zijn het vooral vrouwen die voor kinderen zorgen; in landen
waar het goed toeven is voor kinderen is het vaak ook goed toeven voor vrou-
wen. Vrouwen hebben zich van oudsher – ook op internationaal niveau –
ingezet voor de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen. Tegelij-
kertijd heeft de rolverdeling naar sekse, waarbij vrouwen worden geacht de zorg
voor kinderen op zich te nemen en vaak ook worden geacht kinderen te krijgen
en te ‘moederen’, grote obstakels opgeworpen voor vrouwen, zowel moeders
als niet-moeders. De zorg van vrouwen voor kinderen, alsook de enkele ver-
wachting dat vrouwen die zorg zullen krijgen, heeft gevolgen voor onder meer
de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt, hun financiële positie, en bijgevolg
hun verhouding tot mensen die geen last hebben van die obstakels, (hun) man-
nen dus.17 Zwangerschap en bevalling hebben een grotere en andere impact op
leven en gezondheid van moeders dan van vaders. Het idee dat de vrouw uit
wie een kind wordt geboren de (biologische) moeder is, terwijl de identiteit van
de (biologische) vader toch giswerk blijft en mannen dus maar moeten hopen
dat hun juridische kind ook ‘echt’ hun (biologische) kind is (behoudens uiteraard
de toepassing van moderne DNA-technieken), heeft geleid tot tal van restricties
ten aanzien van het seksuele gedrag van vrouwen. Omdat reproductieve activi-
teiten (conceptie en baren van kinderen) lager, althans anders, worden gewaar-
deerd dan productieve activiteiten (op geld waardeerbare werkzaamheden),
worden moeders lager, althans anders gewaardeerd dan mannen. En omdat van
alle vrouwen wordt verondersteld dat zij moeder zijn of zullen worden, worden
ook vrouwen lager, althans anders gewaardeerd dan mannen.18

Het recht weerspiegelt deze ambivalentie. Enerzijds kent vrijwel elk recht-
stelsel wel bepalingen die moeders bepaalde voordelen bieden die vaders niet
krijgen. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat ‘Legal protection can be
and has been used as a basis for controlling women’.19 Daarom is er ambivalentie
in het feministisch denken over kinderrechten. Het IVRK is dan ook niet zon-
der scepsis en argwaan ontvangen door vrouwen.20 De vraag naar de compatibi
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moederschap als sociale functie, hoewel volgens haar bedoeld als aanzet tot het vergroten van
de juridische relevantie van zorgtaken, ook in het nadeel van vrouwen kan werken (1994,
p. 48). Daarnaast roept ook de privilegiëring van het belang van kinderen, in de context van
het beginsel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen bij het
grootbrengen van hun kinderen, vragen op. De zogenaamde ‘tender years doctrine’ (het idee
dat kleine kinderen beter af zijn bij hun moeder) staat nog fier overeind in veel landen.

21 Goonesekere 1992, p. 9.
22 De vraag geldt andersom natuurlijk evenzeer: welk effect hebben vrouwenrechten op kinde-

ren? Dat is echter niet de insteek van dit onderzoek.
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liteit van vrouwenrechten (zoals neergelegd in het IVDV) en kinderrechten (in
het IVRK) is ‘relevant in so far as it may be argued that the special focus given
to children’s rights in the one Convention [IVRK] undermines in some way the
potential for using the other [IVDV] to achieve gender equality for women’.21

De hamvraag is dus welk effect kinderrechten hebben op de positie van vrou-
wen in het algemeen en hun moeders in het bijzonder.22 En dat maakt het werk
van het Kinderrechtencomité, dat toezicht houdt op de implementatie van het
verdrag tot interessante focus voor een analyse van de effecten en effectiviteit van
de afspraak om gender te mainstreamen, in het bijzonder voor zover gender-
mainstreaming verder strekt dan de integratie van de mensenrechten van meisjes.

Dit onderzoek gaat niet over de rechten van kinderen als zodanig of over de
vraag of het Comité wel voldoende rekening houdt met het feit dat bepaalde
rechten (of schendingen daarvan) een ander effect kunnen hebben op jongetjes
en meisjes. Dit onderzoek is gericht op de effecten van de activiteiten van het
Comité op anderen – in het bijzonder ouders – dan de kinderen op wie het
werk van het Comité primair is gericht. Het gaat om de vraag in hoeverre het
Comité met zijn werk, ook en als het ware en passant, bijdraagt aan de verbete-
ring van de positie van vrouwen, zoals beoogd met de afspraak om gender te
mainstreamen.

1.2 PROBLEEMSTELLING

De vraag is dus hoe effectief de VN-afspraak om gender te mainstreamen in de
praktijk is en in het bijzonder ben ik benieuwd in hoeverre in het juridische
VN-werk de verderstrekkende betekenis van gendermainstreaming ten opzichte
van de integratie van de mensenrechten van vrouwen wordt onderkend en
uitgewerkt. Ik wil dat onderzoeken met behulp van een testcase, die naar mijn
mening in het bijzonder interessant is vanuit het perspectief van (juridische)
vrouwen/genderstudies, te weten het werk van het Kinderrechtencomité. De
probleemstelling luidt als volgt:
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Draagt de wijze waarop het Kinderrechtencomité de rechten van kinderen
interpreteert en toepast bij aan het realiseren van de doelstelling(en) van gen-
dermainstreaming? In hoeverre kan, met andere woorden, het werk van het
Comité worden gekarakteriseerd als werk waarin gender is gemainstreamd,
in het bijzonder voor wat betreft de effecten op ouders m/v?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten eerst enkele voorvragen
worden beantwoord:

Wat is gendermainstreaming en wat willen de VN bereiken met de inzet van
dit instrument? Aan welke voorwaarden moet werk waarin gender naar
tevredenheid is gemainstreamd voldoen?

Beantwoording van deze vragen kan, zo hoop ik althans, bijdragen aan een beter
begrip van gendermainstreaming en het inzicht verdiepen in de mogelijkheden
en onmogelijkheden ervan. Tegelijkertijd kan een analyse van het werk van het
Kinderrechtencomité een beter begrip van de verhouding tussen mannen,
vrouwen en kinderen bevorderen en licht werpen op de vraag hoe hun rechten
(en verantwoordelijkheden) zo vorm kunnen worden gegeven dat zij niet,
althans zo min mogelijk, botsen.

1.3 AANPAK EN VERANTWOORDING

Ter beantwoording van de eerste voorvraag wordt, met behulp van VN-docu-
menten, waaronder bijvoorbeeld beleidsstukken van het VN-vrouwensecreta-
riaat (de Division for the Advancement of Women, DAW), van de Office of the Special
Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI) en van het Beijing
Platform for Action, en wetenschappelijke literatuur onderzocht wat de VN precies
hopen te bereiken voor vrouwen en hoe gendermainstreaming daaraan moet
bijdragen. Uit die beschrijving komen enkele elementen naar voren die cruciaal
worden geacht voor het realiseren van het doel van het vrouwenbeleid. Deze
elementen of ijkpunten vormen de basis voor een toets met behulp waarvan kan
worden nagegaan of gender in het werk van een orgaan, in dit geval het Kinder-
rechtencomité, is gemainstreamd.

Daarna kom ik toe aan de hoofdvraag. Met behulp van de ontwikkelde ijk-
puntentoets analyseer ik werk van het Kinderrechtencomité.

Het Comité doet meer dan het bespreken van de vijfjaarlijkse rapportages van
de verdragspartijen (art. 44(1)(b) IVRK), maar deze rapportagebesprekingen
vormen wel de kern van het werk. Na een schriftelijke en een mondelinge
vragenronde, gevolgd door een ‘constructieve dialoog’ met vertegenwoordigers
van een verdragspartij, stelt het Comité zijn bevindingen op schrift. Dit zijn de
Concluding Observations of landencommentaren. Ik heb ervoor gekozen mijn
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23 Zoals hierboven al aangestipt, ziet gender op sociale rollen, die niet onlosmakelijk verbonden
zijn met biologische sekse. Dergelijke rollen kunnen dus ook prima door mannen worden
vervuld (ze zijn immers niet onlosmakelijk verbonden met biologische kenmerken van de
persoon in kwestie), alleen gebeurt dat doorgaans niet. Loenen geeft het voorbeeld van een
mannelijke deeltijder. Deze bevindt zich in een ‘vrouwelijke’ positie, d.w.z. een positie
waarin zich voornamelijk vrouwen bevinden. Volgens haar zal deze man zich met evenveel
recht als vrouwen kunnen beroepen op het verbod op indirecte discriminatie zoals neerge-
legd in het IVDV (Loenen 1994, p. 3).
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analyse van het werk van het Comité te beperken tot deze documenten, omdat
deze kunnen worden beschouwd als de weerslag van de gedachtewisseling tussen
verdragspartij en Comité alsmede van de daaraan door het Comité verbonden
conclusies in het licht van de verdragsnormen. Dat betekent dat andere docu-
menten (grotendeels) buiten beschouwing blijven. Waar relevant worden de
zogenaamde General Comments, interpretatieve uitleggen van bepaalde verdrags-
artikelen die niet tot een specifieke verdragspartij maar tot alle verdragspartijen
en andere betrokkenen zijn gericht, in de analyse meegenomen. Ook zijn soms,
wanneer de aanbevelingen erg cryptisch zijn geformuleerd (die indruk kan
bijvoorbeeld ontstaan bij een lezer die onbekend is met de culturele context
waar de betreffende aanbeveling betrekking op heeft), de gesprekssamenvattin-
gen (Summary Reports) en/of de nationale rapportages geraadpleegd in de hoop
zo meer helderheid te krijgen. Soms is dat gelukt maar soms ook niet. Alle
Concluding Observations van de 1e tot en met de 39e sessie, geformuleerd tussen
oktober 1991 en juni 2005, zijn bestudeerd.

Ik heb ervoor gekozen om het werk van het Comité niet volledig te onderzoe-
ken, maar aan de hand van enkele thema’s. Bij de selectie van deze thema’s heb
ik de volgende criteria gehanteerd:
– het moet gaan om thema’s die ook invloed kunnen hebben richting ouders

en verzorgers, dat wil zeggen, onderwerpen waarvan kan worden vermoed
dat zij niet alleen van invloed zijn op de positie van kinderen, maar ook
(duidelijk) effect hebben op hun ouders (en verzorgers) m/v;

– het moet gaan om terreinen waarop al veel onderzoek is gedaan, zodat de
valkuilen duidelijk zijn en waarbij op basis van inzichten uit wetenschappelijk
onderzoek mag worden aangenomen dat de kans op genderbias, dat wil
zeggen de kans op verschillende effecten op mannen en vrouwen (of op
mensen in ‘mannelijke’ danwel ‘vrouwelijke’ posities)23 aanwezig is;

– er moet voldoende achtergrondinformatie (bijvoorbeeld feministisch-weten-
schappelijke literatuur) beschikbaar zijn, waaraan aanknopingspunten voor
(verdere) problematisering van gender kunnen worden ontleend;

– en ten slotte moeten het onderwerpen zijn die regelmatig aandacht krijgen
van het Comité, om te voorkomen dat de analyse te zeer op toeval en
incidenten berust.
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Dit heeft de volgende onderwerpen opgeleverd: afstamming en identiteit
(hoofdstuk 4); zorg voor kinderen en rolverdeling naar sekse (hoofdstuk 5) en
het recht op (over)leven en gezondheid van kinderen in relatie tot reproductieve
rechten en vrijheden (hoofdstuk 6). In hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 licht ik deze
selectie nader toe.

Deze aanpak, deze focus op de effecten op anderen dan op kinderen, de selectie
van enkele thema’s en de bestudering van slechts een deel van het beschikbare
materiaal (de Concluding Observations), betekent dat dit onderzoek alleen een
beeld kan schetsen van de mate waarin het Comité rekening houdt met gender-
effecten van zijn werk op de positie van ouders m/v; er ontstaat geen volledig
beeld van het werk van het Comité. Zo blijft bijvoorbeeld de systematische
aandacht die het Comité besteedt aan de noodzaak schadelijke traditionele prak-
tijken (waaronder bijvoorbeeld besnijdenis van meisjes) en seksediscriminatie uit
te bannen buiten beeld, terwijl hiermee uiteraard ook wordt bijgedragen aan het
realiseren van verbetering van de positie van vrouwen en meer gendergelijkheid.
Dat is echter, naar mijn mening, ook niet nodig om een uitspraak te kunnen
doen over de centrale vraag van dit onderzoek, namelijk de (potentiële) beteke-
nis van gendermainstreaming voor de realisering van (meer) gendergelijkheid in
de context van het Kinderrechtenverdrag, boven of buiten de effecten van de
integratie van de mensenrechten van meisjes.

Ten slotte heb ik het werk van het Comité geanalyseerd met behulp van de
ijkpuntentoets. Bij het toetsen van het werk aan de verschillende ijkpunten, heb
ik gebruik gemaakt van (grotendeels maar niet uitsluitend) wetenschappelijke
literatuur. Om een beeld te krijgen van het soort problemen dat zich op een
bepaald terrein kan voordoen en waarin een genderbias kan zitten, juist ook voor
zover dat niet uit het werk van het Comité naar voren komt, heb ik, naast
juridische literatuur, tevens gebruik gemaakt van werk uit andere wetenschappe-
lijke disciplines, waaronder antropologie, sociologie, demografie en medicijnen.
Er is zoveel geschreven en zoveel literatuur beschikbaar dat er geen enkele
pretentie tot volledigheid kan zijn. Niettemin ontstaat zo wel een beeld van de
mogelijke valkuilen en knelpunten waarvoor genderbias kan zorgen. Ik heb
getracht om niet steeds westerse landen (of Nederland) en de problemen die zich
hier voordoen als uitgangspunt te nemen, maar een beeld te krijgen van de ver-
schillende, contextgebonden genderbias die zich kan manifesteren, omdat wat in
de ene context een seksevriendelijke oplossing is, dat in de andere helemaal niet
hoeft te zijn. Dat geldt overigens niet alleen per land of werelddeel maar ook per
situatie. Een wettelijk verbod op prenatale sekseselectie is bijvoorbeeld niet altijd
een goed idee (zie hoofdstuk 6).

Hierdoor ontstaat een beeld dat zeker niet alomvattend of definitief is, en ook
geen duidelijkheid schept in de zin dat er ‘een juiste interpretatie’ van bepaalde
normen zou zijn. Wat wel blijkt uit deze verkenning is dat gendermainstreaming
een heidens karwei is, door de veelheid aan facetten waarmee rekening moet
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24 Daaraan kleven echter nogal wat haken en ogen, o.m. omdat na enkele jaren ook vervolg-
rapportages op de agenda komen, die een enigszins andere behandeling vergen, en omdat de
Concluding Observations in de loop der tijd steeds uitgebreider zijn geworden; het Comité
heeft zijn aanpak sinds zijn oprichting heel duidelijk ontwikkeld. Dit zal het uitfilteren van
een ‘Beijing-effect’ ongetwijfeld bemoeilijken.
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worden gehouden. Ook geeft het resultaat een indruk van de mate waarin het
werk van het Comité soms bijdraagt aan de verbetering van de positie van
moeders of vrouwen in het algemeen, soms nalaat een kans daartoe te grijpen,
en soms ook aanbevelingen doet, waarvan kan worden verwacht dat zij niet,
althans niet zonder meer, positief zullen uitpakken voor de moeders of vrouwen
die het raakt.

Gendermainstreaming is een benadering die bewust, doelgericht handelen
verlangt, maar een onderzoek naar de mate waarin gender is gemainstreamd kan
zich niet beperken tot de bewuste, expliciete inspanningen. Om te beginnen niet
omdat doorgaans niet wordt aangegeven ‘nu zijn wij aan het mainstreamen’. Dat
zou juist blijk geven van een onjuist begrip van het concept van mainstreaming,
omdat het gehele werk er feitelijk van doortrokken moet zijn. In de tweede
plaats zijn voor een verkenning van de mate waarin gender is gemainstreamd
ook van belang de punten waarop (kennelijk) niet is gemainstreamd, omdat men
zich niet bewust is van het risico van genderbias, of omdat men het vergeten is,
of om wat voor reden dan ook. Het is dus moeilijk om te bepalen of een func-
tionaris of een organisatie ‘aan gendermainstreaming doet’. Het is wel mogelijk
te bepalen (althans bij benadering) in hoeverre dat werk aan de voorwaarden
voldoet voor gendermainstreaming. Mijn analyse geeft daarom ook geen ant-
woord op de vraag of het Kinderrechtencomité gender mainstreamt; ze beant-
woordt slechts de vraag in hoeverre gender in het werk van het Comité is ge-
mainstreamd. Of het Comité dat expres of per ongeluk doet, kan in het midden
blijven. Om deze reden heb ik niet onderzocht of er een verschil in benadering
of een verschil in de mate van aandacht voor (mogelijke) genderbias zit in de
landencommentaren van vóór en na de Wereldvrouwenconferentie in Beijing
(1995). Wellicht kan aandacht voor deze tijdknip licht werpen op de vraag of
het Comité bewust of bewuster bezig is gegaan met gendervraagstukken nadat
daarover afspraken werden gemaakt in Beijing.24 Zicht hierop is echter niet
nodig voor de vraag die ik mij heb gesteld.

Van belang is ten slotte te constateren dat uiteraard niet alleen het Comité
maar ook het materiaal waarmee het Comité moet werken (het Kinderrechten-
verdrag) van belang is voor de mate waarin aanbevelingen al dan niet vrij (kun-
nen) zijn van genderbias.
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1.4 OPBOUW VAN DIT ONDERZOEK

Na een korte inleiding (paragraaf 2.1), wordt in hoofdstuk 2 een beeld geschetst
van de ontwikkeling van het ‘vrouwenbeleid’ van de VN, vanaf het ontstaan.
Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de vraag wat de VN
nu eigenlijk precies voor ogen staat. Wat is het doel dat de VN willen bereiken
met hun vrouwenbeleid (paragraaf 2.2)?

Daarna (paragraaf 2.3) wordt ingegaan op het concept van gendermainstrea-
ming: hoe heeft het zich ontwikkeld, hoe werkt het en hoe moet het bijdragen
aan het doel of de doelen die de VN zich hebben gesteld? Op basis hiervan
worden een handvat en een drietal ijkpunten geformuleerd met behulp waarvan
de mate waarin gender is gemainstreamd kan worden getoetst.

Hoofdstuk 3 behandelt het Kinderrechtenverdrag en het Kinderrechten-
comité. Na enkele inleidende opmerkingen (paragraaf 3.1) volgt een beschrij-
ving van de totstandkomingsgeschiedenis in vogelvlucht (paragraaf 3.2), gevolgd
door een schets van wat doorgaans wordt begrepen onder (mensen)rechten van
kinderen (paragraaf 3.3). De inhoud van het IVRK – materiële, procedurele en
overige bepalingen alsmede de preambule – wordt beschreven in paragraaf 3.4.
Daarna, in paragraaf 3.5, volgt de selectie van nader te analyseren thema’s,
alsmede de verantwoording daarvan.

De hoofdstukken 4, 5 en 6 vormen de kern van dit onderzoek. In elk hoofd-
stuk wordt een van de in hoofdstuk 3 geselecteerde thema’s uit het werk van het
Comité besproken en geanalyseerd. In hoofdstuk 4 staat het thema afstamming
en identiteit centraal. Hoofdstuk 5 gaat over zorg voor kinderen en rolverdeling
naar sekse. Hoofdstuk 6 behandelt het recht op (over)leven en gezondheid van
kinderen in relatie tot reproductieve rechten en vrijheden. Deze hoofdstukken
volgen steeds hetzelfde stramien: na de inleiding (paragraaf 1), wordt met behulp
van travaux préparatoires en literatuur een beeld geschetst van de achtergrond van
de relevante artikelen (paragraaf 2). Vervolgens wordt na een korte weergave
van de inhoud van de rapportagerichtlijnen, het werk van het Comité beschre-
ven voor zover het betrekking heeft op het voorliggende thema (paragraaf 3).
In paragraaf 4 volgt dan een analyse met behulp van de in hoofdstuk 2 ontwik-
kelde ijkpuntentoets. De laatste paragraaf (paragraaf 5) bevat, zoals steeds, een
samenvatting van bevindingen en (voorlopige) conclusies.

Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 7, bevat een samenvatting van dit onderzoek
en een antwoord op de onderzoeksvraag. Ik doe ook een poging tot themaover-
stijging. Zoals zal blijken uit de hoofdstukken 4, 5 en 6, is er een aantal onder-
werpen dat bij elk thema terugkeert, zoals de centrale rol die wordt toegekend
aan familie(banden), de nadruk die wordt gelegd op het kunnen opgroeien in
een, liefst het ‘eigen’, gezin, en het belang dat wordt gehecht aan betrokkenheid
bij de opvoeding van ‘beide’ (biologische) ouders; heteroseksueel ouderschap
dus. In dit hoofdstuk worden deze thema’s bij elkaar gebracht en besproken in
het licht van het doel van gendermainstreaming. Als er één ding duidelijk wordt
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uit deze studie, is het dat gendermainstreaming heel moeilijk is, maar absoluut
de moeite van het proberen waard.



  



1 Veertiende overweging van de preambule bij het VN-vrouwenverdrag.
2 CSW Res. 49/4, Mainstreaming a gender perspective into all national policies and programmes,

aangenomen t.g.v. Beijing +10, 2005.
3 Beveridge & Nott 2002, p. 299.
4 Strikt genomen kan niet van ‘het’ beleid worden gesproken. VN-organen opereren be-

trekkelijk onafhankelijk van elkaar; organen die actief zijn op verschillende terreinen kunnen
daardoor ook heel verschillend opereren. Niettemin zijn er wel degelijk enkele rode draden.
Het zijn die rode draden die hier losjes als ‘het VN-vrouwenbeleid’ worden aangeduid.

5 Charter of the United Nations, signed 26 June 1945 (Handvest van de Verenigde Naties, van
26 juni 1945, Stb. 1945, F 321, laatstelijk gewijzigd 20 december 1971, Trb. 1987, 113).

6 Ik volg daarbij de indeling van VN-SG Boutros Boutros-Ghali aan de vooravond van de
Wereldvrouwenconferentie in Beijing in 1995, en heb daar een vijfde periode aan toege-
voegd. Zie: United Nations 1995.
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2 Het VN-vrouwenbeleid en gendermainstreaming

‘Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society
and in the family is needed to achieve full equality between men and women’1

‘Reaffirming that gender mainstreaming is a globally accepted strategy for promoting
women’s empowerment and achieving gender equality by transforming structures of in-
equality...’2

‘Everyone understands the general idea but no one is sure what it requires in practice’3

2.1 INLEIDING

Gendermainstreaming heeft de wereld razendsnel veroverd, maar wat is het nou
eigenlijk en wat wil de VN ermee? In dit hoofdstuk ga ik na wat gendermain-
streaming is, wat met de afspraak om gender te mainstreamen in VN-context
wordt nagestreefd en hoe werk waarin gender is gemainstreamd er uitziet. Op
basis daarvan ontwikkel ik een toetsingsmodel met behulp waarvan de mate
waarin gender in het werk van het Kinderrechtencomité is gemainstreamd kan
worden onderzocht.

Paragraaf 2.2 opent met een chronologisch overzicht van de geschiedenis van het
VN-vrouwenbeleid in vogelvlucht.4 Het bestaan van de VN werd een feit op
26 juni 1945, met de ondertekening van het Handvest.5 De geschiedenis van de
bemoeienis van de VN met de positie van vrouwen is even oud. Die geschie-
denis wordt geschetst in vijf stappen.6 De periode 1945-1962 wordt gekenmerkt
door de gekozen insteek van twee sporen, met een nadruk op formele gelijkheid
(paragraaf 2.2.1). In de daaropvolgende periode 1963-1975 verbreedt de focus
zich van gelijke rechten naar de sociaal-economische positie van vrouwen. In
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7 Nadien vond nog een aantal grote conferenties plaats maar gezien de focus van dit onderzoek
ligt het voor de hand de conferentie in Beijing als afgrenzing van de periode te beschouwen.

8 De Millennium Development Goals zijn neergelegd in de United Nations Millennium Declaration,
A/RES/55/2 (2000).

9 GA Res. 54/4, 6 October 1999.
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1975, het Internationaal Vrouwenjaar, vindt de eerste Wereldvrouwencon-
ferentie in Mexico plaats (paragraaf 2.2.2). De volgende tien jaren worden uit-
geroepen tot het Decennium voor Vrouwen. Er vinden nog twee wereld-
vrouwenconferenties plaats, één in Kopenhagen in 1980 en één in Nairobi in
1985, waar de Nairobi Forward-looking Strategies worden aangenomen en waar de
kiem wordt gelegd voor een geïntegreerde benadering. Vrouwen raken steeds
meer bij de formulering en uitvoering van het beleid betrokken. Het VN-
Vrouwenverdrag treedt in werking (paragraaf 2.2.3). Het vierde tijdvak, van
1986-1995 is het tijdvak van de grote wereldconferenties, waaronder de derde
Wereldmensenrechtenconferentie in Wenen in 1993 en vierde Wereldvrouwen-
conferentie in Beijing in 1995 (paragraaf 2.2.4).7 Deze periode wordt geken-
merkt door teleurstelling over het uitblijven van resultaat en het zoeken naar
nieuwe benaderingen. Het historisch beginpunt van het VN-gendermainstrea-
mingbeleid ligt in deze periode. De periode 1996-2005 (afsluiting van dit
onderzoek) staat in het teken van de implementatie van de conferentieagenda’s
en de evaluaties daarvan – onder andere Beijing +5 (2000) en Beijing +10
(2005). Gendermainstreaming krijgt nader vorm en betekenis. Tegelijkertijd
eisen ook de nieuw geformuleerde Millennium Development Goals (MDG’s) aan-
dacht op.8 Het Optioneel Klachtrechtprotocol bij het Vrouwenverdrag treedt in
werking (paragraaf 2.2.5).9

Daarna wordt in paragraaf 2.3 mede in het licht van de historische ont-
wikkelingen binnen de VN, beschreven wat gendermainstreaming is, hoe het
zich verhoudt tot andere strategieën, wie het moet doen, en welk doel het dient;
kortom, aan welke criteria gemainstreamd werk moet voldoen. Eerst wordt het
concept van gendermainstreaming beschreven (paragraaf 2.3.1). Vervolgens
wordt in paragraaf 2.3.2 ingegaan op het doel dat de VN nastreeft met gender-
mainstreaming. Een korte beschrijving van het begrippenpaar sekse en gender
(paragraaf 2.3.2.1) gaat vooraf aan een bespreking van de betekenis die binnen
de VN aan die begrippen wordt gegeven (paragraaf 2.3.2.2). In paragraaf 2.3.3,
ten slotte, wordt een toetsingsmodel geformuleerd voor het vaststellen van de
mate waarin gender is gemainstreamd in een tekst, in beleid of in een activiteit.
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10 United Nations 1995, p. 69. Zie ook Reinalda & Verhaaren 1989, p. 127.
11 Pietilä 2002, p. 10.
12 Reinalda & Verhaaren 1989, p. 129, die ook nog vertellen hoe het verder ging: Eleanor

Roosevelt, aanwezig als vertegenwoordiger van de VS (en de VS betaalde de conferentie),
vroeg en kreeg onmiddellijk het woord van de (boze) voorzitter. Vervolgens sprak zij
langdurig, maar niet hierover.

13 De artt. 1, 13, 55 en 76 van het Handvest noemen ‘de rechten van de mens en van de funda-
mentele vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst’. Zie
b.v. Arts e.a. 1998, Morsink 1991, United Nations 1995.

14 United Nations 1995, p. 10. Zie ook Pietilä 2002.
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2.2 HISTORIE VAN HET VN-VROUWENBELEID: EEN OVERZICHT VAN DE
ONTWIKKELING VAN DOELEN EN MIDDELEN

2.2.1 1945 - 1962

De oprichtingsconferentie van de VN, als nieuwe mondiale vredesorganisatie,
vond plaats van 25 april tot 26 juni 1945 in San Francisco. De organisatie had
drie belangrijke doelen, te weten het bewaken van internationale vrede en
veiligheid, het bevorderen van sociale en economische ontwikkeling, en de
vaststelling en bescherming van de rechten en vrijheden van ieder individu
ongeacht ras, geslacht, taal of godsdienst.10 Bij de oprichting was slechts een
handjevol vrouwen betrokken en onder de 160 ondertekenaars van het Hand-
vest waren er maar vier: Minerva Bernardino uit de Dominicaanse Republiek,
Virginia Gildersleeve uit de VS, Bertha Lutz uit Brazilië en Wu Yi-Fang uit
China.11 De sfeer was nog niet echt vrouwvriendelijk. Zo opende de voorzitter
van de zogenoemde Derde Commissie van de Algemene Vergadering (Third
Committee, sociale aangelegenheden) eens een vergadering met de opmerkelijke
mededeling dat hij vrouwen het woord niet zou geven, ‘omdat een vrouw die
in het publiek spreekt, voor mij slechts een publieke vrouw is’.12 Niettemin was
het VN-Handvest het eerste mondiale document waarin een verbod op – onder
andere – seksediscriminatie werd opgenomen. Het Handvest bevat vier bepalin-
gen waarin wordt verwezen naar ‘de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden voor allen, zonder onderscheid naar ras, geslacht, taal of godsdienst.13

En in artikel 8 wordt bovendien nog bepaald dat participatie in alle onderdelen
van de VN openstaat voor mannen en vrouwen. Een expliciete bepaling inzake
gelijke rechten zat er in 1945 nog niet in, maar er wordt in de tweede alinea van
de preambule al wel naar verwezen.

Overigens was er in de eerste ontwerpen voor een Handvest nog niets over
seksegelijkheid opgenomen. Pas in een later stadium werd dat toegevoegd, onder
druk van enkele dames onder de delegatieleden en van vertegenwoordigers van
de 42 geaccrediteerde niet-gouvernementele organisaties (NGO’s).14
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15 The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the General Assembly in its resolution
217 A (III) of 10 December 1948, ST/HR/1/Rev.4 (Vol. 1/Part 1) (93.IIV.1).

16 Vgl. Morsink 1991, p. 230-232.
17 Arts e.a. 1998, p. 1023. Onder de gelijkheidsrethoriek gaat nogal wat genderbias schuil.

Volgens Bequaert Holmes (1984) verraadt de redactie van vele bepalingen zelfs ‘the (I hope)
unconscious bias of the framers that women are not actual persons’ (p. 250). Het had maar
een haar gescheeld of het document had ‘The Declaration of the Rights of Men’ geheten.
Zie Pietilä 2002, p. 17-18.

18 United Nations 1995, p. 9.
19 Resp. Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitu-

tion of Others, adopted by the General Assembly on 2 December 1949, UN Treaty Series Vol.
96, No. 1342, p. 271; Convention on the Political Rights of Women, adopted by the General
Assembly on 20 December 1952, UN Treaty Series, Vol. 193, No. 2613, p. 135; Convention
on the Nationality of Married Women, adopted by the General Assembly on 29 January 1957,
UN Treaty Series, Vol. 309, No. 4468, p. 65; Convention on Consent to Marriage, Minimum Age
for Marriage and Registration of Marriages, adopted by the General Assembly on 7 November
1962, UN Treaty Series, Vol. 521, No. 7525, p. 231.

20 A/RES/843 (IX) 1954.
21 Bequaert Holmes vraagt zich af of deze bepaling feitelijk niet inderdaad uitsluitend mannen

bedoelde, omdat art. 15 UVRM spreekt over ‘his nationality’, zonder aandacht te besteden
aan de alombekende problematiek van de nationaliteit van (gehuwde) vrouwen, in combina-
tie met de latere aanvaarding van een speciaal verdrag hierover. Daarmee wordt natuurlijk
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De periode onmiddellijk na de oprichting van de VN stond vooral in het teken
van het vastleggen en verzekeren van formele, juridische gelijkheid. Deze
periode werd gekenmerkt door het verankeren van het algemene seksegelijk-
heids- en non-discriminatiebeginsel, en door pogingen om de positie van vrou-
wen in kaart te brengen. Het belangrijkste document uit deze periode is onge-
twijfeld de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM,
1948).15 De Verklaring is, mede dankzij de actieve rol van de Commission on the
Status of Women (CSW) en de (destijds) communistische landen, ‘doortrokken
van de notie van gelijkheid’,16 maar dan wel voornamelijk in formele zin.17

Belangrijke thema’s rond rechtsgelijkheid waren deelname aan de politieke
besluitvorming, arbeid, onderwijs, nationaliteit en huwelijk.18 Op enkele van
deze terreinen kwamen verdragen tot stand die specifiek voor vrouwen van
belang zijn, te weten inzake mensenhandel en prostitutie (1949), politieke
rechten van vrouwen (1952), de nationaliteit van gehuwde vrouwen (1957) en
met betrekking tot een minimumhuwelijksleeftijd (1962).19 Deze kwesties
hebben nog weinig aan actualiteitswaarde ingeboet. Vermeldenswaard is ook een
resolutie inzake uitbanning van gewoontes en praktijken die de menselijke
waardigheid van vrouwen aantasten.20

Dat de aanvaarding van het idee van seksegelijkheid en ook het inzicht in de
consequenties daarvan nog beperkt was, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat,
hoewel artikel 15 UVRM het recht op een nationaliteit voor ‘eenieder’ bevat,
desalniettemin een apart verdrag over de nationaliteit van gehuwde vrouwen
niet alleen nodig was, maar ook geen vragen opriep over de veronderstelde
sekseneutraliteit van artikel 15 UVRM.21
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de hele veronderstelde sekseneutraliteit – overal waar ‘he’ of ‘his’ staat – twijfelachtig. Zie
Bequaert Holmes 1984, p. 260. Overigens heeft de Nederlandse regering nog weer later,
t.g.v. de ratificatie van het IVDV, het verdrag inzake de nationaliteit van gehuwde vrouwen
opgezegd omdat art. 3 van dit verdrag in strijd zou zijn met art. 9 van het IVDV. Zie Van
den Brink & Jacobs 1994, p. 746.

22 Reinalda & Verhaaren 1989, p. 136.
23 Zie E/RES/5(1), 16 February 1946; E/PV.4, 28 May 1946; en E/RES/2/11, 21 June 1946.

Zie ook Galey 1979, p. 275.
24 Als bijlage 2 is een schema opgenomen met de verschillende VN-organen die zich met

mensenrechten bezighouden.
25 Zie b.v. Reanda 1999, p. 51.
26 A/CONF.116/28/Rev.1 (85.IV.10), 1986. Voor de Nederlandse vertaling en het verslag

van de koninkrijksdelegatie zie Ministerie van SZW 1986.
27 E/RES/1987/24, 26 May 1987.
28 Reanda 1999, p. 51.
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Een voorstel van Denemarken om de Veiligheidsraad te verplichten bij de
beoordeling van aspirant-lidstaten aandacht te besteden aan de politieke rechten
van vrouwen in de betreffende staat, ging de meeste afgevaardigden in 1946 ook
veel te ver.22

De verdragen en andere activiteiten uit deze periode weerspiegelen de twee
sporen waardoor het vrouwenbeleid van de VN vrijwel van meet af aan wordt
gekenmerkt. Enerzijds werd benadrukt dat gelijkheid tussen mannen en vrou-
wen tot de fundamentele uitgangspunten van de organisatie moet worden ge-
rekend, terwijl anderzijds ook vanaf het begin specifieke aandacht werd besteed
aan vrouwen. Immers, al in 1946 werd de CSW opgericht, eerst als subcom-
missie van de mensenrechtencommissie, maar reeds na vier maanden, op 21 juni
1946, als zelfstandig orgaan.23 De reden voor deze verzelfstandiging was dat de
mensenrechten van vrouwen ondergesneeuwd dreigden te raken. Over de vraag
of dit, achteraf bezien, een gelukkige keuze is geweest, valt te twisten. Hier ligt
namelijk ook de kiem voor het (organisatorisch en anderszins) uiteenlopen van
VN-activiteiten met betrekking tot de ‘gewone’, ‘echte’ mensenrechten – in
hedendaags jargon: de mainstream – en ‘vrouwenkwesties’.24 Bovendien kreeg
de CSW een beperkt mandaat en had de commissie maar weinig middelen tot
haar beschikking.25 Pas in 1987 zou het mandaat van de CSW, met het oog op
de implementatie van de Nairobi Forward-looking Strategies,26 worden verruimd.27

De CSW werd ondersteund door de Section on the Status of Women, die
onderdeel uitmaakte van de Human Rights Division of the UN Department of Social
Affairs. In die tijd behoorde de CSW dus nog wel tot de mensenrechtelijke tak
van de VN, hetgeen ook tot uitdrukking kwam in de activiteiten van de com-
missie en de onderwerpen waarmee zij zich bezighield.28

Interessant is overigens dat bij de oprichting van de CSW, in februari 1946,
werd bepaald dat de Commissie naast zeven ‘gewone’ leden, ook nog ruimte
zou bieden aan drie leden ex officio, te benoemen door de Mensenrechtencom-
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29 United Nations 1995, p. 12.
30 Een vergelijkbare discussie vond plaats in 1988 toen het CEDAW een voorstel voor een

algemene aanbeveling verwierp waarin een oproep aan de verdragspartijen was vervat om
meer mannen voor het CEDAW-lidmaatschap te nomineren. Redenen voor de verwerping
van dit voorstel waren (naast bevoegdheidskwesties) dat sommigen vreesden dat hierdoor het
enige mensenrechtenforum waarin een redelijk aantal vrouwen was vertegenwoordigd zou
verdwijnen (ten tijde van het voorstel was het aantal vrouwen in de andere Comités:
Rassenverdrag (CERD) 1 van de 18, Burgerlijke en Politieke Rechten (IVBPR) 2 van de
18, Economische en Sociale Rechten (CESCR) 2 van de 18, Martelverdrag (CAT) 2 van
de 18 (het Kinderrechtencomité bestond nog niet)). De tweede reden was dat sommige
leden van mening waren dat de verdragspartijen maar eens eerst hun inspanningen moesten
richten op het vergroten van het aantal vrouwen in de andere Comités voordat zij zich druk
maakten over het CEDAW. Zie Byrnes 1989, p. 8 en 9.

31 A/RES/1777 (XVII), 7 December 1962.
32 A/RES/2263 (XXII), 7 November 1967.
33 A/RES/1921 (XVIII), 5 December 1963.
34 United Nations 1995, p. 29-30. Vgl. ook Burrows & Öcürü 1988, p. 272-273, die dit ver-

klaren uit het feit dat het familierecht de basis vormt voor de sociale structuur van staten.

20

missie (Commission on Human Rights, CHR). Hiermee beoogde men te voorko-
men dat de CSW alleen uit vrouwen zou bestaan.29 In de VN-annalen wordt
geen melding gemaakt van vergelijkbare zorgen over de samenstelling van
andere organen. De CHR bestond bijvoorbeeld uit zes mannen en een vrouw
(Eleanor Roosevelt).30

Het einde van deze periode markeert tevens het begin van de volgende: op
7 december 1962 nam de Algemene Vergadering (AV) een resolutie aan waarin
de SG werd verzocht op zoek te gaan naar middelen voor het opzetten van een
langetermijnprogramma ter verbetering van de positie van vrouwen.31

2.2.2 1963 - 1975

In deze periode vonden de inspanningen van de VN om de positie van vrouwen
te verbeteren, steeds meer gehoor op nationaal niveau, waar overheden wetten
aannamen en langzaamaan beleid begonnen te voeren ter bescherming van de
rechten van vrouwen. Een belangrijke impuls hiertoe kwam van de Verklaring
inzake de Uitbanning van Discriminatie van Vrouwen (1967),32 een initiatief van
de eerdergenoemde Derde Commissie van de Algemene Vergadering dat
dateerde uit 1963.33 Hoewel de Verklaring vooral was bedoeld om alle reeds tot
stand gekomen rechten en uitgangspunten te onderstrepen, bleek tijdens het
opstellen van de ontwerptekst dat er desondanks sprake was van behoorlijke
meningsverschillen, met name over huwelijk, familierecht en arbeid.34

De focus van het beleid werd verbreed: naast aandacht voor (formele) juridische
gelijkheid, werd in toenemende mate de sociale en economische positie van
vrouwen in het dagelijks leven – en dan in het bijzonder van vrouwen in ont-
wikkelingslanden – als onderdeel van het probleem beschouwd. Ontwikkeling
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35 GA Resolution 2626 (XXV) 1970, United Nations 1995, p. 28-29.
36 Zie hierover b.v. Anderson 1993.
37 A/CONF.32/41, 12 May 1968.
38 A/RES/3010 (XXVII), 18 December 1972.
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werd steeds meer gezien als voorwaarde voor het kúnnen realiseren van gelijk-
heid. De zorgen om de stagnerende internationale ontwikkeling werden gevoed
door de grote economische tegenstellingen wereldwijd. In 1970 presenteerde de
AV haar International Development Strategy for the Second United Nations Develop-
ment Decade. Dit was het eerste algemene VN-beleidsplan waarin expliciet aan-
dacht werd besteed aan en rekening werd gehouden met de positie en de rol van
vrouwen.35 Het programma kan daarom wellicht worden beschouwd als een
voorbode van de mainstreamingontwikkeling, doordat het een eerste bewust
geïntegreerd algemeen VN-programma was, in tegenstelling tot andere docu-
menten die, al dan niet expliciet, werden verondersteld sekseneutraal – en dus
gelijk in hun effecten voor mannen en vrouwen – te zijn.

Het was echter ook in deze periode dat de Women in Development beweging
(WID) ontstond, uit onvrede over het uitblijven van resultaat van alle inspan-
ningen op het terrein van internationale samenwerking en ontwikkeling.36 WID
richtte zich op twee thema’s: de noodzaak om algemene ontwikkelingsprogram-
ma’s te verbeteren omdat armoede toe- in plaats van afnam – een ontwikkeling
die relatief veel vrouwen trof – en de noodzaak om een volwaardige betrokken-
heid van vrouwen bij de uitvoering van ontwikkelingsprogramma’s te realiseren.
Binnen WID raakte men er langzaamaan van overtuigd dat ontwikkeling niet
alleen oorzaak maar tevens gevolg is van (meer) seksegelijkheid. Zodoende
benadrukte WID het belang van specifiek op vrouwen gericht beleid en werden
de activiteiten van WID in de eerste jaren gekenmerkt door vier strategieën, te
weten het zichtbaar maken van vrouwen, het initiëren van speciaal op vrouwen
gerichte (ontwikkelings)projecten, het oprichten van speciaal op vrouwen ge-
richte instellingen (machineries), en het ontwikkelen en verzorgen van trainings-
programma’s ‘over vrouwen’ met het oog op bewustmaking (awareness raising).

In Teheran vond in 1968 de eerste internationale mensenrechtenconferentie
plaats. Daar werden 29 resoluties aangenomen, waarvan er één expliciet betrek-
king had op de rechten van vrouwen.37 In deze resolutie wordt de noodzaak van
een langetermijnprogramma ter verbetering van de positie van vrouwen bena-
drukt, alsmede het belang van het aanpakken van wetgeving, tradities en ge-
woontes die zijn gebaseerd op het idee dat vrouwen minderwaardig zijn. Hier
werd de kiem gezaaid voor het grootschalige VN-vrouwenbeleid dat vanaf de
jaren zeventig handen en voeten kreeg en vooral bekend is vanwege de wereld-
vrouwenconferenties en langetermijnprogramma’s.

Een grote stap in dit verband was het uitroepen van 1975 tot Internationaal
Vrouwenjaar,38 met als hoogtepunt de eerste Wereldvrouwenconferentie, die
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werd gehouden in Mexico City.39 Op deze conferentie werden de banden tussen
de VN en NGO’s stevig aangehaald. Het thema voor de periode erna, ‘gelijk-
heid, ontwikkeling en vrede’ (equality, development and peace), kreeg hier voor het
eerst vorm.40 Het sloot naadloos aan bij de thema’s die voorafgaand aan en
gedurende deze periode waren komen bovendrijven: (juridische) gelijkheid, de
rol van vrouwen in het ontwikkelingsbeleid, en de rol van vrouwen bij het
nastreven van vrede en ontwapening. Dit laatste was allerminst een nieuw thema
voor vrouwen. Vanaf de oprichting van de eerste internationale vrouwenorgani-
saties in de tweede helft van de negentiende eeuw,41 hebben vrouwen steeds een
grote belangstelling voor vredesvraagstukken aan de dag gelegd.42 In de jaren
zeventig van de twintigste eeuw kreeg dit onderwerp echter meer gewicht
doordat vrede en ontwapening in die jaren algemeen als de belangrijkste thema’s
werden beschouwd.43 Het thema ‘gelijkheid, ontwikkeling en vrede’ bleek een
lang leven beschoren: anno 2005 is het nog steeds het motto van het VN-
vrouwenbeleid. In Mexico werd verder afgesproken dat alle regeringen een
nationaal orgaan in het leven zouden roepen ter bevordering van seksegelijkheid
en ter verbetering van de positie van vrouwen.44 Daarmee verplichtten de staten
zich dus tot het creëren van een of andere vorm van een national machinery.

Naar aanleiding van de conferentie in Mexico werd binnen de VN de Inter-
Agency Committee on Women and Gender Equality (IACWGE) opgericht, als net-
werk tussen de verschillende VN-organen. Vanaf 1996 functioneerde deze als
standing committee van de Administrative Committee on Coordination (ACC).

Belangrijke verdragen op het terrein van de mensenrechten die in deze pe-
riode tot stand kwamen waren het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten
en Politieke Rechten (IVBPR)45 en het Internationaal Verdrag inzake Economi-
sche, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR).46 Beide werden aangenomen
door de Algemene Vergadering op 16 december 1966. Een ander verdrag dat
in deze periode weliswaar niet tot stand kwam, maar wel langzaamaan vorm
kreeg was het VN-vrouwenverdrag. In de al eerder genoemde resolutie van
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Teheran (1968) was de CSW opgeroepen om met voorstellen te komen voor
nieuwe verdragen, op terreinen waar de rechten van vrouwen nog niet of
onvoldoende geregeld waren. Specifiek werd daarbij gedacht aan het familie-
recht, alsmede privaatrecht in bredere zin. Deze oproep leidde ertoe dat de
CSW in 1972 polste hoe de VN-lidstaten dachten over de wenselijkheid van één
of meer nieuwe verdragen inzake vrouwenrechten. De commissie nam een
resolutie aan waarin zij de lidstaten van de VN opriep om ideeën hierover aan
haar kenbaar te maken.47 In 1974 begon een daartoe door de CSW ingestelde
werkgroep met het ontwerpen van een verdrag.

De organisatie van de ondersteuning van de CSW onderging in 1972 een
grote verandering toen deze werd ondergebracht bij het nieuw opgerichte Centre
for Social Development and Humanitarian Affairs, gevestigd in Wenen. Tot dat mo-
ment was de afdeling steeds onderdeel geweest van de mensenrechtendivisie.
Door deze verschuiving werden CSW en het vrouwensecretariaat onderdeel van
de ontwikkelingspoot van de VN. Het vrouwensecretariaat werd bij deze gele-
genheid opgewaardeerd van section tot branch en heette voortaan (tot 1978)
Branch for the Promotion of Equality of Men and Women.48

Een laatste ‘wapenfeit’ uit deze periode is de Verklaring inzake de Bescher-
ming van Vrouwen en Kinderen in Noodsituaties en tijdens Gewapend Conflict
(1974).49

2.2.3 1976 - 1985

Vlak voor het einde van het Internationaal Vrouwenjaar, op 15 december 1975,
kwam de Algemene Vergadering tot de conclusie dat één jaar niet genoeg was
om de positie van vrouwen te verbeteren en riep de periode 1976-1985 uit tot
het Decennium voor Vrouwen (United Nations Decade for Women).50 Deze derde
periode valt daarmee dus samen. De periode laat zich kenmerken door een
groeiend besef dat de achterstelling van vrouwen geen geïsoleerd probleem is,
maar samenhangt met tal van andere grote, mondiale problemen, zoals armoede
en overbevolking. Het, al eerder binnen WID gerezen, idee begon post te vatten
dat vrouwen niet alleen zouden moeten worden beschouwd als ontvangers van
hulp, maar zelf moeten en kunnen bijdragen aan hun eigen én aan de algemene
ontwikkeling en dat werkelijke ontwikkeling niet mogelijk is zonder volwaardi-
ge betrokkenheid van vrouwen.
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Binnen het kader van het bredere thema van ‘gelijkheid, ontwikkeling en
vrede’, wees men drie onderwerpen aan waar gedurende het Decennium bij-
zondere aandacht aan zou worden besteed, te weten arbeid, gezondheid en
onderwijs.51 Het Decennium werd afgesloten in 1985 in Nairobi, waar de al
eerder genoemde Nairobi Forward-looking Strategies werden aangenomen, door
Secretaris-Generaal Boutros-Ghali gekarakteriseerd als een ‘blueprint for the
future of women to the end of the century’.52 Belangrijk is dat het document de
basis legt voor een verschuiving van aandacht voor specifiek vrouwenbeleid naar
een integrale benadering.53 Men realiseerde zich dat de achterstelling en discri-
minatie van vrouwen altijd in hun context moeten worden beschouwd en dat
er niet één boosdoener of één oorzaak is aan te wijzen. Daarmee werd het
accent verlegd van het blootleggen van onderdrukking en de oorzaken daarvan
naar het zoeken van strategieën waarmee onderdrukking en discriminatie
konden worden bestreden.54

In de Forward-looking Strategies werden als voornaamste aandachtsgebieden
onderscheiden: het recht, het maatschappelijk leven en de politieke besluit-
vorming. Het aanwijzen van het recht als belangrijk aandachtsgebied, reflecteert
de groeiende aandacht vanuit vrouwen- en feministische hoek voor mogelijkhe-
den van en knelpunten in het recht. Enerzijds bleek uit het uitblijven van
voldoende resultaat van de (formele) gelijkerechtenstrategie die tot dat moment
was gevolgd, dat het gelijkheidsbeginsel noch de inzet van het recht zonder
problemen is. Dit leidde tot de ontwikkeling van de concepten van materiële
gelijkheid en indirecte discriminatie. Anderzijds leidde het idee dat vrouwen niet
slechts passieve, lijdzame doelwitten van zorg en hulp zijn, maar moeten worden
beschouwd als actieve participanten, ertoe dat steeds meer problemen waar
vrouwen tegenaanliepen, werden geformuleerd in termen van rechten. Geweld
tegen vrouwen bijvoorbeeld werd lange tijd beschouwd als privéprobleem met
weliswaar sociaal-economische consequenties, maar zonder enige juridische
relevantie. Tegenwoordig wordt dit probleem geplaatst in de context van het
recht op lichamelijke integriteit, individuele autonomie en persoonlijke vrijheid
en het recht om gevrijwaard te blijven van marteling en onwaardige behande-
ling.55 Illustratief in dit verband is dat het VN-vrouwenverdrag geen (specifieke)
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bepaling kent inzake het recht op lichamelijke integriteit of het recht om te
worden gevrijwaard van seksespecifiek geweld.56

In het algemeen kan worden gesteld dat vele van de onderwerpen die in de
Forward-looking Strategies aan de orde worden gesteld, nog niets van hun belang
hebben verloren. Vermeldenswaard is voorts nog dat in de Forward-looking
Strategies – voor het eerst in VN-verband – aandacht werd gevraagd voor het
verband tussen vrede en geweld tegen vrouwen binnen het gezin.57

In deze periode nam zowel de invloed van NGO’s als hun aantal enorm toe.
Waren er in Mexico in 1975 zo’n 6.000 NGO-vertegenwoordigers aanwezig,
tien jaar later waren dat er in Nairobi al 15.000. Nog weer tien jaar later, in
1995, waren er in Beijing en op de deels overlappende NGO-conferentie in het
nabijgelegen (voormalig) gehucht Huairou meer dan 30.000 NGO-vrouwen (en
een enkele man).58

Naast een reeks nationale en VN-actieprogramma’s ter uitvoering van de af-
spraken van Mexico, is – met het oog op gendermainstreaming – het vermelden
waard een resolutie van de AV waarin alle VN-organen worden opgeroepen tot
het implementeren van ‘comprehensive policies for the integration of women in all
aspects of development’.59 Deze ontwikkeling was op gang gebracht door WID,
waar begin jaren tachtig het besef groeide dat de door haar gepropageerde en
gehanteerde strategieën (zie hierboven paragraaf 2.2.2) niet het gewenste effect
hadden. De WID-inspanningen hadden te maken met marginalisering en
onderbezetting, en meer genderbewustzijn resulteerde niet in effectiever beleid.
Dit was aanleiding om te zoeken naar nieuwe wegen. En het was in deze
periode dat de term ‘mainstreaming’ voor het eerst opdook in de WID-bewe-
ging, al was het in verschillende betekenissen en voor uiteenlopende doeleinden.
Zo werd het gebruikt in de zin van het incorporeren van vrouwen in besluitvor-
ming en politiek, maar kon het ook op het oormerken van gelden voor vrou-
wenprojecten zien, of het realiseren van politieke en economische verbeteringen
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voor vrouwen impliceren. Wat al deze verschillende betekenissen en verande-
ringen echter gemeen hadden, was de gevoelde noodzaak om vrouwen en hun
belangen dichter naar het centrum van de macht en de actie te schuiven: integra-
tie dus.60

De discussie over deze integratiebenadering draaide om twee hoofdthema’s.
Een belangrijk twistpunt betrof de vraag of specifieke projecten nu wel of niet
de voorkeur verdienden boven geïntegreerde activiteiten. Enerzijds constateerde
men dat specifieke projecten vaak leidden tot marginalisering van vrouwenissues,
maar anderzijds was er grote bezorgdheid dat vrouwen helemaal zouden ver-
dwijnen in ‘sekseblinde’ programma’s.

Het tweede verschil van inzicht betrof de integratie van vrouwen in de main-
stream als doel. Deelname aan de mainstream legitimeert diezelfde mainstream,
terwijl de mainstream juist mede verantwoordelijk wordt gehouden voor het
voortbestaan van sekseongelijkheid. Met integratie kon dus niet worden vol-
staan. Zo ontstond het idee dat, wanneer men vrouwen en hun belangen wilde
integreren in de mainstream, tegelijkertijd die mainstream zou moeten verande-
ren. Uit dit inzicht vloeide een tweeledige doelstelling voort van agenda-setting
en integratie, die overigens nog wel behoorlijk wat discussie van het kip-ei type
opriep over de onderlinge verhouding van deze twee doelen.

Het in 1976 door de Algemene Vergadering opgerichte Voluntary Fund for the
United Nations Decade for Women, werd in 1984 opgevolgd door een permanent,
steviger verankerd fonds, het United Nations Development Fund for Women (UNI-
FEM).

Naar aanleiding van de Forward-looking Strategies nam de Algemene Vergade-
ring op 13 december 1985 een resolutie aan waarin de Secretaris-Generaal en
alle andere organen binnen het VN-systeem werden opgeroepen om focal points
on women’s issues in te stellen in alle geledingen van het VN-systeem.61

Het vrouwensecretariaat dat de CSW ondersteunde, de Branch for the Promo-
tion of Equality of Men and Women, werd in 1978 omgedoopt tot Branch for the
Advancement of Women. Deze naamswijziging weerspiegelt de eerder gesignaleer-
de verschuiving in perceptie van het probleem. Waar het zwaartepunt in eerste
instantie werd gelegd bij het realiseren van (formeel) gelijke rechten voor
vrouwen, verschoof dat in de jaren zeventig naar specifieke en uitdrukkelijke
aandacht voor vrouwenkwesties. Tegelijkertijd werden vrouwenissues steeds
meer gepercipieerd als verband houdend met ontwikkeling en niet langer zozeer
als probleem van (een gebrek aan) formele juridische gelijkheid. De aanvaarding
van het VN-Vrouwenverdrag in 1979 en de inwerkingtreding ervan in 1980
bracht geen verandering in deze verschuiving van aandacht. De ondersteuning
van het comité dat toeziet op de naleving van het verdrag (het Committee on the
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Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW) werd, hoewel het een
typisch mensenrechtelijk orgaan is, niet neergelegd bij het mensenrechten-
secretariaat (Office of the United Nations High Commissioner on Human Rights,
OHCHR) in Genève, maar bij het bureau dat ook de CSW ondersteunt, des-
tijds gevestigd in Wenen, en aldus tot onderdeel gemaakt van de sociale-ontwik-
kelingsagenda.62 Eén gevolg van deze institutionele tweedeling is de ‘gewoonte
in de Verenigde Naties om te spreken over vrouwen in één poot van de organisa-
tie, en over mensen in een ander onderdeel’.63 De tweedeling maakt samenwer-
king en wederzijdse beïnvloeding moeilijk. Reanda formuleert het als volgt: ‘In
the highly sectoralized UN system, women and their concerns and perspectives
have been just that: a sector.’64

De gevolgen van het gebrek aan coördinatie worden nog versterkt door ‘een
zekere institutionele gehechtheid’ aan deze structuur,65 en door een neiging bij
sommige van de mensenrechtencomités om het enkele feit dat er een ‘vrouwen-
poot’ bestáát op te vatten als een reden om zelf niets te doen aan deze problema-
tiek.66 Berucht is de uitspraak van een voormalig voorzitter van het Rassen-
verdrag-comité (CERD) die beweerde dat zijn comité niet aan gendermainstrea-
ming hoefde te doen, daar was het CEDAW voor. Het CERD hield zich
uitsluitend bezig met raskwesties.67 Een ander voorbeeld van de kloof tussen
‘vrouwenkwesties’ en ‘mensenrechtenkwesties’ is geweld tegen vrouwen, hier-
voor al genoemd, dat lang werd beschouwd als een sociaal probleem dat juri-
disch niet of nauwelijks relevantie had en dat daarom dus gewoon ontbreekt in
de opsomming van voor vrouwen belangrijke thema’s in het Vrouwenverdrag.

2.2.4 1986 - 1995

Halverwege de jaren tachtig was, onder meer door uitgebreide VN-studies, al
duidelijk dat het Decennium voor Vrouwen niet zou opleveren wat men ervan
verwachtte. Erger, de studies wezen uit dat er op het terrein van de drie Decen-
nium-prioriteiten – arbeid, gezondheid en onderwijs – nagenoeg geen verbete-
ringen waren gerealiseerd.68 De periode 1986-1995 wordt dan ook niet zozeer
gekenmerkt door (grote) inhoudelijke vernieuwingen of koerswijzigingen in het
VN-vrouwenbeleid, alswel door geïntensiveerde uitvoeringsinspanningen. Dit
laatste was mede mogelijk door de belangrijke verschuivingen in de mondiale
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verhoudingen die plaatsvonden, zoals het einde van de Koude Oorlog.69 In deze
periode leefde de aandacht voor het onderwerp ‘geweld tegen vrouwen’ weer
op.70 De CSW, waarvan de invloed sinds midden jaren zestig tanende was, werd
nieuw leven ingeblazen door de commissie volledig verantwoordelijk te maken
voor het toezicht op de implementatie van de Nairobi FLS.71

Er vond een reeks internationale conferenties plaats waar, dankzij intensief
lobbyen van transnationale vrouwenorganisaties en -netwerken die het belang
van agenda-setting hadden ontdekt (zie hierboven paragraaf 2.2.3),72 uitgebreid
aandacht werd geschonken aan de problemen van vrouwen.73 In 1990 was er de
World Summit for Children in New York, waar onder meer doelen werden ge-
formuleerd met betrekking tot gezondheid, scholing en voeding voor ‘vrouwen
en hun kinderen’.74 In 1992 volgde de World Conference on Environment and
Development, ook wel de Earth Summit genoemd, in Rio de Janeiro (Agenda 21),
waar werd opgeroepen tot volwaardige participatie van vrouwen bij het zoeken
naar oplossingen voor milieuproblemen en het bevorderen van duurzame
ontwikkeling. In de slotverklaring wordt gesteld dat vrouwen ‘een cruciale rol
vervullen in het beheren van de leefomgeving en bij ontwikkeling’. Aan deze
conferentie namen zo’n 30.000 mensen deel, waaronder zowel regerings- als
NGO-vertegenwoordigers, daaronder 108 staats- en regeringshoofden.75 In juni
1993 werd de Derde Wereldmensenrechtenconferentie gehouden in Wenen.
Hier waren 171 landen vertegenwoordigd. Deze conferentie was, bezien vanuit
het oogpunt van de ontwikkeling van het concept van gendermainstreaming van
mensenrechten, van groot belang. Hier werd voor het eerst nadrukkelijk beves-
tigd dat vrouwenrechten mensenrechten zijn en werd algemeen aanvaard dat er
een verplichting is om de mensenrechten van vrouwen te integreren in de
‘mainstream van alle VN-activiteiten’ (para. 37).76 In september 1994 vond de
(derde) Wereldbevolkingsconferentie (International Conference on Population and
Development) plaats in Cairo. Daar werd overeenstemming bereikt over het
verband tussen demografische vraagstukken en de verbetering van de positie van
vrouwen, in het bijzonder op het terrein van scholing, gezondheid en voeding.77

Vastgesteld werd dat er vier voorwaarden zijn waaraan elk bevolkings- of
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ontwikkelingsprogramma moet voldoen, te weten: gendergelijkheid en -gelijk-
waardigheid, empowerment van vrouwen, controle van vrouwen over hun eigen
vruchtbaarheid, en de uitbanning van alle vormen van vrouwendiscriminatie. In
Cairo werd tevens speciale aandacht geschonken aan discriminatie van meisjes,
en er werd opgeroepen tot actie tegen genderdiscriminatie binnen het gezin in
de vorm van een voorkeur voor zonen.78 Interessant en nieuw was dat in het
actieprogramma een hoofdstuk werd opgenomen, getiteld Male responsibilities and
participation. In maart 1995 was Kopenhagen aan de beurt, waar de World Summit
for Social Development werd gehouden. In Kopenhagen moesten verschillende van
de rode draden van de voorgaande conferenties met elkaar worden vervlochten.
De ‘onmisbare’ rol van vrouwen bij de ontwikkeling en instandhouding van
sociale cohesie en bij de bestrijding van armoede werd onderstreept.79

En ten slotte vond in datzelfde jaar, in september 1995, de vierde Wereld-
vrouwenconferentie plaats in Beijing, de grootste conferentie ooit.80 De confe-
rentie was gescheiden in een officieel gedeelte en een – ook geografisch en daar-
om omstreden – apart NGO-forum in Huairou, een (voormalig) gehucht op een
uur rijden afstand. Zowel vooraf als tijdens de conferentie waren er heftige
discussies over de talrijke hete hangijzers. Op het moment dat de conferentie
begon stond zo’n 40 tot 50 procent van de ‘definitieve concepttekst’ nog tussen
de gevreesde haken, waarmee wordt aangeduid dat nog geen consensus is bereikt
over dat tekst-onderdeel. De conferentie werd daarom ook wel de de-bracketing
conference genoemd.81 En dat terwijl de conferentie in Beijing toch vooral was
bedoeld als actieconferentie, ter uitvoering van de afspraken van Nairobi, vijftien
jaar eerder. Zorgelijk was ook dat de haken niet alleen om nieuwe ideeën en
initiatieven82 stonden, maar ook om zaken waarover al lang consensus bestond
of waarover juist kort te voren consensus was bereikt. Zo stond de hele mensen-
rechtelijke paragraaf tussen haken, en werd opnieuw de universaliteit van men-
senrechten, hét zwaartepunt van de Weense conferentie slechts twee jaar eerder,
tussen haken geplaatst. De reproductieve rechten van vrouwen waren een ander
heet hangijzer dat kort na de Wereldbevolkingsconferentie in Cairo (1994) al
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83 Formeel was het Honduras dat, tijdens de prepcom in maart 1995 in New York, het voorstel
deed om ‘gender’ in de hele tekst te ‘bracketen’, Baden & Goetz 1997, p. 11. Zie hierover
ook Friedman 2003, Pietilä 2002, p. 63-65. Friedman verklaart de opkomst van de sterke
conservatief/religieuze coalitielobby uit het succes van de transnationale vrouwenbeweging
bij de voorgaande conferenties. Sindsdien is deze rechtse lobby uiterst actief gebleven en
volgt met argusogen alles wat met kinderen, vrouwen, gezin, voortplanting en dergelijke te
maken heeft. Zie b.v. Butler 2000 over de activiteiten van deze beweging rond kinderrech-
tenissues.

84 Zie b.v. Van den Brink 2000, Chau & Herring 2002, Fausto-Sterling 2000b, Hood-Williams
1996. Een lezenswaardig digitaal tijdschrift op dit terrein is Het Continuüm; krant voor wie zich
buiten de gender-tweedeling beweegt. Zie: www.continuum.nl.

85 Zie b.v. Van den Brink 2003.
86 Baden & Goetz 1997, p. 17. Zie ook Fausto-Sterling 2000.
87 Fausto-Sterling stelde overigens later haar ideeën bij en liet het idee van sekse-categorieën

helemaal los (2000).
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weer prominent op de agenda stond. Een kleine groep landen onder aanvoering
van de Heilige Stoel kreeg het voor elkaar om het woord ‘gender’ tussen haken
te krijgen.83

Er kunnen grofweg twee visies op de betekenis van gender worden onder-
scheiden. In de eerste visie heeft gender de betekenis van sociaal-cultureel be-
paalde rollen en posities van mannen en vrouwen. Het is dan een aanvulling op
het seksebegrip, dat verwijst naar het biologische geslacht van mensen (man of
vrouw). Op deze opvatting van gender kwam kritiek, omdat deze benadering
niet alleen een ‘essentie’ van (biologische) mannelijkheid en vrouwelijkheid
veronderstelt (‘echte verschillen’), maar ook omdat door de dichotome tweede-
ling bepaalde groepen mensen, zoals bijvoorbeeld transseksuelen, worden
buitengesloten.84

De Heilige Stoel nu, was bang dat het gebruik van gender, door de ontken-
ning die dit begrip met zich brengt van een ‘natuurlijke’ verdeling van rollen
tussen mannen en vrouwen, en daarmee ook van het natuurlijke van heterosek-
suele voorkeur (en dus het onnatuurlijke van homoseksuele voorkeur), gelegen-
heid zou bieden voor, of erger nog zou dwingen tot bijvoorbeeld acceptatie van
homoseksualiteit en andere verwerpelijke praktijken.85 Baden & Goetz wijzen
nog op een andere reden voor vooral Amerikaanse protestants-christelijke con-
servatieven om op hun hoede te zijn.86 In 1993 had namelijk de Amerikaanse
Fausto-Sterling, hoogleraar in de medische wetenschappen, een artikel gepubli-
ceerd over ‘de vijf geslachten’ (behalve mannen en vrouwen ook herms, ferms
en merms).87 Door het ‘bracketen’ van de term gender hoopte de conservatief-
religieuze lobby de gangbare opvatting dat er slechts twee geslachten zijn veilig
te stellen. De controverse werd uiteindelijk opgelost door een speciaal daartoe
ingestelde informal contact group on gender. Deze werkgroep kreeg de opdracht tot
overeenstemming te komen over de ‘gebruikelijke opvatting van de betekenis
van gender’ (de commonly understood meaning of the term gender) in de context van
de VN-conferentie. Het resultaat was een verklaring die erop neerkomt dat
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88 A/CONF.177/L.2, 7 July 1995. Zie verder in dit hfdst. para. 2.3.2.2.
89 United Nations 1995, p. 61. Zie ook Van den Brink & Jacobs 1994, p. 743.
90 A/RES/43/224, 21 December 1988.
91 De term focal point klinkt weidser dan het is. Onderzoek van het VN-gendernetwerk

(IACWGE) in 2001 wees uit dat de meeste focal points bestonden uit één persoon (90% is
vrouw), op juniorniveau, die aan hun klus begonnen zonder enige relevante ervaring, des-
kundigheid of gebleken eerdere belangstelling voor gendervraagstukken. Ze kregen geen
training en werden ook anderszins niet ondersteund of gesteund. Bovendien waren hun ta-
ken en bevoegdheden veelal onduidelijk, hadden ze geen toegang tot het besluitvormend ni-
veau en niet of nauwelijks middelen tot hun beschikking. Een samenvatting van de resultaten
van het onderzoek is toegankelijk via: www.un.org/womenwatch/osagi/gmfpstudy.htm.

92 De vraag is overigens hoe ‘nieuw’ het concept van gendermainstreaming nu eigenlijk is.
Verloo wijst er op dat midden jaren zeventig in Nederland b.v. een tweesporenbeleid werd
gevoerd: specifiek en facetbeleid. Verloo 2001, p. 4-6. Ook binnen de VN is steeds een
tweesporenbeleid (dual focus) gevoerd (zie para. 2.2.1 van dit hfdst.). Niettemin is gender-
mainstreaming nu een veel preciezer, helderder omlijnd concept (hoewel daar ook nog wel
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gender in het concept-Platform slechts in zijn gebruikelijke betekenis en context
voorkwam en dat er geen aanwijzingen waren dat het begrip nu in een andere
betekenis werd gebruikt dan voorheen.88

Veranderingen op institutioneel vlak in deze periode waren onder meer de
verdere opwaardering van de status van het secretariaat in 1988 tot ‘divisie’. Dit
vrouwensecretariaat (DAW) verhuisde in 1993 van Wenen naar New York. Die
verhuizing vond plaats binnen de bredere context van de reorganisatie van het
gehele VN-secretariaat, die in 1992 begon onder leiding van de toenmalige SG
Boutros Boutros-Ghali. Verschillende onderdelen van het secretariaat werden
gehergroepeerd. Het Centre for Social Development and Humanitarian Affairs, waar-
onder de DAW viel, werd ondergebracht bij het Department for Policy Coordina-
tion and Sustainable Development. De VN hoopte hierdoor de afstand van de
DAW tot het ‘mainstream VN-werk’ op sociaal en economisch terrein te ver-
kleinen.89

Binnen het VN-secretariaat werd een Focal Point for Women opgericht,
gevestigd in het bureau van het Human Resources Management. Het Focal Point
heeft tot taak de positie van vrouwen binnen het VN-secretariaat in de gaten te
houden en uiteindelijk een 50/50 man/vrouw verhouding onder de staf te reali-
seren. Het rapporteert daarover via de Special Adviser on Gender Issues aan de
Secretaris-Generaal.90 Sindsdien zijn er meer focal points opgericht binnen andere
afdelingen van de VN, vooral met het oog op de bevordering van gendermain-
streaming.91

Aldus maakte begin jaren negentig de of/of benadering plaats voor een meerom-
vattende benadering, waarin zowel ruimte is voor specifiek als voor geïntegreerd
beleid en waarbij de aandacht opnieuw is gericht op het doel van mainstreaming
(mainstreaming als proces), in plaats van mainstreaming (integratie) als doel in
zichzelf te beschouwen.92 Dit doel van mainstreaming is tweeledig en ziet op het
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wat in te verbeteren valt) en wordt het, in tegenstelling tot enkele decennia geleden, politiek
gezien breed gedragen. De nadruk op het processuele karakter betekent bovendien veel meer
nadruk op de noodzaak tot verandering van de mainstream, in plaats van meedoen onder de
bestaande voorwaarden. Door de meeste auteurs wordt het dan ook gezien als een derde
strategie, naast specifiek en gelijkheidsbeleid (zie hierna in dit hfdst. para. 2.3).

93 Anderson 1993.
94 Zie Gallagher 1997, p. 288.
95 A/RES/S-23/2, 16 November 2000 en A/S-23/10/Rev.1, 2000.
96 Voor de uitkomsten van de CSW zie E/2005/27– E/CN.6/2005/11.
97 In 2001, kort vóór de omvorming van ACC naar CEB, eenmalig onder de naam IAMWGE:

Inter-Agency Meeting on Women and Gender Equality.
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realiseren van gelijkheid en van ontwikkeling, welke moeten worden be-
schouwd als communicerende vaten: integratie in de mainstream impliceert
verandering van die mainstream, en tegelijkertijd moet die mainstream worden
veranderd om te kunnen integreren.93 Men is ook steeds meer overtuigd geraakt
dat niet op één paard (óf specifiek óf geïntegreerd beleid) moet worden gewed,
maar dat ‘meervoudige mainstreamingstrategieën’ moeten worden nagestreefd.
Dit wordt wel transformatieve mainstreaming genoemd.94

2.2.5 1996 - 2005

In deze meest recente periode lag de nadruk vooral op implementatie van alle
gemaakte afspraken. Alle grote conferenties werden (en worden) met een inter-
val van vijf jaar geëvalueerd. Een blik op het lijstje conferenties maakt duidelijk
dat er vrijwel elk jaar één of meer actieprogramma’s moeten worden bekeken.
De voortgang van de implementatie van de afspraken van Beijing werd geëvalu-
eerd in 2000 in New York, tijdens een speciale sessie van de Algemene Verga-
dering: Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first cen-
tury. Naar deze bijeenkomst wordt meestal kortweg verwezen als Beijing +5.95

In 2005 stond Beijing +10 op de agenda.96

Op 1 maart 1997 zag de Office of the Special Adviser to the Secretary-General on
Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI) het licht. Aan het hoofd staat
de Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women. Het in 1988 ge-
creëerde Focal Point for Women in the Secretariat maakt deel uit van dit bureau,
evenals een Principal Social Affairs Office. Het laatstgenoemde onderdeel heeft tot
taak gendermainstreaming ingang te doen vinden en steun te verlenen in de
praktijk.

Een andere institutionele verandering was dat IACWGE (zie paragraaf 2.2.2
van dit hoofdstuk) IANWGE werd: Inter-Agency Network on Women and Gender
Equality. Het netwerk functioneert, door de omvorming van de ACC tot CEB
(United Nations System Chief Executives Board for Coordination) niet langer als
standing committee. Het netwerk komt sinds zijn oprichting jaarlijks bijeen.97

Voorzitter is de Special Adviser on Gender Issues. Het mensenrechtensecretariaat
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98 Voor een overzicht van de leden zie: http://www.un.org/womenwatch/ianwge/member
ship. htm.

99 Zie Lijnzaad 2000, p. 126.
100 Riddell-Dixon 1999, p. 159.
101 Riddell-Dixon 1999, p. 159.
102 E/CN.4/2001/70-E/CN.6/2001/3. Voor 2002 zie E/CN.4/2002/82-E/CN.6/2002/6,
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104 Zie b.v. HRI/MC/2005/6, 8 juni 2005. ‘Core documents’ maken deel uit van de nationale

rapportages van verdragspartijen bij mensenrechtenverdragen. Ze bevatten algemene in-
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CORE/1, 1992.
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is lid van dit netwerk.98 In de kloof tussen de ‘mensenrechtenpoot’ en de ‘vrou-
wenpoot’ (zie hierboven paragraaf 2.2.3) is nog niet veel veranderd. Inmiddels
hebben de afspraken van Wenen en Beijing geleid tot enige samenwerking
tussen het mensenrechtensecretariaat in Genève en het vrouwensecretariaat in
New York. Sinds 1996 staat ‘integratie van de mensenrechten van vrouwen en
het genderperspectief’ op de agenda van de Mensenrechtencommissie.99 De
DAW en het mensenrechtencentrum in Genève ontwikkelen sinds 1995 geza-
menlijke werkplannen (joint work plans), hiertoe aangespoord door resoluties van
de CSW en de Mensenrechtencommissie.100 De eerste ontwerpen voor een
dergelijk plan werden echter kritisch onthaald.101 Uiteindelijk kwam het eerste
gezamenlijke werkplan pas tot stand voor het jaar 2001.102 Niettemin kunnen
deze ontwikkelingen, hoe gebrekkig ook, worden beschouwd als tekenen van
toenemende organisatorische verwevenheid; een ontwikkeling die midden jaren
negentig werd ingezet, met name onder invloed van de wereldconferenties van
Wenen en Beijing.103

Een andere relevante ontwikkeling is de poging om het rapportagesysteem
onder de verschillende mensenrechtenverdragen te stroomlijnen. Duidelijk is dat
voorstellen om verdragspartijen nog maar één rapport te laten indienen per
periode voor alle mensenrechtenverdragen, vooralsnog op bezwaren stuiten.
Ook een voorstel om de zeven bestaande verdragscomités om te vormen tot één
permanent orgaan lijkt nog niet onmiddellijk te zullen worden gerealiseerd. Wel
zijn voorstellen aangaande het harmoniseren van de verschillende rapportage-
richtlijnen, herziene richtlijnen voor het ‘core document’ en het in tijd op elkaar
afstemmen van verschillende verdragsrapportages in een vergevorderd stadium.104

De vraag door wie het CEDAW moet worden ondersteund – het mensenrech-
tencentrum in Genève of het vrouwensecretariaat in New York – is door deze
ontwikkelingen weer terug op de agenda. In de discussies die spelen tekenen
zich lijnen af die vergelijkbaar zijn met discussies over de vormgeving van het
vrouwenbeleid: comités, en vooral de comités die zijn gefocust op een specifieke
doelgroep, zoals vrouwen, kinderen of migranten, vrezen dat voor hun werk
relevante informatie weer onder tafel zal verdwijnen, wanneer één megarapport
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107 Alston 2005, p. 755-756.
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meisjes en moeders zijn. Zij pleit daarom, net als Alston, voor het verankeren van de MDG’s
in een mensenrechtelijk kader.

109 Voor een overzicht van de totstandkomingsgeschiedenis van het protocol, alsmede van alle
relevante documenten zie: United Nations 2000.

110 Communication No. 1/2003, decision adopted 14 July 2004, Ms. B.-J. v. Germany (niet ont-
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wordt gepresenteerd. Ook op dit punt blijft het derhalve een tweesporenbeleid,
waarbij het meer laten samenlopen van rapportages, alsmede het stroomlijnen
van de rapportagerichtlijnen mogelijk wel kan bijdragen aan een benadering
waarin gender in rapportages meer is gemainstreamd.

Ten slotte is van belang een initiatief van SG Kofi Anan in het kader van de
reorganisatie van de VN, om verschillende organen en afdelingen die van ouds-
her naar financieringsbron waren onderverdeeld, te herverdelen naar aandachts-
gebied om zo gebiedsoverstijgende kwesties systematisch en integraal aan te
kunnen pakken.105

Van belang in deze periode is ook de formulering van de Millennium Development
Goals (MDG’s), neergelegd in de Millennium Declaration.106 In 2000 kwamen, ter
gelegenheid van het millennium, 147 staatshoofden bijeen die afspraken om
voor 2015 een achttal ontwikkelingsdoelen te realiseren, waaronder een halve-
ring van het aantal mensen dat honger lijdt, toegang tot het basisonderwijs voor
alle kinderen, het met tweederde terugdringen van kindersterfte en met drie-
kwart van zwangerschaps- en bevallingsgerelateerde sterfte. De MDG’s zijn de
‘single most focus of international efforts to promote human development’.107

Vanuit mensenrechtelijke hoek is niet onverdeeld positief gereageerd op deze
MDG’s. De kritiek luidt onder meer dat de geformuleerde doelen niet zijn
ingebed in een mensenrechtelijk kader en bovendien in zichzelf al deels in strijd
zijn met de mensenrechten. De MDG’s zouden ook de aandacht afleiden van
andere, eerder opgestelde agenda’s.108

Een mijlpaal ten slotte was de aanvaarding in 1999 van het Optioneel Klacht-
rechtprotocol bij het Vrouwenverdrag.109 In 2004 nam het CEDAW110 zijn



HET VN-VROUWENBELEID EN GENDERMAINSTREAMING

111 CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, 27 January 2005.
112 Zie E/CN.4/1996/105 met Annex, 20 November 1995.
113 Non-format report secretariat: GI/HRS-E; o.m. toegankelijk via: http://www.un.org/women

watch/daw/csw/genderint.htm.
114 De comments van het Mensenrechtencomité en van het CERD worden besproken door

Boerefijn 2001. Loenen 2001 bespreekt het comment van het Mensenrechtencomité, dat zij
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Comité in 1995 een day of general discussion aan the girl child als bijdrage aan de Wereldvrou-
wenconferentie in Beijing.
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eerste beslissingen naar aanleiding van individuele klachten. In 2005 rondde dit
comité een onderzoek af naar misstanden in een verdragspartij (Mexico).111

De uitbouw en nadere vormgeving van de strategie van gendermainstreaming
nam in deze laatste tien jaar een grote vlucht. Een eerste aanzet werd al gegeven
vlak voor de Wereldvrouwenconferentie in Beijing, in het kader van de follow-
up van de Wereldmensenrechtenconferentie in Wenen twee jaar daarvoor. Een
groep deskundigen kwam, op uitnodiging van het mensenrechtencentrum en
UNIFEM, van 3 tot 7 juli 1995 bijeen in Genève. Het doel was het formuleren
van richtlijnen voor de integratie van een genderperspectief in mensenrechten-
beleid en -activiteiten.112 In 1999 organiseerden het mensenrechtensecretariaat,
het vrouwensecretariaat en UNIFEM een follow-up in de vorm van een work-
shop over ‘gender integration into the human rights system’.113 Eerder al, in
1997, nam de Economische en Sociale Raad (Economic and Social Council, ESC)
zijn Agreed Conclusions 1997/2 aan. Hierin is de thans binnen de VN gezagheb-
bende definitie van gendermainstreaming opgenomen (zie verder paragraaf 2.3.1
in dit hoofdstuk). Het aantal documenten van VN-organen waarin zij hun
ideeën over gendermainstreaming binnen hun organisatie ontvouwen of toepas-
sen, is overweldigend en groeit nog steeds gestaag. Vanuit mensenrechtelijk
perspectief zijn in het bijzonder relevant General Comment 28 over gelijke
rechten van mannen en vrouwen, van het Mensenrechtencomité, General Recom-
mendation XXV over genderdimensies van rassendiscriminatie, van het CERD
en General Comment 16 over gelijkheid van mannen en vrouwen terzake van alle
economische, sociale en culturele rechten, van het CESCR.114

2.3 EEN TOETSINGSMODEL VOOR GENDERMAINSTREAMING

De schets van de historie van het VN-vrouwenbeleid laat zien dat inzichten over
oorzaak en omvang van seksediscriminatie zich hebben ontwikkeld van een visie
op het ‘vrouwenvraagstuk’ als een kwestie van achterstelling in het recht, tot een
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115 Ook wel aangeduid als intersectionaliteit. Wanneer verschillende identiteitsaspecten (b.v. ras
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complexe opvatting van gender als ordeningsprincipe, als fundamenteel, structu-
reel en hardnekkig probleem dat altijd en overal de kop op kan steken en naar
sekse verschillende effecten kan hebben. De onderkenning van de interactie
tussen sekse en tal van andere ordeningsprincipes en andere kenmerken maakt
het er niet eenvoudiger op.115

Met het verdiepende inzicht veranderden ook de ingezette strategieën en
middelen. Zuiver formeel juridische achterstelling kon worden bestreden door
discriminatieverboden, gelijkebehandelingsgeboden en waar nodig speciale rech-
ten. Speciale organen moesten toezien op de realisering hiervan. Toen duidelijk
werd dat het niet alleen een juridisch probleem was, maar dat zich ook op met
name sociaal-economisch terrein allerlei problemen voordeden, werd het instru-
mentarium aangevuld met specifiek op vrouwen gericht beleid op het terrein
van de internationale ontwikkelingssamenwerking. Dit speciale beleid bleek (te)
gevoelig voor marginalisering, hetgeen reden was om na te denken over het
integreren van vrouwenbelangen in de mainstream, waar deze echter doorgaans
snel kopje onder gingen en verdunden tot er geen spoor meer van over was. Op
juridisch terrein werd het instrumentarium aangevuld met het concept van
indirecte discriminatie: niet alleen wetten en regels die vrouwen uitsluiten of
anders behandelen moeten worden afgeschaft of aangepast, maar evenzeer
wetten en regels die ogenschijnlijk neutraal zijn, maar niettemin vrouwen veel
nadeliger of in ieder geval anders treffen.

Tegenwoordig is duidelijk hoe buitengewoon complex en hardnekkig
seksediscriminatie is en hoe het overal in doorsijpelt en sporen achterlaat. Het
in te zetten instrumentarium is meegegroeid, maar is er, net zo min als het
begrip van de problematiek, eenvoudiger op geworden. Naast gelijke rechten
en recht op gelijke behandeling, alsmede speciale rechten, projecten en beleids-
activiteiten, waartoe ook positieve actie wordt gerekend, is er nu ook gender-
mainstreaming.

2.3.1 Gendermainstreaming: wat is het?

De gedachte achter het idee van mainstreaming lijkt eenvoudig en iedereen vat
het wel zo ongeveer. Maar schijn bedriegt: ‘a deceptively simple concept that is
likely to be extremely difficult to operationalize’, aldus Mazey.116 Deze vaagheid
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is overigens vermoedelijk tevens (een deel van) de verklaring voor het enthou-
siasme en het gemak waarmee ‘mainstream’ beleidsmakers en politici wereldwijd
het concept hebben omarmd: de ogenschijnlijke eenvoud maakt dat men
verwacht het zonder veel problemen te kunnen realiseren. De radicale implica-
ties van het concept worden vaak niet onderkend. Ook binnen de VN wordt
met enige regelmaat geconstateerd dat het begrip over wat mainstreaming nu
precies is, nog gebrekkig is. Er zijn VN-stafleden die in de veronderstelling
verkeren dat mainstreaming is gericht op het bevorderen van gelijke kansen
binnen de eigen organisatie en op het realiseren van een evenwichtiger man-
vrouw verhouding in het personeelsbestand. Maar hoewel de organisatiecultuur
uiteraard van invloed is op het vermogen van een organisatie tot mainstreaming,
is dat niet hetgeen met gendermainstreaming wordt beoogd.117 Wat wel?

Mainstreaming is ruimer dan integratie
Het startsein voor de gendermainstreaming van alle activiteiten in VN-verband
werd gegeven in Beijing.118 De aanwezige lidstaten verplichtten zich nadrukke-
lijk tot het bevorderen van een actief en zichtbaar mainstreamingbeleid: ‘We
hereby adopt and commit ourselves as Governments to implement the following
Platform for Action, ensuring that a gender perspective is reflected in all our
policies and programmes...’.119

Sommige auteurs laten de geschiedenis van het gendermainstreamingbeleid
twee jaar eerder beginnen bij de Wereldmensenrechtenconferentie in Wenen.120

Dat is volgens mij niet helemaal juist. Wenen gaf het startsein voor de integratie
van mensenrechten van vrouwen, terwijl Beijing het beginpunt is voor gender-
mainstreaming. Integratie van mensenrechten van vrouwen is niet hetzelfde als
gendermainstreaming: ‘... progress has ... been made to integrate the human
rights of women and mainstream a gender perspective into the United Nations
system, including into the work of the Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights and the Commission on Human Rights’ (curs.
toegev.).121
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122 De terminologie is sowieso een bron van verwarring. Zowel de aard van het concept (instru-
ment, benadering, proces, strategie – zie Booth & Bennett 2002) als het proces zelf wordt
in verschillende termen geduid. Naar het proces wordt in literatuur en VN-documenten b.v.
verwezen als ‘integratie van genderperspectieven’, ‘incorporatie van genderperspectieven’ en
‘integratie van mensenrechten van vrouwen’. 

123 Zie b.v. Arts e.a. 1998, p. 1026-1027.
124 Het element van selectiviteit kan hiermee uiteraard niet worden ondervangen.
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Integratie van mensenrechten van vrouwen is een onderdeel van het bredere
concept van gendermainstreaming.122 Ik zal dit verduidelijken. De afspraken van
Wenen vormen de grond voor de verplichting – van in het bijzonder maar niet
alleen de mensenrechtelijke organen – tot het integreren van de mensenrechten
van vrouwen. Mensenrechten zijn op verschillende manieren niet sekse- of
genderneutraal. In de eerste plaats maken sommige rechten nadrukkelijk onder-
scheid naar geslacht, bijvoorbeeld de beschermende bepalingen met betrekking
tot moederschap. In de tweede plaats kunnen rechten andere effecten hebben
afhankelijk van genderposities: wat heb je aan het recht om niet willekeurig van
eigendom te worden beroofd wanneer je als vrouw niet of nauwelijks in staat
bent om eigendom te verwerven? Ook de selectiviteit van de mensenrechten-
catalogus kan voor bias zorgen: bijvoorbeeld wel een recht op vakantie maar
geen recht om te kunnen zorgen.123 De integratieopdracht aan de organen die
zijn belast met het toezicht op de naleving van de mensenrechten, zoals het
Mensenrechtencomité, het Kinderrechtencomité en het CEDAW en ook bij-
voorbeeld de speciale rapporteurs, kan derhalve worden opgevat als een opdracht
om een gendersensitieve invulling te geven aan mensenrechtelijke bepalingen én
de concrete context, waardoor mannen en vrouwen zoveel mogelijk gelijkelijk
worden beschermd.124 Het integreren van de mensenrechten van vrouwen ligt
dus in de lijn van het gelijkheidsbeginsel. Vrouwen en mannen moeten gelijke-
lijk optimaal kunnen profiteren van de hun toegekende mensenrechten. De
opdracht is derhalve ook een opdracht tot vergelijking: wat mannen mogen,
mag vrouwen niet worden onthouden en andersom. De opdracht is primair
gericht tot de organen die zich in het bijzonder met mensenrechten bezighou-
den. Maar ook alle andere organen moeten zorgen dat, wanneer hun werk raakt
aan het terrein van de mensenrechten, bij de invulling en uitvoering die zij
daaraan geven, de mensenrechten van vrouwen geïntegreerd zijn.

Het concept van gendermainstreaming is ruimer. Het is een verplichting tot het
incorporeren van genderperspectieven bij de ontwikkeling en uitvoering van
beleid. Hoewel perfecte gendermainstreaming op het terrein van de mensen-
rechten betekent dat de integratie van de mensenrechten van vrouwen is ge-
slaagd, betekent andersom een geslaagde integratie van mensenrechten van
vrouwen niet per se dat daarmee ook de gendermainstreaming op het terrein van
de mensenrechten is voltooid. Wie gender wil mainstreamen moet zich het
hoofd breken over alle mogelijke gendereffecten van het (beoogde of uit te
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125 Het maken van een genderanalyse van mensenrechten is niet hetzelfde als aandacht voor de
mensenrechten van vrouwen (vgl. Sullivan 1999, para. 32). De speciale VN-rapporteur
inzake onderwijs (Tomasevski) omschrijft dit verschil als ‘double mainstreaming, namely the
incorporartion of both gender perspectives and equal human rights of women throughout
the United Nations’, geciteerd in Sullivan 1999, para. 33.

126 In Nederland deden rond 1990 de zgn. Valkenhorst-arresten veel stof opwaaien. Zie hier-
over b.v. Wolfhagen 1997. Zie verder uitgebreid hfdst. 4.

127 ESC Agreed Conclusions 1997/2, UN Doc. A/52/3, 18 September 1997.
128 GA Resolution 52/100, 12 December 1997, E/CN.6/1998/2, 20 January 1998, para. 8.
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voeren) beleid of de activiteit of interpretatie.125 Ter illustratie: als iedereen recht
heeft op het kennen van zijn identiteit, betekent integratie van de mensenrech-
ten van vrouwen dat niet alleen jongetjes maar ook meisjes recht hebben op een
naam, een nationaliteit, inzage in hun afstammingsgegevens etc. Het Kinder-
rechtencomité moet nagaan of die rechten inderdaad zijn toegekend aan zowel
jongens als meisjes en of zij daarvan ook gelijkelijk kunnen profiteren. Dat is op
zichzelf al een hele klus, maar gendermainstreaming vraagt nog meer. Onder-
zocht moet (ook nog) worden waar genderbias zich kan voordoen. Op basis
daarvan moet worden bepaald welke interpretatie van dit recht op het kennen
van de eigen identiteit het beste zal kunnen bijdragen (of het minst in de weg
zal staan) aan het realiseren van gendergelijkheid in brede zin, niet alleen van de
meisjes waar het IVRK direct betrekking op heeft. Genderanalyse zal duidelijk
maken dat het verkrijgen van een naam en een nationaliteit nauw samenhangt
met het geslacht van de ouder(s). Ook zal het toekennen van een recht op
afstammingskennis meer moeders dan vaders raken (mater semper certa est – moe-
der is de vrouw uit wie het kind is geboren en zij is doorgaans bekend terwijl
vaders nog wel eens uit beeld verdwijnen) en moeders ook anders kunnen raken
dan vaders.126

Mainstreaming is een proces
In 1997 nam de Economische en Sociale Raad de eerdergenoemde Agreed
Conclusions 1997/2 aan, waarin een definitie van gendermainstreaming, een
aantal beginselen en enkele specifieke aanbevelingen zijn opgenomen.127 De
conclusies werden later door de Algemene Vergadering onderschreven.128 De
definitie is ook in 2005 nog steeds gangbaar en moet dus worden beschouwd als
gezaghebbend.
Deze definitie luidt:

‘Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the implica-
tions for women and men of any planned action, including legislation,
policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making
women’s as well as men’s concerns and experiences an integral dimension of
the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and
programmes in all political, economic and societal spheres so that women and
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129 Van den Brink 2003, p. 170.
130 Anderson 1993, p. 5.
131 Aldus Anderson in 1990, geciteerd in Anderson 1993, p. 1.
132 Anderzijds kan de nadruk op het processuele karakter ertoe leiden dat mainstreamers zichzelf

verliezen in organisatorische en procesmatige details, waardoor het doel van de benadering
uit zicht verdwijnt. Vgl. Baden & Goetz 1997, p. 5. In het begin werd wel gevreesd dat
mainstreaming eigenlijk gewoon neerkwam op het ‘hijacken’ van de agenda (Hannan, 2001,
p. 1). Dat is niet terecht: de bedoeling van mainstreaming is juist dat de niet-genderspecifieke
onderwerpen gewoon op de agenda blijven staan, maar worden beïnvloed (getransformeerd)
door een genderperspectief. In die zin maakt mainstreaming ‘business as usual’ onmogelijk
(Hannan 2000, p. 5).

133 Vgl. Verloo, die erop wijst dat gendermainstreaming doorgaans vraagt om een reorganisatie
van bestaande procedures en processen (Verloo 2001, p. 3).
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men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is
to achieve gender equality.’

De definitie benadrukt het processuele karakter van (gender)mainstreaming. Het
is een proces, geen doel in zichzelf. Het is een strategie, zo schreef ik eerder,129

die ervoor moet zorgen dat ‘iets’, in dit geval een genderperspectief in en bij
alles wat er gebeurt wordt geïntegreerd. Om te kunnen mainstreamen is een
‘mainstream’ nodig. De mainstream ‘is where the action is’. Het is de plek waar
keuzes worden gewogen en beslissingen genomen die de economische, sociale
en politieke mogelijkheden van grote groepen mensen beïnvloeden.130 ‘What
happens to a river – a mainstream – when another river of equal size and impor-
tance is channeled into it? It may broaden out and it may flow more rapidly, but
most assuredly it will change its course.’131 Hiermee is de dubbele bedoeling van
mainstreaming gegeven: door twee dingen samen te voegen moet het anders
gaan. Het is het proces van het inweven van genderperspectieven in de main-
stream, onder gelijktijdige transformering van die mainstream. De nadruk op het
proceskarakter moet het risico ondervangen dat men meent dat de missie is
geslaagd wanneer enkele genderissues eenmaal zijn opgepikt door de main-
stream. Het gaat nadrukkelijk niet om het op de agenda krijgen van een of meer
specifieke genderkwesties – hoewel dat er wel bij kan horen – maar om het
structureel en systematisch loslaten van genderperspectieven op reguliere kwes-
ties.132

Gendermainstreaming vereist nadrukkelijk een organisatorische inbedding.133

Binnen het orgaan dat gender gaat mainstreamen moeten mechanismes worden
bedacht en ingepast die ervoor zorgen dat het mainstreamen van gender inder-
daad systematisch gebeurt. Daarbij kun je denken aan het hanteren van een
checklist en het aanwijzen van één medewerker die moet toezien op de uitvoe-
ring van de afspraken. De afspraak om de mensenrechten van vrouwen te
integreren kent niet zo’n organisatorische component, maar dat neemt uiteraard
niet weg dat de integratie van de mensenrechten van vrouwen gebaat zal zijn bij
een dergelijke organisatorische inbedding.
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134 Zie hierover uitgebreid b.v. Booth & Bennett 2002, Pollack & Hafner-Burton 2000. Vgl.
ook Sandler 1997: ‘In contexts where other strategies for achieving gender equality are more
appropriate .. we [i.e. UNIFEM] use them.’ Dat het laatste woord hierover nog niet is
gesproken moge blijken uit het meerjarenplan van UNESCO voor 2003. In dit beleidsplan
is namelijk de tot dan toe aangehangen visie van gendermainstreaming als één van de drie
benaderingen om gendergelijkheid dichterbij te brengen verlaten. Met ingang van 2003
wordt gendermainstreaming door UNESCO beschouwd als ‘the most effective approach’.

135 Zie Hannan 2000, p. 2.
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Mainstreaming is geen alternatief maar een aanvulling
Een belangrijk punt, waarover veel onduidelijkheid bestaat, is de verhouding van
mainstreaming tot andere, bestaande strategieën, in het bijzonder de specifiek
voor het vrouwenbeleid ontwikkelde wijzen van aanpak, kortweg wel aan-
geduid als specifiek beleid en de gelijkheidsstrategieën. Veel van de kritiek op
het mainstreamingconcept is terug te voeren op de angst dat invoering ervan ten
koste zal gaan van hetgeen reeds bestaat en dat de hele operatie uiteindelijk zal
resulteren in een verdwijntruc. Niettemin wordt vrij algemeen aangenomen dat
mainstreaming niet in plaats van bestaande benaderingswijzen komt, maar een
aanvulling daarop biedt.134 Ook de ESC gaat er in zijn Agreed Conclusions 1997/2
van uit dat mainstreaming geen alternatief maar aanvullend is: ‘Gender main-
streaming does not replace the need for targeted, women-specific policies and
programmes or positive legislation, nor does it substitute for gender units or focal
points.’

Om effectief te mainstreamen kan het steeds noodzakelijk zijn om ook een
of meer van die andere benaderingen en instrumenten in te zetten. Om te
kunnen beoordelen hoe een bepaalde beslissing de positie van mensen in termen
van gender zal beïnvloeden, is het noodzakelijk een beeld te hebben van de
bestaande rolverdelingen. Om ongewenste neveneffecten te voorkomen kan het
dienstig zijn om tijdelijke speciale maatregelen in het leven te roepen. En om te
voorkomen dat mainstreaming uitmondt in wegstroming is het goed om gender
units en focal points te hebben.

Volgens Booth & Bennett (2002) ontstaat de verwarring door de vereenzelvi-
ging van doel (gendergelijkheid) en middel (inzet van genderperspectieven op
de mainstream). Het is zaak om steeds perspectief en doel van elkaar te onder-
scheiden. In deze zin moet ook de VN-opvatting van gendermainstreaming
worden begrepen: ‘Equally important is a clear understanding of the difference
between giving attention to gender perspectives and to the goal of promoting gender
equality. Gender mainstreaming requires incorporation of both gender perspecti-
ves (linkages between gender and the sector areas or issues being dealt with, as
ascertained through gender analysis) and attention to the goals of promoting
gender equality (actions to be taken, on the basis of the understanding of gender
perspectives acquired through gender analysis, to develop policy and program-
ming which supports gender equality.’ (curs. toegev.)135
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136 B.v. Riddell-Dixon 1999. Zie ook Gallagher 1997.
137 Vgl. Gaer 2001 p. 98-99
138 Vgl. Verloo 2001, o.a. p. 8.
139 Vgl. Hannan 2000, p. 7: ‘An important element in the mainstreaming strategy is the ambition

to give attention to gender equality from initial states of interventions so that there is
potential to influence goals, strategies, resource allocations and institutional arrangements, and
thus to make a real difference to gender equality.’ 

140 Beveridge & Nott 2002, p. 305-306. Overigens zou n.m.m. de vraag niet beperkt mogen
blijven tot vrouwen: men zou zich ook moeten afvragen waarom mannen wél meer
nachtarbeid (kunnen en/of willen) verrichten. Een genderperspectief vereist immers een
gedegen analyse en inschatting van genderwerking. Daarom mag niet zomaar worden
aangenomen dat die grotere participatie van mannen kan worden verklaard doordat mannen
geen last hebben van de belemmeringen die er voor vrouwen bestaan (zorgtaken, onveilig-
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Transformerend potentieel
Mainstreaming moet worden begrepen in relatie tot verschijnselen van margina-
lisering en degradatie, begrippen die volgens sommigen de huidige positie van
de mensenrechten van vrouwen in VN-context treffend weergeven.136 Main-
streaming is een poging om die verschijnselen tegen te gaan. Het is een oplossing
voor de ‘of/of-controverse’:137 de discussie over de vraag of apart, specifiek
vrouwenbeleid, of juist geïntegreerd beleid de voorkeur verdient. Beide hebben
voordelen, maar ook nadelen. Van mainstreaming wordt verwacht dat het uit-
komst kan bieden uit deze impasse: door beide benaderingen toe te passen ver-
sterken ze elkaars voordelen en neutraliseren elkaars nadelen. Daarbovenop komt
dat mainstreaming verder gaat dan het meenemen van ‘vrouwenkwesties’ in
algemeen beleid: mainstreaming is gericht op transformatie: een metamorfose of
wezensverandering van het bestaande beleid.138 Om dit resultaat te krijgen is van
belang dat genderperspectieven vanaf het allereerste prille begin van een activi-
teit worden geïncorporeerd. Een achteraf nog even aan een beleidsnota toege-
voegd kopje ‘gender’ of ‘vrouwen’ kan de gewenste noodzakelijke, soms
fundamentele koerswijzigingen – de transformerende werking van mainstrea-
ming – niet bewerkstelligen.139

Het transformerend potentieel van mainstreaming wordt voor een deel
veroorzaakt door de brede blik die wordt gevraagd. Beveridge & Nott illustreren
het potentieel van mainstreaming ten opzichte van de beperkte(re) mogelijkhe-
den van een gelijkebehandelingsbenadering met een gelijkloonvoorbeeld: als een
deel van de loonkloof wordt veroorzaakt doordat vrouwen minder nachtarbeid
doen dan mannen, dwingt gelijkebehandelingswetgeving werkgevers tot het
openstellen van nachtarbeid voor vrouwen. Daarmee is de kous dan af. In een
mainstreamingbenadering moet echter tevens aandacht worden geschonken aan
de vraag waaróm vrouwen zo weinig nachtarbeid (willen) doen. Zo wordt de
verantwoordelijkheid voor het realiseren van gelijke(re) resultaten (in het
voorbeeld gelijk loon) gelegd bij een veel grotere groep actoren. Met name
hierdoor ontstaat het transformerend potentieel dat de bestaande methodes van
gelijke behandeling en specifiek beleid lijken te ontberen.140
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heid). Het is immers denkbaar dat er voor mannen b.v. stimulansen zijn die zwaarder wegen
dan de nadelen, zoals de gevoelde druk om ‘kost te winnen’ of om geen angst te tonen
misschien komen mannen, door het grote aanbod van vrouwen voor de dagarbeid, daarvoor
niet in aanmerking.

141 Brautigam 1997, p. 390.
142 Vgl. Baden & Goetz 1997, p. 5: ‘Mainstreaming signifies a push towards systematic procedu-

res and mechanisms within organizations – particularly government and public institutions
– for explicitly taking account of gender issues at all stages of policy-making and programme
design and implementation. It also represents a call for the diffusion of responsibility for
gender issues beyond small and underfunded women’s units to the range of sectoral and
technical departments within institutions.’

143 Van den Brink 2003, p. 170.
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Transformerend potentieel is er ook nog op een andere manier, die in het
bijzonder van belang is voor de mensenrechtencomités. Deze verdragsorganen
geven betekenis aan de (internationale) rechten van de mens. Wanneer zij dat
doen op basis van geïntegreerde genderperspectieven en daar in hun werk dus
rechtstreeks over in gesprek treden met verdragspartijen, ontstaat een reële
mogelijkheid dat er werkelijk iets zal veranderen in de praktijk.141

Gedeelde verantwoordelijkheid
Kenmerkend voor mainstreaming is ook dat de verantwoordelijkheid voor het
mainstreamingproces – dat wil zeggen het vragen van aandacht voor vrouwen-
(of gender)kwesties – wordt gedeeld door de hele organisatie. Wie wil main-
streamen kan niet volstaan met het aanwijzen van één verantwoordelijke beleids-
maker of -afdeling.142 Waar in het eerdere vrouwenbeleid genderspecialisten de
dienst uitmaakten, moet nu iedereen die is betrokken bij een bepaalde activiteit,
project of traject gaan mainstreamen. Een risico is dat ‘iedereen’ in de praktijk
soms neerkomt op ‘niemand’. Een wezenlijk probleem is bovendien dat main-
streamen het moeilijkst is op onbekend terrein: mainstreaming is pas mogelijk
wanneer genderanalyses voorhanden zijn, wanneer duidelijk is waar, waarom en
hoe genderbias zich kan voordoen en hoe dergelijke knelpunten het best kunnen
worden aangepakt. Over genderproblematiek inzake arbeid en zorg is inmiddels
veel bekend. Die kennis maakt dat eenvoudig is te voorzien dat maatregelen
inzake deeltijdarbeid andere effecten zullen hebben op vrouwen (als groep) dan
op mannen (als groep), in ieder geval in Nederland. Dat ligt anders bij onder-
werpen waarvan de genderaspecten nog niet of nauwelijks zijn blootgelegd.
Waar, bijvoorbeeld, zo schreef ik eerder, zitten de genderaspecten van het
mangaanknollenbeleid?143 Dat betekent dat de opdracht om gender te mainstrea-
men het moeilijkst is voor degenen die het minste thuis zijn op gendergebied,
namelijk degenen die werkzaam zijn op terreinen die van oudsher worden
verondersteld (sekse)neutraal te zijn. Er zijn talloze richtlijnen, checklisten en
andere instrumenten ontwikkeld, waaronder in Nederland bijvoorbeeld de
Emancipatie-effectrapportage (EER), die zijn bedoeld om juist ook dit knelpunt
op te lossen. Genderspecialisten, specifieke vrouwen- of emancipatieafdelingen
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144 Reanda 1999, p. 60. De betrokken staten kunnen weliswaar niet worden gedwongen zich
aan hun eigen afspraken te houden, maar hebben zich wel gecommitteerd en dat commit-
ment later nog bij verschillende gelegenheden, w.o. Beijng +5, herhaald.

145 Zie ook OSAGI 2002, p. 1.
146 Hood-Williams (1996) noemt voor de VS psychoanalyst Robert Stoller, die in 1968 Sex and

Gender schreef, en voor Engeland de socioloog Ann Oakley die in 1972 Sex, Gender and
Society publiceerde. Fausto-Sterling 2000b schrijft de eer toe aan een publicatie uit 1972 van
de seksuologen John Money en Anke Ehrhardt. Delphy noemt als founding mother de
antropoloog Margaret Mead, die in 1935 de stelling lanceerde dat de meeste samenlevingen
het totaal aan menselijke eigenschappen in tweeën verdelen en – willekeurig – de ene helft
toekennen aan mannen en de andere helft aan vrouwen, iets wat Mead overigens niet
bijzonder problematisch vond. Delphy 1993, p. 1.

147 Oakley 1998, p. 135.
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en alle andere specifieke organisatieonderdelen kunnen uitkomst bieden: hier zit
de expertise die in staat is inderdaad de genderbias van een mangaanknol bloot te
leggen. Dit onderstreept het belang van een opvatting van gendermainstreaming
als aanvullende strategie.

Mainstreamen moet
Hoewel de afspraken en conclusies die zijn neergelegd in de Beijing Declaration
and Platform for Action in beginsel niet afdwingbaar zijn, wordt uit het feit dat er
geen voorbehouden werden gemaakt bij de paragrafen over gendermainstrea-
ming alsook op grond van de unanieme aanvaarding van de uitkomsten van
Beijing door de Algemene Vergadering, wel afgeleid dat gendermainstreaming
nu officieel deel uitmaakt van het beleid ter bevordering van seksegelijkheid,
niet alleen voor de VN zelf, maar ook voor alle lidstaten afzonderlijk, en voor
het internationale niveau als geheel.144 Als de hoeveelheid documenten over
gendermainstreaming iets zegt dan is het wel dat de afspraak om gender te main-
streamen in ieder geval in de ambtelijke top van de VN serieus wordt genomen.

2.3.2 Gendermainstreaming: doel

Volgens de definitie van de Economic and Social Council van gendermainstreaming
(zie hierboven) is ‘gender equality’ het ultieme doel.145 In deze paragraaf ga ik
na wat wordt bedoeld met gender, en hoe het ultieme doel van gendergelijkheid
in VN-context moet worden begrepen.

2.3.2.1  Het begrippenpaar sekse en gender

Eind jaren zestig – begin jaren zeventig, werd in de sociaal-wetenschappelijke
disciplines een onderscheid geïntroduceerd tussen sekse en gender.146 Het begon
in de Amerikaanse psychiatrie waar men behoefte had aan woorden waarmee
kon worden gesproken over de ervaringen van mensen bij wie biologische en
sociale sekse niet overlapten.147 Sekse heeft in dit begrippenpaar de betekenis van



HET VN-VROUWENBELEID EN GENDERMAINSTREAMING

148 Gender is een begrip uit de Engelse grammatica dat tot eind jaren zestig voornamelijk werd
gebruikt als verwijzing naar het verschil tussen vrouwelijke en mannelijke vormen in de taal.

149 Oakley 1998, p. 135.
150 Op. cit. in Hood-Williams 1996, p. 4.
151 Vgl. Cheah & Grosz 1996, p. 5.
152 Vgl. Nicholson 1994, p. 80.
153 Oakley 1998, p. 137.
154 Hird 2000, p. 348.
155 Zie over de bruikbaarheid van gender als analytische categorie in het recht b.v. Charmes &

Wieringa 2003, Holtmaat 1997.
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biologische sekse: biologische sekseverschillen zijn van nature gegeven.
Gender148 daarentegen ziet op de ‘preventable differences between the sexes’.149

Mensen zijn – met uitzondering van een enkele speling der natuur – man of
vrouw. Aan het sekseverschil worden echter talloze andere verschillen – in
verwachting, in mogelijkheden, in status enzovoort – opgehangen die allerminst
‘natuurlijk’ zijn: dit zijn sociaal-culturele constructies die variëren met tijd,
cultuur, plaats en zo meer en deze zijn derhalve veranderlijk en te veranderen.
In de woorden van Oakley: ‘Sex is a word that refers to the biological differen-
ces between male and female: the visible difference in genitalia, the related
difference in procreative function. “Gender”, however, is a matter of culture:
it refers to the social classification into “masculine” and “feminine”.’150 Sekse
verwijst dus naar een biologische categorie, terwijl gender de culturele interpre-
tatie van de biologische verschijningsvorm is.151 Nieuw aan dit idee was dat veel
van de verschillen die hetzij met mannen hetzij met vrouwen worden geasso-
cieerd niet onlosmakelijk zijn verbonden met (biologische) sekse en dus niet
onveranderlijk zijn. Cruciaal voordeel is dat het onderscheid de mogelijkheid
biedt om zowel overeenkomsten als verschillen tussen vrouwen onderling (en
tussen mannen onderling) als gegeven tot uitgangspunt te nemen.152 Daardoor
kunnen niet alleen in naam van ‘vrouwen’ politieke eisen worden gesteld, maar
ontstaat tegelijk ruimte voor de erkenning van uiteenlopende ervaringen van
vrouwen op basis van bijvoorbeeld etniciteit of klasse.153 Hird formuleert het als
volgt: ‘This bifurcation served a number of functions, of which the most imme-
diate was to provide a convenient, tangible means to constitute identity and
proceed with the immediate concern of challenging the hierarchical relationships
that subordinate women to men’.154

Het onderscheid bleek een buitengewoon handig middel bij het analyseren
van sekseongelijkheid, omdat het de mogelijkheid bood het probleem van de
vanzelfsprekende, niks-aan-te-doen verschillen tussen mannen en vrouwen te
omzeilen.155 Vanaf de jaren zeventig verscheen een grote hoeveelheid publica-
ties, van vooral sociaal-wetenschappelijke aard, waarin het onderscheid tussen
sekse en gender als een ‘wig’ wordt gebruikt om te onderscheiden tussen natuur
en cultuur, het befaamde nature/nurture debat. Op deze manier werden niet-



MOEDERS IN DE MAINSTREAM

156 Oakley 1998, p. 135.
157 B.v. Van den Brink 2000, Lorber 2000.
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of an International Criminal Court) werd gehouden van 15 juni to 17 juli 1998 in Rome. Het
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natuurlijke verschillen tussen mannen en vrouwen, evenals de vooral voor
vrouwen nadelige gevolgen van die toegeschreven verschillen, blootgelegd.156

Het genderbegrip heeft zich nooit mogen verheugen in de steun van con-
servatief en religieus rechts (zie ook paragraaf 2.2.4 van dit hoofdstuk), omdat
het de idee ondermijnt van een natuurlijke ordening naar sekse met de daarbij
behorende vanzelfsprekendheid van heteroseksualiteit en de intrinsieke onge-
lijkheid (maar eventueel wel gelijkwaardigheid) van mannen en vrouwen, die
in de visie van conservatieve en orthodox-religieuze kringen complementair zijn
aan elkaar in alle opzichten en dus ook voor wat betreft hun rol en verant-
woordelijkheden in het leven. Maar het sekse/genderonderscheid ligt inmiddels
ook al weer onder vuur vanuit dezelfde disciplines waarbinnen het werd ont-
wikkeld, met name omdat inzet van het onderscheid eigenlijk alleen maar
bevestigt dat er zoiets als een essentie van man-zijn en vrouw-zijn bestaat.157

Voor dit onderzoek is deze discussie niet heel erg relevant en blijft dus verder
buiten beschouwing.

2.3.2.2  De betekenis van sekse en gender in VN-context

In dit hoofdstuk werd (paragraaf 2.2.4) al gewag gemaakt van de controverse in
de aanloop naar de Wereldvrouwenconferentie in Beijing in 1995 over de
betekenis van het begrip gender. De impasse werd opgelost nadat een speciale
contactgroep had geconcludeerd dat ‘gender’ in het conceptslotdocument slechts
‘in zijn gebruikelijke betekenis’ voorkwam en dat er geen aanwijzingen waren
dat het begrip nu in een andere betekenis werd gebruikt dan voorheen.

Het United Nations International Research and Training Institute for the Advance-
ment of Women (INSTRAW) noemt echter het slotdocument van Cairo (1994),
het Programme of Action of the International Conference on Population, als het eerste
(VN-)mensenrechtendocument waarin het concept van gender werd geïntrodu-
ceerd.158 Ervan uitgaande dat dat juist is, betekent dat in ieder geval dat het
concept nog niet zo lang in gebruik was binnen VN-(mensenrechten)kringen
als de verklaring van de contactgroep suggereert. Bovendien lijkt deze expliciete
stelling van INSTRAW de vrees van conservatief en religieus rechts te bevesti-
gen dat, met de introductie van het begrip gender, wel degelijk een nieuwe weg
werd ingeslagen. Waarom anders zou INSTRAW hier de nadruk op leggen?

Het vermelden waard in dit verband is de discussie die zich ontspon bij de
onderhandelingen over het Statuut van het op te richten Internationaal Strafhof
(1998).159 Gender werd genoemd als een van de non-discriminatiegronden. Net
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statuut werd op 17 juli 1998 aangenomen. Zie A/CONF.183/9. Zie hierover Haveman &
Wijers 2002, p. 65.

160 Art. 21(3) van het Statuut luidt: ‘The application and interpretation of law pursuant to this
article must be consistent with internationally recognized human rights, and be without any
adverse distinction founded on grounds such as gender as defined in article 7, paragraph 3,
age, race, colour, language, religion, or belief, political or other opinion, national ethnic or
social origin, wealth, birth or other status.’ Het Statuut bevat dus slechts de grond gender en
niet, zoals b.v. de Zuid-Afrikaanse constitutie, zowel sekse als gender als non-discriminatie-
grond.

161 Zie UNESCO 2003.
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als in de aanloop naar Beijing kwamen ook nu de bezwaren met name uit
christelijke en islamitische hoek. Men was bang dat gender zou kunnen worden
opgevat als verwijzing naar seksuele voorkeur en wilde gender vervangen door
sekse. Voorstanders van het opnemen van gender als zelfstandige non-discrimi-
natiegrond beriepen zich op de sociaal-bepaalde aspecten van sekse/gender, waar
gender wel maar sekse niet naar verwijst. Interessant in de onderhavige context
is dat de voorstanders hun betoog kracht bij zetten door te wijzen op de current
state of international law, waarbij zij verwezen naar de inburgering van de term
gender in de VN-praktijk. Het eindresultaat van deze discussie was een compro-
misbepaling: ‘The term gender refers to the two sexes, male and female, within
the context of society. The term gender does not indicate any meaning different
from the above.’160 Met name de zinsnede ‘binnen de maatschappelijke context’
biedt de mogelijkheid voor een ruimhartiger opvatting van sekse/gender dan de
man/vrouw dichotomie, met bijbehorende heteroseksuele norm.

Ook andere bronnen bieden geen uitsluitsel. Binnen de VN circuleren verschil-
lende definities van gender. De United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation (UNESCO) en de International Labour Organisation (ILO) bijvoor-
beeld vatten sekse op als een verwijzing naar mannen en vrouwen en begrijpen
gender in aanvulling daarop als een verwijzing naar sociaal geconstrueerde
posities.161 Daarentegen biedt een omschrijving van gender die onder meer werd
gehanteerd door het OHCHR, de DAW en UNIFEM tijdens een in 1999
gehouden workshop over de integratie van een genderperspectief in het VN-
mensenrechtensysteem, wat meer ruimte om ook sekse als veranderlijke catego-
rie op te vatten. Deze omschrijving luidde:

‘The term “gender” refers to the socially constructed roles of women and
men that are ascribed to them on the basis of their sex in public and in
private life. The term “sex” refers to the biological and physical characte-
ristics of women and men. Gender roles are contingent on a particular socio-
economic, political and cultural context, and are affected by other factors,
including age, race, class, or ethnicity. Gender roles are learned, and vary
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162 HRI/MC/1998/6, para. 16, zie ook A/51/322, paras. 7-15. Overgenomen uit: GI/HRS-E,
non-format report secretariat.

163 Zie hierover b.v. Tobler 1999.
164 Zie hierover Lovecy 2002, die het EU-beleid op dit punt vergelijkt met dat van de Raad van

Europa. Het feit dat het VN-Mensenrechtencomité in 2004 het Belgische beleid accepteer-
de, op grond waarvan in de Belgische Hoge Raad voor Justitie ten minste vier mannen en
vier vrouwen zitting moeten hebben, accepteerde terwijl geen sprake is van enige tijdelijk-
heid van deze maatregel, beschouw ik niet als voldoende tegenaanwijzing voor een andere
opvatting. Het is overigens wel te hopen dat het Comité bij een volgende gelegenheid op
zijn schreden terugkeert: deze visie past niet in een gendermainstreamingstrategie. VN-
Mensenrechtencomité 17 augustus 2004, Jacobs v. Belgium (CCPR/C/81/D/943/2000). Zie
voor een bespreking van deze uitspraak Gerards 2005. Overigens meent Verloo dat de Raad
van Europa tegenwoordig juist verder gaat dan de VN in zijn genderbenadering. Vlgs. haar
ligt het accent in de VN-definitie van gendermainstreaming meer op sekse (mannen en vrou-
wen), terwijl de nadruk in de definitie van de Raad van Europa ligt op gender. (Verloo
2001, p. 2). N.m.m., zoals ik hieronder ook nog zal betogen, moet ook het genderbegrip in
de VN-definitie ruimhartig worden opgevat.
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widely with and between cultures. As social constructs, they can change.
Gender roles shape women’s access to rights, resources and opportunities’.162

Hoewel ook in deze omschrijving sekse en gender als te onderscheiden begrip-
pen worden opgevat, en ervan wordt uitgegaan dat genderrollen kunnen wor-
den veranderd, wordt er niet gezegd dat sekse onveranderlijk is.

Er is nog een andere aanwijzing dat gender ruimer moet worden begrepen
dan slechts als verwijzing naar mannen en vrouwen: de snelheid waarmee gen-
dermainstreaming zich in de VN een plaats heeft veroverd. Het gemak waarmee
het idee van gendermainstreaming is aanvaard wijst namelijk op een niet-
essentialistische opvatting van sekse. Dat lag bijvoorbeeld anders binnen de Raad
van Europa, die lange tijd het idee propageerde van parité, de zogenaamde politics
of presence: het idee dat zonder evenredige participatie (m/v) in het besluitvor-
mingsproces geen werkelijke democratie kan bestaan.163 Dit uitgangspunt vindt
zijn basis in het idee dat mannen en vrouwen zo wezenlijk verschillen dat de een
de ander niet goed kan vertegenwoordigen. De grote frictie tussen deze benade-
ring en de mainstreamingstrategie is dat het idee van pariteit ervan uitgaat dat
vrouwen en mannen beide moeten participeren wil beleid tot stand komen dat
ook de visies van beide in zich draagt: vrouwen zorgen voor het vrouwenpers-
pectief, en mannen voor het mannenperspectief. Mainstreaming daarentegen
berust op de verwachting dat iedereen kan zorgen voor een genderinclusief
perspectief, mits men over voldoende genderdeskundigheid beschikt. Wie wil
mainstreamen laat met andere woorden het idee los dat er zoiets bestaat als een
‘vrouwelijke (of mannelijke) essentie’, waarover alleen vrouwen (respectievelijk
mannen) iets zinnigs kunnen zeggen.164

Of gender nu al dan niet in oppositie tot sekse wordt begrepen, de nadruk
op het niet-natuurlijke van genderpatronen impliceert dat aan gemainstreamde
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165 Ik schreef dat eerder (2003, p. 171-172).
166 ‘A focus on gender recognizes that women’s unequal status is based on and is perpetuated by

structures of systemic inequality and discrimination against women. The standard of measure-
ment in the realization of women’s equality is not the current male standard of equality,
which would simply be a reaffirmation of the status quo. Rather, a new standard of equality
should be envisaged based on a reconsideration of current assumptions and a reconceptualiza-
tion of the meaning of equality from a gender perspective. This standard would reflect the
visions, interests and needs of women as well as those of men.’ (United Nations 2000, p. 23,
para. 19. Vgl. ook de studie van Holtmaat naar de betekenis van art. 5(a) IVDV (Holtmaat
2004).

167 B.v. CSW Resolution 49/4, 3e overweging (Beijing +10).
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programma’s de voorwaarde kan worden gesteld dat zij bestaande genderverhou-
dingen niet fixeren.165

Ik acht voor het onderhavige onderzoek met name twee aspecten van het
voorgaande van belang. In de eerste plaats het feit dat er overeenstemming lijkt
te zijn over het feit dat niet alles wat vrouwen doen of alles wat mannen doen
samenhangt met hun biologische sekse, maar dat er in ieder geval ook sprake is
van sociaal-culturele constructies. Dit betekent dat de status quo niet tot uit-
gangspunt kan worden genomen, maar dat moet worden gezocht naar nieuwe
normen die zowel ‘mannelijke’ als ‘vrouwelijke’ belangen omvatten.166

Het tweede belangrijke aspect is dat, ondanks het feit dat gender ziet op de
seksuele identiteit van alle mensen, en niet alleen van vrouwen, als een paal
boven water staat dat binnen de VN de positie van vrouwen vooralsnog penibe-
ler wordt geacht dan die van mannen. Het verbeteren van de positie van vrou-
wen staat voorop: gendermainstreaming moet leiden tot empowerment van vrou-
wen.167 Dat betekent dat een asymmetrische benadering is aangewezen.

Een laatste punt dat aandacht behoeft is de ratio achter het doel van genderge-
lijkheid. Het is heel gebruikelijk om een pleidooi voor meer gendergelijkheid
niet, of niet alleen, te funderen op de eisen van rechtvaardigheid, maar met
name te benadrukken dat gelijkheid wenselijk is om redenen van efficiency:
zonder gelijkheid geen ontwikkeling; zonder gelijkheid geen effectieve armoe-
debestrijding; zonder scholing voor meisjes geen geboortebeperking en geen
verlaging van de kindersterfte. Dergelijke instrumentele argumenten worden
vaak gebruikt om een bepaald onderwerp op de agenda te krijgen, maar de inzet
ervan is riskant. Het gevaar bestaat dat het doel van gelijkheid (bijvoorbeeld
gelijke toegang van meisjes tot het onderwijs) nog slechts wordt gezien als
middel om een ander doel te bereiken (bijvoorbeeld geboortebeperking). Dat
bergt onder meer het gevaar in zich dat de discussie en daarmee de aandacht
verschuift naar de vraag óf er wel zo’n (hard) verband is tussen onderwijs en
geboortebeperking. Wanneer cijfers die het tegendeel lijken aan te tonen niet
onmiddellijk kunnen worden weerlegd, kan dat een reden zijn om het onder-
werp weer van de agenda af te voeren. Bovendien wordt bij het gebruik van
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168 Vgl. b.v. Elson 1999.
169 Vgl. Baden & Goetz 1997, p. 9-10.
170 Ik wees er al op dat de tweede relevante vraag in dit verband – in hoeverre is een betrokken

orgaan of persoon bewust bezig met gendermainstreaming en is aan de organisatorische voor-
waarden voor gendermainstreaming voldaan? – in dit onderzoek buiten beschouwing blijft.

171 Deze driedeling sluit grotendeels aan bij de drie door de Commissie Groenman onder-
scheiden niveaus van bescherming die volgens deze commissie o.g.v. het Vrouwenverdrag
aan vrouwen moet worden geboden, t.w. het realiseren van volledige gelijkheid voor de wet
en in het openbaar bestuur; de positieverbetering van vrouwen; en de bestrijding van domi-
nante genderideologie. Zie Commissie Groenman 1997, i.h.b. p. 21-27. Zie tevens Holtmaat
2004. 
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instrumentele argumenten voorbijgegaan aan het feit dat de betreffende institu-
ties of structuren (bevolkingspolitiek, onderwijs, maar ook het efficiencybe-
grip)168 zélf niet genderneutraal zijn.169 Uit de definitie van de Economic and Social
Council van gendermainstreaming en het doel ervan mag worden afgeleid dat
gendergelijkheid het doel moet zijn, of dat nu tot meer efficiency leidt of niet.

2.3.3 Een toetsingsmodel: een handvat en drie ijkpunten

Het einddoel van de VN – onder meer na te streven door gendermainstreaming
– is, zo blijkt uit de definitie van de Economic and Social Council, gendergelijk-
heid. In de vorige paragraaf ging ik na wat gender in dit verband betekent. Ik
concludeerde dat – ondanks het verzet tegen een te ruime opvatting van het
genderbegrip – niettemin moet worden aangenomen dat met het gebruik van
het genderbegrip wordt beoogd het fixeren van genderverhoudingen te voorko-
men en dat nieuwe verhoudingen die vrij zijn van genderbias moeten worden
nagestreefd.

Teneinde dat doel te bereiken moeten alle betrokkenen zich, bij alles wat ze
doen, rekenschap geven van genderaspecten en eventuele genderbias ten gevolge
van hetgeen ze (willen gaan) doen. Hoe kan nu worden beoordeeld of gender
in een bepaald werk of activiteit is gemainstreamd in de zin dat het bijdraagt aan
het gestelde doel, gendergelijkheid?170

Op basis van de voorgaande paragrafen kunnen drie elementen worden aan-
gewezen die tezamen het einddoel van gendermainstreaming, gendergelijkheid,
(zouden moeten) kunnen bewerkstelligen: gelijkheid m/v of seksegelijkheid,
empowerment en transformatie. Deze elementen vormen tezamen de ijkpunten
van mijn toetsingsmodel.171

IJkpunt 1: seksegelijkheid
Onder seksegelijkheid versta ik het vertrouwde streven van de VN naar meer
gelijkheid en minder discriminatie tussen mannen en vrouwen. Omwille van de
duidelijkheid maak ik in dit verband een terminologisch onderscheid tussen
sekse en gender, niet met de bedoeling een inhoudelijk onderscheid aan te
brengen maar om een verschil in abstractieniveau aan te geven: gendergelijkheid
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172 Maar zie CEDAW Communication No.: 2/2003, Ms. A.T. v. Hungary, 26 January 2005
(A/60/38). Het Comité leidt uit het recht van vrouwen op (o.m.) bescherming van hun
lichamelijke en geestelijke integriteit op gelijke voet met mannen af dat Hongarije zijn
verplichtingen o.g.v. het IVDV niet is nagekomen nu specifieke wetgeving die bescherming
biedt tegen huiselijk geweld ontbreekt, alsook door niet te voorzien in schuilplaatsen voor
slachtoffers van huiselijk geweld. 

173 Zie b.v. Neidell 1998.
174 Vgl. b.v. para. 3 van Beijing +5. Zie over empowerment uitgebreid Charmes & Wieringa

2003. Zij onderscheiden empowerment ‘as a field of operation’ en empowerment als proces.
Het eerste ziet op de context waarbinnen empowerment moet worden beschouwd, die
bestaat uit de raakvlakken met andere machtsverhoudingen dan gender, w.o. ras of klasse,
de interactie met andere specifieke thema’s, als b.v. HIV/AIDS of onderwijs, en de verschil-
lende ‘sferen’ waarin empowerment van belang is. De sferen die zij onderscheiden zijn de
fysieke sfeer, de sociaal-culturele sfeer, de sfeer van de religie, de politieke, de juridische en
de economische sfeer. Empowerment als proces vereist dat vrouwen toegang hebben tot
bronnen (resources), een stem hebben om voor hun belangen op te komen, en dat zij agency
hebben (krijgen), d.w.z. dat zij voor zichzelf op gaan komen.
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gebruik ik voor het verderweg gelegen einddoel van gendergelijkheid, een
utopische situatie die nu nog niet goed te voorspellen is, evenmin als de gender-
verhoudingen die er dan bestaan (zo al) en hoe die er dan uitzien. Seksegelijk-
heid gebruik ik om het niveau van het (juridisch) gelijkheidsbeginsel mee te
duiden. De eisen die seksegelijkheid stelt op dit niveau zijn wel aan te geven en
neergelegd in talloze verdragen, verklaringen, richtlijnen maar ook in nationale
wetgeving. Seksegelijkheid in deze zin heeft vooral vorm gekregen als een
verbod op directe en indirecte discriminatie naar sekse, tenzij daarvoor een
rechtvaardiging bestaat en – in mindere mate – als een gebod tot het faciliteren
van speciale behoeften. Dat laatste heeft vooral vorm gekregen in de context van
zwangerschap.172

Seksegelijkheid is te beschouwen als een ‘subdoel’ op weg naar gendergelijk-
heid. Het (sub)doel van seksegelijkheid impliceert dat van alle te gendermain-
streamen activiteiten, waaronder de interpretatie van mensenrechtelijke bepa-
lingen, mag worden verwacht dat zij bijdragen aan het verminderen van de
ongelijkheid die samenhangt met sekse/gender.

IJkpunt 2: empowerment
Empowerment kwam in Cairo (1994) bovendrijven als leidend beginsel. Onder
empowerment moet worden verstaan het equiperen van vrouwen, het vrouwen
in staat stellen beter voor hun eigen belangen op te komen en in hun behoeften
te voorzien. Het wordt meestal geformuleerd in termen van toegang tot en
controle over (access and control), zoals bijvoorbeeld toegang tot eigendomsrech-
ten of arbeid, en controle (zeggenschap) over het eigen lichaam of over de eigen
reproductiviteit. Het wordt ook wel omschreven als het verruimen van keuze-
mogelijkheden.173 Men gaat ervan uit dat empowerment zal leiden tot meer
gelijkheid en andersom dat meer gelijkheid, zeker op het niveau van mensen-
rechten, een empowerend effect zal hebben.174
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Empowerment is overigens niet alleen een doel maar ook een zichzelf ver-
sterkend proces: het hangt nauw samen met participatie, met het greep krijgen
op situaties, inspraak hebben, betrokken zijn, en een factor zijn waarmee reke-
ning wordt gehouden.175

Doorgaans wordt benadrukt dat empowerment van vrouwen niet relatief is ten
opzichte van mannen, met andere woorden: het equiperen van vrouwen (verle-
nen van toegang tot en controle over) gaat niet noodzakelijkerwijs ten koste van
mannen.176 Het is geen zero-sum game. Dat is hier met name van belang omdat
dat impliceert dat het mainstreaminggehalte van een bepaalde maatregel of visie
dus kan worden gemeten door te kijken naar hetgeen vrouwen op het punt van
toegang of controle winnen, ongeacht de vraag of die toegangs- of controle-
macht bij mannen weggehaald wordt. Niettemin zullen het heel vaak communi-
cerende vaten blijken te zijn: toenemende zeggenschap van vrouwen over het
eigen lichaam zal meestentijds toch een verminderde zeggenschap van anderen
betekenen. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Voorstelbaar is bijvoorbeeld
ook dat nieuwe technologieën vrouwen nieuwe mogelijkheden bieden waarover
tot die tijd niemand beschikte. Een voor de hand liggend voorbeeld is de pil.

Bij het bepalen van het empowerend effect van bepaalde acties is het door
Molyneux ontwikkelde, en binnen de VN ook wel gehanteerde onderscheid
tussen praktische en strategische genderbelangen bruikbaar.177 Onder praktische
behoeften wordt verstaan behoeften die voortkomen uit of samenhangen met
de bestaande rolverdeling naar sekse. Het gaat veelal om onmiddellijke noden
die nauw verband houden met de genderpositie die men inneemt, zoals de zorg
voor een huishouden. Het voorzien in dergelijke behoeften stelt vrouwen beter
in staat hun taken uit te voeren en is in die zin ‘empowerend’, maar kan tege-
lijkertijd vrouwen ook in hun rol vastpinnen; de structuur die vrouwen aanwijst
als gezinsverzorgers en die maakt dat vrouwen hulp behoeven bij de uitvoering
van die taak wordt niet aangetast door het voorzien in die hulp, wordt er
hooguit door bevestigd. Praktische behoeften zijn veelal ook nauw verbonden
met bijvoorbeeld klasse en etniciteit.

Strategische genderbelangen daarentegen zijn juist gericht op doorbreking
van de structuren die vrouwen in zo’n (achtergestelde) positie manoeuvreren.
Deze behoeften worden veelal niet geformuleerd op basis van (al dan niet
dringende) dagelijkse noden, maar met behulp van genderanalyses. Daarom mag
niet zonder meer worden aangenomen dat (alle) vrouwen (of mannen) bepaalde
strategische behoeften voelen en ze derhalve gerealiseerd willen zien. Maatrege-
len om in dergelijke strategische behoeften te voorzien kunnen op korte termijn
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178 Holtmaat 1997, p. 65. Zie verder b.v. Commissie Groenman 1997, i.h.b. para. 2.1.2, Gold-
schmidt 1997 en OECD 1991.

179 Vgl. OECD 1991, p. 8: ‘... the limited impact of anti-discrimination and equal opportunity
measures points to the systemic nature of gender-based inequality, and the need for a
systemic solution. That solution lies in applying an integrated approach to institutional
change aimed at addressing the contradictions and tensions generated at the interface between
the household, the community and [employment] structures.’
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soms de situatie voor concrete individuen juist slechter maken. Daarom kan het
formuleren van en voorzien in strategische behoeften alleen effectief zijn wan-
neer volledig rekening wordt gehouden met de context waarbinnen in deze
‘behoefte’ wordt voorzien.

IJkpunt 3: transformatie
Uit de formulering van de Agreed Conclusions blijkt dat het realiseren van gender-
gelijkheid tevens vereist dat genderongelijkheid niet wordt gecontinueerd
(perpetuated). Het lijkt een open deur, maar dan wel een die vraagt om een radi-
cale wijziging van bestaande structuren, ook wel aangeduid als transformatie.
Transformerend beleid doorbreekt bestaande genderstructuren, of, als minimum,
bevestigt de bestaande structuren zo min mogelijk. Om welke structuren het dan
gaat moet altijd in het licht van de context worden bepaald.

Naast directe en indirecte discriminatie kan als derde vorm systeemdiscrimi-
natie worden onderscheiden. Holtmaat omschrijft dat als volgt: ‘[d]e achterstel-
ling van vrouwen komt voort uit het feit dat in onze cultuur, economische
ordening, instituties, maatschappelijke en juridische structuren enzovoort, een
ordening heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt van de verhoudingen tussen
de seksen die systematisch ten nadele van vrouwen uitwerkt of vrouwen syste-
matisch in een onderdrukte positie houdt. Dat wordt veroorzaakt doordat met
de aanwezigheid van vrouwen in de wereld in het geheel geen rekening is
gehouden, of doordat vrouwen (of mensen die zich als vrouwen gedragen, die
de ‘natuurlijke’ rol van vrouwen op zich nemen) een andere/mindere plaats
toebedeeld krijgen.’178

Transformerend beleid is een noodzakelijke voorwaarde voor het bestrijden
van systeemdiscriminatie. De ‘systemische’ aard van genderverschillen en -discri-
minatie vraagt om een systemische aanpak.179 Of beleid al dan niet transfor-
merend kan worden genoemd is contextafhankelijk. Het eerder genoemde
onderscheid tussen praktische en strategische behoeften kan ook hierbij bruik-
baar zijn.

Een handvat: zoeken en zichtbaar maken van genderaspecten
Werk (een beleidsplan of een landencommentaar) dat seksegelijkheid, empower-
ment van vrouwen en transformatie van structuren bevordert, zal voldoen aan
de eisen van gendermainstreaming. Maar hoe kom je signalen daarvan op het
spoor? In Agreed Conclusions 1997/2 wordt omschreven hoe knelpunten in kaart
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kunnen worden gebracht: voor ‘elke actie’ dient te worden nagegaan wat de
consequenties in termen van gender zullen zijn. Daartoe moet telkens worden
geëxpliciteerd welke belangen, behoeften en ervaringen van mannen en vrou-
wen in het geding zijn. Met andere woorden, inzicht in de genderproblematiek
op het terrein in kwestie is een absolute voorwaarde voor effectieve gender-
mainstreaming. Een beproefde methode is het stellen van de ‘vrouwenvraag’:
‘Without the woman question, differences associated with women are taken for
granted and, unexamined, may serve as a justification for laws that disadvantage
women.’180 Dit komt er op neer dat steeds wordt nagegaan waar verschillen
zitten (of zouden moeten zitten) naar gender en welke consequenties dat heeft
voor mannen en vrouwen van vlees en bloed. Een zekere argwaan tegenover
neutrale formuleringen is op zijn plaats, maar andersom moeten ook vanzelfspre-
kendheden drie maal worden omgekeerd.

Van belang is in het achterhoofd te houden dat de VN en het VN-beleid
noodzakelijkerwijs vaag moeten blijven over de concrete, ultieme doelen. De
verschillen tussen lidstaten maar ook tussen (groepen) mensen binnen die
lidstaten zijn te groot om consensus te kunnen bereiken over meer dan hoofdlij-
nen en begrippen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn (zoals gelijkheid).
Daarom moet gendermainstreaming, als bijdrage aan het VN-brede streven naar
gendergelijkheid, primair zijn gericht op het scheppen van ruimte voor verande-
ring, zonder dat altijd (of mogelijk zelfs maar meestal) zal (kunnen) worden
aangegeven welke richting die verandering moet uitgaan.

Het hierboven uiteengezette toetsingsmodel zal in de hoofdstukken 4, 5 en 6
worden toegepast op concrete onderwerpen. Eerst wordt in hoofdstuk 3 echter
een beeld geschetst van de inhoud van het Kinderrechtenverdrag en wordt de
selectie (met behulp van de ‘vrouwenvraag’) van de te toetsen thema’s toege-
licht.



1 Development Forum 1978, op. cit. in Evans 1985, p. 195.
2 Trb. 1990, 46, Trb. 1990, 170 (Rectificatie Trb. 1997, 83). Voor uitgebreidere beschrijvingen

zie b.v. Van Bueren 1995, Detrick 1992 en Detrick 1999.
3 Records of the Fifth Assembly, League of Nations Official Journal, Special Supplement No. 23,

p. 177 (1924). Voor de tekst van de 1924 Declaration of Geneva, de 1948 Declaration of the
Rights of the Child, en de 1959 United Nations Declaration of the Rights of the Child, zie
Detrick 1992, p. 641-644.
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3 Het Kinderrechtenverdrag

‘The majority of basic services for children anywhere in the world are provided by their
mothers’1

3.1 INLEIDING

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van het Kinderrechtenverdrag.2 Het is
bedoeld om de lezer enige achtergrondinformatie te geven over de (mensen)-
rechten van kinderen, de inhoud van het Kinderrechtenverdrag en de bevoegd-
heden en werkwijze van het Comité dat toeziet op naleving ervan. De behande-
ling is dus allerminst uitputtend. In paragraaf 3.2 wordt de totstandkomingsge-
schiedenis van het verdrag geschetst. In paragraaf 3.3 worden de hoofdlijnen van
het debat over de voors en tegens van een apart kinderverdrag en over het nut
van rechten voor kinderen beschreven.

In paragraaf 3.4 volgt een beschrijving van de inhoud van het verdrag.
Achtereenvolgens worden de preambule, de inhoudelijke bepalingen, de bepa-
lingen met betrekking tot naleving en toezicht en de overige artikelen bespro-
ken. Deze paragraaf is met name ook relevant met het oog op de hiernavolgende
hoofdstukken.

Paragraaf 3.5 ten slotte bevat een toelichting op de selectie van thema’s uit
het werk van het Kinderrechtencomité die ik in de volgende drie hoofdstukken
nader zal analyseren.

3.2 HISTORIE VAN DE TOTSTANDKOMING VAN HET VERDRAG

De officiële geschiedenis van de rechten van het kind laat men vaak beginnen
in 1924, met het aannemen door de Volkenbond van de Geneva Declaration of the
Rights of the Child, het eerste officiële kinderrechtendocument.3 Deze tekst was
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4 Zie Detrick 1999, p. 13. Grote voorvechtster van deze verklaring was een Engelse onder-
wijzeres, Eglantyne Jebb. Zij werd bij haar overlijden in 1928 door de Volkenbond herdacht
met de woorden: ‘Plus flamme que femme’, zie Van Bueren 1995, p. 9. Zie ook Price Cohen
1990, p. 138-139.

5 Vgl. Olsen 1992, p. 209 ‘The alternative possibility of making work places healthy and edu-
cational environments for children seems never to have been considered.’
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eerder opgesteld als doelstelling van de Save the Children International Union die
in 1920 werd opgericht.4

De eerste verklaringen
De Verklaring van Genève van 1924 bevat vijf bepalingen: over ontwikkeling,
voedsel en medische zorg, noodhulp, arbeid en uitbuiting, en maatschappelijk
bewustzijn. De verklaring wordt niet gedaan namens de lidstaten, of namens de
Volkenbond, maar namens ‘mannen en vrouwen van alle landen’. De beginselen
zijn geformuleerd in termen van behoeften waarin moet worden voorzien:
genoemde mannen en vrouwen verklaren het als hun plicht te beschouwen
ervoor te zorgen dat kinderen krijgen wat ze nodig hebben. De sekseneutrale
bewoordingen van het document vallen op. Er wordt uitsluitend gesproken over
‘the child’ en ‘its’. De enige verwijzing naar sekse is te vinden in de zinsnede
‘men and women of all nations’ in de aanhef. Sekse ontbreekt in het (korte) rijtje
gronden die geen verschil mogen maken voor wat betreft de naleving van de
verplichtingen uit het verdrag. Wel worden genoemd: ras, nationaliteit en
geloofsovertuiging. Inhoudelijk opvallend is artikel 4 dat bepaalt dat elk kind in
de positie moet zijn om in het eigen onderhoud te voorzien. In de huidige tijd
van georganiseerde actie tegen kinderarbeid in welke vorm dan ook – dus ook
die waarbij geen sprake is van uitbuiting – is dat een heel ander geluid.5

In 1948 bracht de Algemene Vergadering van de VN een verklaring uit van
zeven punten, die grotendeels voortbouwde op de Verklaring van Genève uit
1924. De Verklaring van de Rechten van het Kind uit 1948 onderscheidt zich
maar in weinig van haar voorganger uit 1924. Er zijn twee nieuwe aandachts-
punten, te weten de verplichting tot zorg voor kinderen, onder eerbiediging van
de eenheid van het gezin, en de verplichting ervoor te zorgen dat ook kinderen
profiteren van socialezekerheidsprogramma’s. De bepaling met betrekking tot
het verdienen van het eigen brood is afgezwakt tot een verplichting om er zorg
voor te dragen dat kinderen een opleiding krijgen die hen in staat stelt ‘at the
right time’ hun eigen brood te verdienen. Aan de zorg voor de materiële en
geestelijke aspecten van de ‘normale ontwikkeling’ van het kind is nu ook
morele ontwikkeling toegevoegd.

De Verklaring van 1948 werd snel gevolgd door het besluit om een herziene en
gedetailleerdere verklaring op te stellen, hetgeen in 1959 resulteerde in de
Declaration on the Rights of the Child. De VN-Verklaring van de Rechten van het
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6 Hoewel sekse niet expliciet wordt genoemd in het tiende beginsel, dat bepaalt dat kinderen
moeten worden behoed voor het aanleren van een discriminerende attitude.

7 E/CN.4/L.1366/Rev.1. Kort daarna diende Polen een (licht) gewijzigd voorstel in: E/
CN.4/L.1366/Rev.2. Polen lobbyde al voor een kinderrechtenverdrag sinds de Tweede
Wereldoorlog, toen meer dan twee miljoen Poolse kinderen om het leven kwamen. Zie
Simon 2000, p. 4, onder verwijzing naar Lawrence J. LeBlanc, The Convention on the Rights
of the Child, Lincoln: University of Nebraska, 1995, p. 45.

8 E/1978/34, 1978, Supplement No. 4, para. 306; het voorstel werd later tevens ondersteund
door Peru: para. 307. Polen diende in 1980 een tweede, gewijzigd en beter doordacht
tekstvoorstel in.
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Kind uit 1959 verschilt in veel opzichten van haar voorgangers. De veel uitge-
breidere verklaring bevat een preambule (en niet slechts een aanhef) en tien
beginselen, geformuleerd in termen van rechten. De tekst is niet langer sekse-
neutraal. Enerzijds is nu zowel in de preambule als in de openingsbepaling
uitdrukkelijk sekse toegevoegd aan de uitgebreide opsomming van verboden
onderscheidsgronden,6 en anderzijds wordt gesproken over ‘het kind, hij’, en
over bijvoorbeeld universal brotherhood (het tiende beginsel). Bovendien zijn twee
seksespecifieke verwijzingen naar moeders toegevoegd. Vaders worden niet apart
genoemd. Het vierde beginsel bepaalt dat het kind en zijn moeder recht hebben
op speciale zorg en bescherming, waaronder ook prenatale zorg wordt begrepen.
Het zesde beginsel verklaart dat ieder kind zou moeten opgroeien in een liefde-
en begripvolle omgeving, bij voorkeur verzorgd door zijn ouders, met voldoen-
de zedelijke en materiële veiligheid en zekerheid. Daaraan wordt toegevoegd dat
kleine kinderen (a child of tender years) niet zullen worden gescheiden van hun
moeder, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. In beginsel zeven wordt het
begrip ‘het belang van het kind’ geïntroduceerd als leidend beginsel voor
eenieder die op een of andere manier verantwoordelijkheid draagt voor een
kind. Daarbij wordt aangetekend dat de verantwoordelijkheid wel primair bij
de ouders ligt. Een laatste opvallend verschil is de ruime aandacht die wordt
besteed aan het recht van het kind op voldoende gelegenheid voor spel en
ontspanning (beginsel zeven), terwijl anderzijds wordt bepaald dat kinderen niet
mogen werken voordat zij een gepaste minimumleeftijd hebben bereikt.

Van verklaring naar verdrag
Het idee om de rechten van kinderen in een bindend verdrag vast te leggen,
werd officieel geïntroduceerd door Polen in 1978.7 Het daarop volgende jaar,
1979, was het VN-Jaar van het Kind, en het leek Polen passend om dat te
onderstrepen met het aanvaarden van een kinderrechtenverdrag in datzelfde jaar.
Het voorstel werd gesteund door Oostenrijk, Bulgarije, Colombia, Jordanië,
Senegal en Syrië,8 en mocht zich verheugen in een warm onthaal. De meeste
leden van de Mensenrechtencommissie deelden de zorg over de erbarmelijke
omstandigheden van (te) veel kinderen wereldwijd, en voelden er dus wel wat
voor. Snelle totstandkoming van een verdragstekst leek ook tot de mogelijkhe-
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9 E/1978/34, para. 309.
10 CHR resolution 20 (XXXIV), 8 March 1978, Supplement No. 4 (E/1978/34), chap. XXVI,

sect. A.
11 Detrick 1992, p. 21-22.
12 Zie hierover uitgebreid Price Cohen 1990.
13 E/CN.4/1988/WG.1/WP.1/Rev.2.
14 E/CN.4/1989/WG.1/CRP.1 and Corr. 1-2 and Add. 1-2.
15 E/CN.4/1989/48; zie ook E/CN.4/1989/29/Rev.1.
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den te behoren. Het ontwerp dat Polen voorlegde was een vrijwel letterlijke
weergave van de Verklaring van 1959 en daarover was men het immers al eens.

In eerste instantie was er slechts één gedelegeerde die zich afvroeg of het wel
verstandig was om een dergelijk verdrag al gedurende het Jaar van het Kind te
willen aannemen. De vele activiteiten die juist in dat jaar zouden plaatsvinden,
konden wellicht waardevolle inzichten en ideeën opleveren voor de op te stellen
verdragstekst.9 De discussie resulteerde in een resolutie waarin de Secretaris-
Generaal werd verzocht de ontwerptekst te verspreiden onder de lidstaten,
alsmede onder de gespecialiseerde organen, regionale intergouvernementele
organisaties (IGO’s) en NGO’s en hen te verzoeken om commentaar. Tevens
bevatte de resolutie het voornemen om de discussie tijdens de volgende vergade-
ring voort te zetten, en zo mogelijk de tekst dan ook vast te stellen.10

Tijdens haar 35e sessie (1979) besloot de VN-Mensenrechtencommissie een
‘open-ended Working Group on the Question of a Convention of the Rights of the
Child’ in te stellen, die werd belast met het formuleren van een ontwerptekst.
Daarmee was duidelijk dat het oorspronkelijke idee, om het verdrag nog tijdens
het Jaar van het Kind aan te nemen, van tafel was. Het open-einde karakter van
de werkgroep betekende dat elk van de 43 staten die vertegenwoordigd waren
in de Mensenrechten Commissie, kon deelnemen aan de beraadslagingen in de
werkgroep. Alle andere VN-staten en internationale organisaties konden waar-
nemers sturen, die spreekrecht hadden. Ook NGO’s met een zogeheten consul-
tatieve status, konden deelnemen. Zij hadden echter geen absoluut spreekrecht,
hoewel dat in de praktijk zelden werd geweigerd.11 Vanaf 1983 vormden deze
NGO’s een soort gelegenheidscoalities die bekend kwamen te staan als de
Informal NGO Ad Hoc Group on the Drafting of the Convention on the Rights of the
Child. Zij waren actief betrokken bij de totstandkoming van het verdrag.12

De werkgroep hield zijn eerste bijeenkomst in 1979 als pre-sessional working
group bij de Mensenrechten Commissie. Het jaar daarop diende Polen een
gewijzigd tekstvoorstel in. Na tien jaar discussiëren werd men het uiteindelijk
in maart 1988 eens over een ontwerptekst.13 Deze werd vervolgens onderwor-
pen aan een technische controle door het VN-secretariaat14 waarna een tweede
lezing volgde in december 1988.15 Er waren uiteindelijk elf sessies voor nodig
tussen 1979 en 1989, alvorens het tekstvoorstel helemaal klaar was. Dit tekst-
voorstel werd voorgelegd aan de Mensenrechtencommissie. De Commissie
stuurde de tekst, na herziening, voor discussie en goedkeuring door naar de
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16 GA Resolution 44/25 of 20 November 1989.
17 Price Cohen, Hart & Kosloske 1996, p. 440.
18 Wel hebben veel staten soms heel fundamentele voorbehouden gemaakt. Zie hierover b.v.

Schabas 1996.
19 Cantwell 1992, p. 20, spreekt over meer dan 80 internationale en regionale documenten die,

al dan niet bindend, op enigerlei wijze betrekking hebben op kinderrechten.
20 Cantwell 1992, p. 20.
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ESC. Vandaar werd het voorstel doorgestuurd naar de Algemene Vergadering,
waar het op 20 november 1989 met algemene stemmen werd aanvaard door de
– toen – 159 leden, en opengesteld voor ondertekening, ratificatie en toetre-
ding.16 De ondertekeningsceremonie in januari 1990 brak alle VN-records voor
wat betreft het aantal deelnemende staten.17 Nog geen jaar later, op 2 september
1990, trad het in werking en anno 2005 telt het IVRK 192 verdragspartijen.
Daarmee is het het meest geratificeerde verdrag ooit. Slechts twee staten hadden
eind 2005 het verdrag niet geratificeerd, te weten de Verenigde Staten en
Somalië.18

3.3 MENSENRECHTEN VAN KINDEREN

De totstandkoming van het Kinderrechtenverdrag was geen mijlpaal in de zin
dat kinderen voordien geen rechten hadden. In de andere, eerder tot stand
gekomen VN-mensenrechtenverdragen – het IVBPR en het IVESCR – zijn
rechten neergelegd die voor ieder mens gelden, dus ook voor kinderen. Ook de
meer specifieke verdragen, zoals het IVRD, het IVDV en de CAT, zijn in
beginsel gelijkelijk van toepassing op volwassenen en kinderen. Daarnaast
bevatten verschillende van deze verdragen specifieke bepalingen voor kinderen,
zoals artikel 24 IVBPR dat bepaalt dat kinderen recht hebben op speciale
bescherming in verband met hun minderjarigheid, op registratie van hun ge-
boorte en een naam en op het verwerven van een nationaliteit.19 Een belangrijk
punt van discussie was daarom of er überhaupt wel behoefte was aan een apart
verdrag voor de rechten van kinderen.20

Een apart verdrag?
In de jaren zeventig kwam de discussie over de rechten van kinderen en over de
vraag of die rechten moesten worden neergelegd in een apart verdrag pas goed
op gang. Tegenstanders van een apart kinderrechtenverdrag redeneerden dat
kinderen gewoon mensen zijn en dus ook door de algemene verdragen be-
schermd (zouden moeten) worden. Bij sommigen bestond ook de vrees dat het
opstellen van specifieke rechten voor kinderen de indruk zou kunnen wekken
dat de reeds bestaande, algemene rechten niet op hen van toepassing waren. Ook
zou de formulering van nieuwe normen ertoe kunnen leiden dat het bestaande
beschermingsniveau zou worden verminderd. Daarom kon beter worden vol-
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21 Detrick 1999, p. 1-2.
22 Bischoff van Heemskerck 1999, p. 18.
23 Over de verhouding tussen het aantal oude en nieuwe rechten lopen de meningen uiteen.

Cantwell 1992, p. 27 noemt het verdrag ‘extraordinarily comprehensive in scope’. Zie ook
Detrick 1999, p. 22 en 25. Volgens Fottrell (2000, p. 3-4) vormt het verdrag een aanzienlijke
uitbreiding van het op kinderen toepasselijke internationaal recht ‘through the sheer ambi-
tion and breath of its provisions’. Balton (1990, p. 122) daarentegen vraagt zich af wat het
verdrag eigenlijk toevoegt nu de meeste bepalingen bijna letterlijk zijn overgenomen uit
eerdere verdragen. Hij ziet overigens toch wel enkele voordelen.

24 Volgens Bischoff van Heemskerck 1999: artt. 4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 30 en 41 (p.
18).

25 Hiertoe behoren volgens Bischoff van Heemskerck 1999 de artt. 2, 10, 17, 31, 32, 35, 37,
39 en 40 (p. 19).

26 Hiertoe rekent Bischoff van Heemskerck 1999 de artt. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 36 en 38 (p. 19).
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staan met een algemene verwijzing naar de toepasselijkheid van andere mensen-
rechten voor kinderen. In het IVRK zouden uitsluitend rechten moeten worden
opgenomen met speciale relevantie voor kinderen.

De voorstanders van een apart verdrag vonden een apart verdrag noodzake-
lijk omdat dat aandacht voor de mensenrechten van kinderen stimuleert. Kinder-
rechten konden daarom beter door een specifiek op kinderen gericht verdrag
worden beschermd. Men betoogde ook dat het niet-opnemen van reeds bestaan-
de, algemene rechten in een kinderrechtenverdrag de indruk zou kunnen
wekken dat deze algemene rechten helemaal niet van toepassing waren op
kinderen. Daarom moesten bestaande rechten juist wel worden herhaald.21

Bovendien had de door tegenstanders gevreesde vermindering van het bescher-
mingsniveau zich bij andere verdragen gericht op specifieke groepen, zoals het
Vrouwenverdrag, ook niet voorgedaan.22

Uiteindelijk hebben in het IVRK naast nieuwe en aanvullende rechten ook
diverse bestaande rechten een plaats gekregen.23 Bischoff van Heemskerck
onderscheidt drie categorieën rechten in het IVRK:
– rechten van algemene gelding, die dus ook al elders zijn neergelegd, zoals

bijvoorbeeld het recht op privacy;24

– rechten van algemene gelding waaraan speciaal ten behoeve van kinderen
extra voorwaarden worden gesteld, zoals bijvoorbeeld aanvullende eisen met
betrekking tot jeugddetentie;25 en

–  speciale rechten die uitsluitend voor kinderen gelden, zoals bijvoorbeeld met
betrekking tot adoptie, omgang met ouders, en basisonderwijs.26

De meeste bepalingen van het IVRK vallen volgens deze auteur in de laatste
categorie.
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27 Aldus Cantwell 1992, p. 19. Daar valt overigens wel iets op af te dingen, gezien de verande-
ringen in de ideeën over de wenselijkheid van arbeid door kinderen. Een vergelijkbare dis-
cussie werd indertijd gevoerd met betrekking tot art. 24 IVBPR (over het recht van kinderen
op bescherming, een naam en een nationaliteit). Zie hierover Detrick 1999, p. 3 e.v.

28 Van Bueren 1995, p. 15. Zie hierover ook Simon 2000.
29 B.v. Simon 2000, p. 5 e.v. die ervoor pleit het verdrag veeleer te zien als een opsomming

van verplichtingen van staten jegens kinderen om te voorkomen dat hen kwaad wordt
berokkend (harm perspective), in plaats van een rechtencatalogus voor kinderen. Immers, zo
betoogt Simon, als participatierechten inderdaad de kern vormen van het verdrag, hoe kan
dan b.v. deelname van kinderen aan een gewapend conflict nog worden tegengegaan?

30 Mnookin, op. cit. in Van Bueren 1995, p. 3.
31 Dit ideaal van het zelfstandige kind werd – in de jaren zeventig van de vorige eeuw – ook

wel aangeduid met de fraaie term ‘pupil power’. Zie Cantwell 1992, p. 20.

61

Kunnen kinderen rechten hebben?
Naast de vraag óf er een apart verdrag moest komen, rees natuurlijk ook de
vraag wat daar dan in zou moeten staan. Hebben kinderen wel iets aan rechten?
Kunnen ze wel drager van rechten zijn? In de loop der tijd is de vraag of kinde-
ren ‘gewone’ mensen zijn of dat ze toch als een aparte soort moeten worden
beschouwd uiteenlopend beantwoord. De teksten uit de eerste helft van de
twintigste eeuw kenmerken zich door het idee dat kinderen speciale bescher-
ming en zorg nodig hebben. De gedachte dat kinderen ook rechtssubject zouden
kunnen zijn, was nog vreemd. Pas de Verklaring van 1959 bracht hier een beetje
verandering in door een tweetal burgerlijke rechten op te nemen, te weten het
recht op een naam en op een nationaliteit.27 Het IVRK wordt daarom gezien als
een baanbrekend verdrag, dat naast de meer traditionele beschermingsrechten
ook burger- en participatierechten bevat en kinderen als volwaardige mensen in
wording beschouwd. In de literatuur worden vier soorten rechten onderschei-
den, vaak aangeduid als ‘de vier P’s’:
– participation: betrokkenheid van kinderen bij besluitvorming die hen zelf

raakt;
– protection: bescherming van kinderen tegen discriminatie, verwaarlozing en

uitbuiting;
– prevention: het voorkomen dat kinderen kwaad wordt gedaan; en
– provision: (hulp bij) voorziening in de dagelijkse behoeften.28

Het zijn vooral de participatierechten die omstreden zijn.29 In een traditionele
rechtsopvatting worden individuen beschouwd als autonome wezens die in een
directe relatie staan tot de overheid. Dat geldt voor kinderen, in het bijzonder
jonge kinderen, maar zeer ten dele.

De grenzen van het debat over de vraag of rechten in deze traditionele zin
ook voor kinderen moeten en kunnen gelden, worden enerzijds aangegeven
door wat Mnookin noemt de kiddy libbers met aan het andere uiterste de child
savers.30 Kiddy libbers beschouwen kinderen als alle andere mensen voor wie een
zo groot mogelijke autonomie moet gelden. Inspraak en zeggenschap over alles
wat het kind aangaat, participatie, wordt van belang geacht.31 Child savers aan de
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32 Zie hierover kort Alston & Parker 1992, p. viii-ix, en uitgebreider verschillende andere
bijdragen in diezelfde bundel: Alston, Parker & Seymour, 1992. Zie ook Archard 2003, i.h.b.
hfdst. 1.

33 Van Bueren 1995, p. 3. Een kanttekening hierbij is op zijn plaats. Deze strategie is vergelijk-
baar met het stimuleren van de participatie van vrouwen omdat het onbenut laten van hun
capaciteiten verspilling zou zijn (zie hfdst. 2, para. 2.3.2.2). Een serieus te nemen risico van
deze benadering is dat participatierechten op grond van dit motief uitsluitend worden
gehonoreerd voor zover inderdaad een meerwaarde te constateren is. Zie hierover Baden &
Goetz 1997.
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andere kant, hanteren een meer traditioneel welzijnsperspectief dat primair is
gericht op ‘provisie’ (voorziening), preventie en protectie.

Deze discussie over (het nut van) rechten voor kinderen wordt ook wel
getypeerd als het debat tussen aanhangers van de zogenoemde will en interest
theorieën. Volgens de eersten is een recht iets waarmee de rechthebbende zijn
wil kan uitoefenen. Volgens de tweede groep is de functie van een recht gelegen
in het beschermen van de belangen van rechthebbenden. Redenerend vanuit de
wil-theorie kan dus niet worden gezegd dat (jonge) kinderen rechten kunnen
hebben: zij zijn immers niet in staat om deze uit te oefenen.32

Van Bueren wijst erop dat de aanhangers van de wil-theorie weliswaar niet
vinden dat kinderen drager van rechten kunnen zijn, maar dat zij doorgaans wel
oog hebben voor de bijdrage van kinderen aan de maatschappij. Het idee dat
kinderen geen rechtssubject kunnen zijn, betekent niet dat kinderen daarom ook
(juridische) steun en bescherming moeten ontberen. Steun aan en ondersteuning
van kinderen wordt gezien als een investering in de toekomst. Alleen moet deze
steun niet worden gegoten in de vorm van rechten. Volgens Van Bueren ligt
hier de sleutel tot het bij elkaar brengen van deze twee uitersten. Het motief van
de (potentiële) bijdrage van kinderen kan worden ingezet om participatie te
stimuleren: het idee dat kinderen een nuttige bijdrage kunnen leveren aan, een
eigen inbreng kunnen hebben in een debat bijvoorbeeld vormt een goede reden
om kinderen ook inderdaad mee te laten discussiëren.33

In het IVRK is gekozen voor het concept van de ‘zich ontwikkelende
vermogens van het kind’ (artikel 5). Daarmee wordt uitdrukking gegeven aan
‘fases’ van rechten: de eerste stap is het toekennen van rechten; pas daarna komt
de uitoefening en eventuele afdwinging ervan in beeld. Dit is, zoals Van Bueren
betoogt, terecht. De rechten die ouders uitoefenen over hun kinderen, de
ouderlijke macht, bestaan immers niet ten behoeve van die ouders, maar ten
behoeve van hun kinderen. Deze rechten zijn slechts gelegitimeerd voor zover
ze inderdaad de ouder(s) in staat stellen hun verantwoordelijkheden jegens hun
kinderen na te komen, waarbij steeds het belang van die kinderen voorop moet
staan. Hoe meer de vermogens van kinderen zich ontwikkelen, en hoe beter een
kind derhalve in staat is voor zijn eigen belangen op te komen, hoe minder de
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34 Zie hierover b.v. Van Bueren 1995, p. 4, en Lowy 1992.
35 Van Bueren 1995, p. 4-5.
36 Vgl. Alston 1992, p. 1. Voor een uitgesproken kritische benadering van het verdrag zie

Pupavac 1998.
37 Willems 2005, i.h.b. p. 104-105.
38 Art. 41 bepaalt dat het verdrag op geen enkele manier afbreuk doet aan andere inter-

nationaal- of nationaalrechtelijke bepalingen die meer bescherming bieden en is dus strikt
genomen geen inhoudelijke bepaling.
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uitoefening van ouderlijke rechten (of vergelijkbare ‘instrumentele’ rechten van
anderen) over dat kind gerechtvaardigd is.34

Het onthouden van rechten aan kinderen tot zij in staat zijn die rechten
(volledig) uit te oefenen, ten slotte, voldoet in nog een ander opzicht niet. Een
dergelijke benadering berust, aldus Van Bueren, vaak op een te enge opvatting
van het recht in kwestie. Het idee dat kinderen geen politieke rechten kunnen
bezitten, althans daar niets aan hebben, vloeit voort uit een onnodig beperkte
opvatting van het begrip politieke rechten tot actief en passief kiesrecht.35 Het
in het IVRK neergelegde handvat van de zich ontwikkelende vermogens biedt
ook hier houvast.

Alston vat het doel van het IVRK samen als ‘een middel tot empowerment
van kinderen en van degenen die namens hen optreden’.36 Ook Willems spreekt
van empowerment van ouders waarmee hij de materiële en immateriële onder-
steuning van ouders bij de opvoeding bedoelt, die de overheid volgens hem op
grond van het verdrag verplicht is te verlenen.37 Dit veronderstelde ‘empowe-
rend’ effect van het verdrag op ouders en verzorgers is één van de dingen die ik
in deze studie wil onderzoeken vanuit een genderperspectief. Als het verdrag de
positie van ouders (en verzorgers) inderdaad verstevigt, is die positieversteviging
dan enigszins evenwichtig verdeeld tussen vaders en moeders of is er daarbij
sprake van een genderbias (zie hoofdstuk 2 paragraaf 2.3.3)?

3.4 DE INHOUD VAN HET VERDRAG

Het IVRK is een omvangrijk verdrag. Het bevat 54 bepalingen waarvan 40
materiële. Dat is veel in vergelijking met bijvoorbeeld het IVRD (25 bepalingen,
waarvan 7 materiële), het IVDV (30 bepalingen, waarvan 16 materiële), maar
ook met het IVBPR, dat weliswaar 53 bepalingen bevat, maar ‘slechts’ 27
inhoudelijke.

Het verdrag bevat een preambule en drie delen. Deel I bevat de materiële
bepalingen 1 tot en met 41.38 Deel II, artikel 42 tot en met 45 bevat enkele
bepalingen die betrekking hebben op naleving en toezicht. In deel III, ten slotte,
zijn in artikel 46 tot en met 54 bepalingen neergelegd over zaken als onderteke-
ning en ratificatie en voorbehouden. Deze vier delen worden hieronder toege-
licht. De zogenoemde paraplubepalingen en algemene beginselen, richtingge-
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39 Voor een uitgebreide bespreking van het verdrag wordt verwezen naar b.v. Bischoff van
Heemskerck 1999, Van Bueren 1995, Detrick 1992 en 1999, Hodgkin & Newell 1998 en
McGoldrick 1991.

40 Resp. Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography, New York,
25 mei 2000, Trb. nr. 130 en Optional protocol on the involvement of children in armed conflict,
New York, 25 mei 2000, Trb. nr. 131.

41 Volgens Mayall (2000, i.h.b. p. 250) worden kinderen, althans vanuit een westers perspectief,
niet beschouwd als sociale groep, maar als individuen die deel uitmaken van een gezin.
Daaruit vloeit het idee voort dat het succes van een kind afhankelijk is van hetgeen het gezin
te bieden heeft. Dit kan (mede) het enorme gewicht verklaren dat in de context van het
Kinderrechtenverdrag aan het (kern)gezin wordt gehecht. 
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vend bij de interpretatie van de overige bepalingen, worden wat uitgebreider
behandeld.39 In de hoofdstukken 4, 5 en 6 komen specifieke artikelen meer in
detail aan de orde. Sinds het verdrag in werking trad zijn er facultatieve proto-
collen bij het verdrag tot stand gekomen over kinderhandel, prostitutie en
pornografie en over kinderen en gewapende conflicten. Deze blijven verder
buiten beschouwing.40

3.4.1 De preambule

De preambule telt dertien overwegingen. De eerste drie overwegingen hebben
het kind-is-mens-als-ieder-ander-perspectief (het perspectief van de kiddy libbers)
en handelen, onder verwijzing naar het Handvest, de UVRM en de beide
mensenrechtenconvenanten, over mensenrechten en fundamentele vrijheden,
gelijkheid en menselijke waardigheid; zaken die voor elk mens, alle leden van
de mensengemeenschap gelden. De zevende overweging bepaalt dat kinderen
moeten worden voorbereid op een leven ‘in de geest van het Handvest’.

Bijna alle andere overwegingen hebben juist betrekking op de specificiteit en
eigenheid van kinderen, en hebben een kind-is-speciaal-type-mens-perspectief
(het perspectief van de child savers). De vierde overweging spreekt over de
‘speciale zorg en bijstand’ waartoe de jeugd gerechtigd is. De vijfde en zesde
overwegingen zien op het gezin als hoeksteen van de maatschappij.41 In deze
paragrafen wordt bepaald dat het gezin de ‘natuurlijke’ omgeving is om op te
groeien en dat het gezin daarom moet worden beschermd en ondersteund,
vergelijkbaar met bijvoorbeeld artikel 10 IVESCR en 23 IVBPR. De achtste en
negende overweging roepen internationale verdragen en bepalingen in herinne-
ring waarin reeds aandacht wordt geschonken aan de speciale positie van kinde-
ren en de daarmee verband houdende specifieke behoeften. De tiende en elfde
overweging zien op speciale, extra kwetsbare groepen kinderen.

In de laatste twee paragrafen worden meer politiek getinte kwesties bena-
drukt, te weten het belang van traditie en cultuur en van internationale samen-
werking.
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42 The Vienna Convention on the Law of Treaties: Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht,
verdrag van 23 mei 1969, Trb. 1977, 169, herziene vertaling Trb. 1985, 79 (rectificatie Trb.
1996, 89).

43 Vgl. Alston 1992, p. 2, 
44 Resp. CRC/C/5 voor eerste rapportages en CRC/C/58 voor tweede en volgende rapporta-

ges. Voor een overzicht van de rapportagerichtlijnen van alle mensenrechtenverdragen zie
HRI/GEN/2/Rev.1, 9 May 2001.

45 Zie b.v. Alston 1992, p. 2, Van Bueren 1995, p. 33.
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Preambules zijn niet bindend. Een preambule moet worden beschouwd als een
soort inleiding, een algemene overweging waarin de missie van de verdragslui-
tende partijen uiteen wordt gezet. Niettemin kunnen overwegingen uit pream-
bules wel van invloed zijn. Ingevolge artikel 31, eerste lid, van het Weens
Verdragen Verdrag (1969)42 moeten verdragsbepalingen ‘te goeder trouw
worden uitgelegd overeenkomstig de gewone betekenis van het verdrag in hun
context...’. In het tweede lid van artikel 31 is bepaald dat de context van een
verdrag, naast de tekst en eventuele bijlagen, ook de preambule omvat.

3.4.2 Inhoudelijke bepalingen: deel I – artikel 1 tot en met 41

Het verdrag opent met een vijftal paraplubepalingen die – samen met artikel
41 – richtinggevend zijn voor de invulling van de overige, meer specifieke
bepalingen.43

Het verdrag onderscheidt enkele algemene beginselen, die, zo valt op te
maken uit de rapportagerichtlijnen, houvast moeten geven bij de implementatie
van de verschillende bepalingen.44 De door verschillende auteurs aangewezen
paraplubepalingen en de algemene beginselen van het IVRK worden hieronder
eerst besproken. Zij overlappen deels.

Paraplubepalingen
In artikel 1 wordt de vraag beantwoord wie kind is. In het bijzonder de vraag
wanneer het kind-zijn begint had nogal wat voeten in de aarde, waarbij uit-
eenlopende opvattingen over de aanvaardbaarheid van abortus uiteraard een
grote rol speelden. In lijn met andere internationale mensenrechtenverdragen is
dit uiteindelijk overgelaten aan de nationale wetgever: kind is, aldus artikel 1,
ieder mens jonger dan achttien jaar, behoudens enkele uitzonderingen ten
aanzien van de bovengrens. Een keuze voor een preciezer beginpunt, zoals de
conceptie of de geboorte, had onontkoombaar tot gevolg gehad dat een groot
aantal landen zich gedwongen had gevoeld af te zien van ratificatie.45 Niettemin
wordt in de preambule, in de negende overweging, expliciet verwezen naar de
Verklaring van de Rechten van het Kind (1959), waarin het kind bescherming
en zorg wordt beloofd zowel voor als na zijn geboorte. Hierboven is opgemerkt dat
een preambule weliswaar geen verbindende overwegingen bevat, maar niettemin
richtinggevend kan zijn bij de interpretatie van de verdragsbepalingen. Dat geldt,
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46 Van Bueren 1995, p. 33-34. De discussies over het begin van het leven werden nog eens
overgedaan – onder aanvoering van de Heilige Stoel – bij de formulering van art. 6(2) over
het recht op leven. Van Bueren merkt op dat, hoewel er overlap is tussen het begin van het
kind-zijn en het recht op leven, dit niettemin twee te onderscheiden thema’s zijn. Zie verder
hfdst. 6, para. 6.2.

47 Van Bueren 1995, p. 42. Overigens worden in de draft Harmonized guidelines on reporting under
the international human rights treaties (HRI/MC/2005/3, 1 June 2005), buiten echt geboren
kinderen wel genoemd als een van de groepen die i.h.b. kwetsbaar zijn voor discriminatie
(para. 62).

48 Van Bueren 1995, p. 40.
49 Alston 1992, p. 6.
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volgens Van Bueren, echter niet in dit specifieke geval. Bij het aanvaarden van
het tekstvoorstel voor de negende overweging, zijn diverse staten uitsluitend
akkoord gegaan op voorwaarde dat een verklarende tekst in de travaux préparatoi-
res zou worden opgenomen. In deze verklaring is neergelegd dat de negende
overweging op geen enkele wijze bedoelt de interpretatie van artikel 1 in een
bepaalde richting te sturen.46

Artikel 2(1) verbiedt discriminatie op een reeks van niet-gelimiteerde gronden,
te weten, ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtui-
ging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap,
geboorte of andere omstandigheid. Opvallende afwezige in dit rijtje is onder-
scheid op grond van binnen/buiten huwelijkse geboorte. Een voorstel om deze
grond toe te voegen werd destijds verworpen.47

Het in artikel 2 neergelegde discriminatieverbod is accessoir: discriminatie is
verboden voor zover het de uitoefening van de rechten betreft die in het verdrag
zijn opgenomen. Een algemeen recht op gelijke behandeling, zoals bijvoorbeeld
vervat in artikel 26 IVBPR, ontbreekt. Dat betekent dat ingevolge het IVRK
discriminatie op een van de genoemde gronden niet verboden is wanneer het
gaat om rechten die niet in het verdrag zijn opgenomen, zoals bijvoorbeeld het
recht op eigendom of bewegingsvrijheid.48 In dat geval kunnen kinderen een
beroep doen op het IVBPR.

Het verbod dient, volgens Alston, te worden opgevat zoals ook het Mensen-
rechtencomité dat doet. Dat betekent dat onderscheid niet per se is verboden.
Integendeel, zegt Alston, het hele verdrag is gebaseerd op de aanname dat
kinderen vaak speciale bescherming nodig hebben, en meer en betere bescher-
ming dan waar (volwassen) mensen doorgaans op mogen rekenen.49

In het tweede lid is een verbod neergelegd op discriminatie van kinderen
vanwege activiteiten, omstandigheden of meningen van ouders, verzorgers of
familie.

Artikel 3 bepaalt dat in alle gevallen waarin maatregelen worden genomen die
betrekking hebben op kinderen, het belang van kinderen voorop moet staan.
Opvallend is dat wordt gesproken van ‘a’ primary consideration. Een voorstel om
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50 See McGoldrick 1991, p. 136. De Nederlandse vertaling luidt: ‘...vormen de belangen van
het kind de eerste overweging’ (curs. toegev.). Een storende fout. De keuze om niet per
definitie voorrang te geven aan het belang van het kind wordt door Van Bueren (1995, p.
46) betreurd, omdat dit de staat gelegenheid zou bieden om b.v. ook godsdienstige wetten
of economische belangen te laten prevaleren. Het IVDV geeft opmerkelijk genoeg wel
absolute voorrang aan het belang van kinderen. Art. 16(1)(d) luidt: [... shall ensure, on a basis
of equality of men and women] ‘the same rights and responsibilities as parents, irrespective
of their marital status in matters relating to their children; in all cases the interests of the
children shall be paramount.’

51 Alston 1992, p. 9. Idem Van Bueren 1995, p. 49.
52 Vgl. Van Bueren 1995, p. 49.
53 Of een bepaald recht uit het IVRK een economisch, sociaal of cultureel recht is, kan b.v.

worden afgeleid uit het feit dat een vergelijkbare bepaling is opgenomen in het IVESCR,
of wanneer de IVRK-bepaling een resource qualifier bevat. Alston (1992, p. 11) noemt als
voorbeeld o.a. art. 23(2) IVRK, waar de omvang van de maatregelen afhankelijk wordt
gemaakt van de beschikbare middelen.

54 Alston 1992, p. 12.
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er ‘the’ primary consideration van te maken stuitte op verzet omdat men meende
dat zich situaties zouden kunnen voordoen waarin kwesties vanuit bijvoorbeeld
het oogpunt van rechtvaardigheid of maatschappelijk belang de doorslag zouden
moeten kunnen geven.50 In enkele andere, specifieke bepalingen wordt het
belang van kinderen wel doorslaggevend geacht (bijvoorbeeld artikel 18(1)).
Maar als algemeen richtinggevend beginsel biedt artikel 3 hierdoor enige flexibi-
liteit. Uit de formulering wordt afgeleid dat de bewijslast rust op degene die zijn
belang wil laten prevaleren boven dat van het kind.51

Overigens lijkt het in de praktijk vrijwel onmogelijk om te bepalen wat het
beste is voor een kind, en zal genoegen moeten worden genomen met ‘het
betere’, of zelfs onder omstandigheden ‘het minst slechte’.52

Het tweede lid verplicht staten tot het nemen van passende maatregelen in
alle gevallen waarin het welzijn van een kind in gevaar is, ook in gevallen die
niet als zodanig door het verdrag worden bestreken. Het derde lid verplicht
verdragspartijen tot het waarborgen van kwaliteitsnormen voor kindertehuizen
en dergelijke.

In artikel 4 is een verplichting neergelegd om onmiddellijk passende maatregelen
te nemen ter uitvoering van de verdragsverplichtingen, onafhankelijk van
beschikbare middelen. Een nuancering is aangebracht voor economische, sociale
en culturele rechten, waarvan implementatie wordt nagestreefd voor zover de
beschikbare middelen dat toelaten.53 Hoewel partijen vrij zijn in de besteding
van hun middelen, wordt aangenomen dat van partijen mag worden verlangd
dat zij kunnen aangeven op welke manier bij de besluitvorming rond de beste-
ding van middelen, rekening is gehouden met de verplichtingen voortvloeiend
uit het IVRK.54
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55 Vgl. Alston 1992, p. 13.
56 Zie b.v. CRC/C/5, para 13, CRC/C/58, III General Principles, paras. 25 t/m 48.
57 CRC/C/58, para. 9.
58 Een voorbeeld is para. 119, CRC/C/58, waar wordt gevraagd aan te geven hoe bij recreatie-

ve en culturele voorzieningen voor kinderen (art. 31) vorm wordt gegeven aan het gevraagde
respect voor het non-discriminatiebeginsel en de andere algemene beginselen.
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Artikel 5 bevat, net als artikel 3, een belangrijk houvast voor de interpretatie van
de verdragsbepalingen, te weten de toenemende vaardigheden en mogelijkheden
van kinderen. Het artikel ziet uitsluitend op de rechten van kinderen. Het heeft
geen betrekking op de rechten, verantwoordelijkheden en plichten van ouders.55

Het recht van ouders om namens, dat wil zeggen in het belang van, hun kinde-
ren maatregelen of beslissingen te nemen, neemt ingevolge deze bepaling af
naarmate die kinderen zelf steeds meer en beter in staat zijn hun rechten uit te
oefenen en hun eigen belang te behartigen. Het recht van ouders om hun
kinderen naar eigen beste inzicht op te voeden wordt tegen inmenging van de
staat beschermd door artikel 18, dat bepaalt dat de primaire verantwoordelijk-
heid voor de opvoeding bij de ouders ligt.

Algemene beginselen
Het Kinderrechtencomité heeft, zoals gezegd, ten behoeve van de rapporterende
verdragspartijen richtlijnen geformuleerd voor eerste en volgende rapportages.
Hieruit is op te maken dat het Comité als algemene beginselen van het verdrag
beschouwt artikel 2 (non-discriminatie), artikel 3 (belang van het kind), artikel
6 (recht op leven, overleven en ontwikkeling), en artikel 12 (respect voor de
eigen mening van kinderen).56 Overigens geeft het Comité nadrukkelijk te
kennen alle in het verdrag neergelegde rechten te beschouwen als ondeelbaar en
onderling samenhangend, zonder enige hiërarchie.57 De verdragspartijen wordt
gevraagd niet alleen afzonderlijk over de beginselen te rapporteren, maar bij
diverse specifieke onderdelen wordt tevens gevraagd expliciet in te gaan op de
manier waarop bij de aanpak van dat specifieke onderwerp met deze beginselen
rekening wordt gehouden, en hoe zij doorklinken in de aanpak.58

Het discriminatieverbod van artikel 2 is hierboven al kort besproken. Interes-
sant vanuit het oogpunt van de afspraak om gender te mainstreamen is paragraaf
28, waar het Comité verdragspartijen vraagt te rapporteren over de maatregelen
die zijn getroffen in het kader van de follow-up van de Wereldvrouwenconfe-
rentie in Beijing (1995) met het oog op de bestrijding van discriminatie van
meisjes.

Ook het belang van het kind, neergelegd in artikel 3, is hierboven al aan de
orde gekomen. Het Comité wil in dit kader onder meer weten hoe het belang
van kinderen als zwaarwegende factor vorm krijgt in het gezinsleven, op school,
in het maatschappelijk leven en een hele reeks andere situaties, waaronder
bijvoorbeeld adoptie (para. 35).
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59 Zie hfdst. 4, para. 4.2.

69

Het Comité vat artikel 6 ruim op en vraagt bijvoorbeeld om informatie over
sterftecijfers en doodsoorzaken, waaronder ook suïcide, straatgeweld en seksueel
overdraagbare aandoeningen (SOA). Opgemerkt kan worden dat het Comité
expliciet noch impliciet uitnodigt tot het verstrekken van informatie over wat
ik maar voor het gemak noem ‘prenatale overleving’. Artikel 24(2), met name
onder a en d, over gezondheid en gezondheidszorg kan daarvoor desgewenst
gebruikt worden.

Ten slotte wordt in het kader van artikel 12, respect voor de eigen mening
van het kind, informatie gevraagd zowel over de ruimte van kinderen om die
eigen mening te vormen en te ventileren, als over bewustmaking en/of training
van betrokkenen, waaronder ouders, maar ook allerlei beroepsgroepen zoals
politie en onderwijs, om die ruimte ook te bieden.

Overige inhoudelijke bepalingen
Het Kinderrechtencomité vraagt verdragspartijen om, naast de algemene begin-
selen, over een zevental thema’s te rapporteren. Het eerste cluster (artikelen 4,
42 en 44(6)) ziet op implementatiemaatregelen. Artikel 4 is hierboven al aan de orde
geweest bij de paraplubeginselen, en de andere twee artikelen komen hieronder
nog aan de orde bij de bespreking van deel II van het verdrag.

Het tweede thema betreft de relevante nationale regelgeving met betrekking
tot artikel 1, dat hierboven al is besproken, in het bijzonder eventuele uitzonde-
ringen op de bovengrens van achttien jaar.

Een derde cluster artikelen bestaat uit de burgerlijke rechten en vrijheden (artikelen
7, 8, 13-17, 37(a)). In artikel 7 is het recht van kinderen op een naam en een
nationaliteit neergelegd, alsmede het recht om te weten van wie ze afstammen
(een punt dat ook terugkomt onder artikel 21 inzake adoptie) en om door de
eigen ouders te worden verzorgd. Artikel 8 bevat het recht op behoud van de
eigen identiteit. Dit artikel is destijds opgenomen op voorstel van Argentinië,
naar aanleiding van hun ervaringen met de verdwijningen van dissidenten en
bijkomende adopties van hun kinderen door leden van de junta en anderen,
tijdens de dictatuur.59 Voorts worden hiertoe gerekend vrijheid van menings-
uiting (artikel 13), vrijheid van godsdienstige of andere overtuiging (artikel 14),
vrijheid van vereniging en vergadering (artikel 15), recht op privé- of gezinsle-
ven (artikel 16), toegang tot (appropriate) informatie (artikel 17) en het recht om
te worden gevrijwaard van marteling en andere onmenselijke of vernederende
behandeling (artikel 37(a)).

Een vierde cluster ziet op het gezinsleven en alternatieve vormen van zorg (artikelen
5, 18(1)(2), 9-11, 19-21, 25, 27(4), 39). Artikel 5 is hierboven al aan de orde
gekomen als een van de paraplubepalingen. Onder het kopje parental guidance
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vraagt het Comité onder meer aan te geven welke maatregelen zijn getroffen om
respect voor de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ouders te ver-
zekeren, en hoe wordt verzekerd dat dit in overeenstemming is met de eis om
rekening te houden met de zich ontwikkelende vermogens van het kind (para.
63).

In artikel 18, over ouderlijke verantwoordelijkheden, is het beginsel neerge-
legd dat ‘beide ouders’ gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en
ontwikkeling van hun kinderen, waarbij het belang van die kinderen hun eerste
zorg moet zijn.

Artikel 9 bevat waarborgen omtrent gedwongen scheiding van ouders en
kinderen, waarbij er, evenals in artikel 10 over gezinshereniging, van wordt
uitgegaan dat het belangrijk is om contact te hebben met beide ouders. Artikel
12 behandelt het onderwerp van de kinderontvoering. Artikel 27(4) betreft
alimentatie.

Artikel 20 ziet op alternatieve vormen van zorg voor kinderen die hun eigen
gezinsomgeving moeten missen. Artikel 21 behandelt adoptie en artikel 25
verplicht tot periodieke herziening van uithuisplaatsingen en dergelijke.

De voorkeur voor de natuurlijke gezinsomgeving wordt enigszins genuan-
ceerd in de artikelen 19 en 39 die betrekking hebben op misbruik en verwaarlo-
zing binnen het gezin, respectievelijk op herstel van de schade ten gevolge
daarvan.

Een vijfde cluster betreft gezondheid en welzijn (artikelen 6, 18(3), 23, 24, 26,
27(1)(3)). In artikel 23 wordt ingegaan op de rechten en behoeften van gehan-
dicapte kinderen en hun ouders en verzorgers. Artikel 24 is het artikel waar de
posities van vrouwen (althans moeders, al dan niet in spe) en kinderen elkaar het
dichtst raken en het meest (kunnen) zijn verstrengeld. Dit artikel behandelt
onder meer pre- en postnatale gezondheidszorg. Er wordt aandacht gevraagd
voor de voordelen van borstvoeding, voor informatieverstrekking omtrent
geboorteplanning, en de noodzaak om tienerzwangerschappen te voorkomen.
Tevens wordt aandacht geschonken aan SOA, in het bijzonder AIDS, en
traditionele praktijken die kinderen, vooral meisjes, schade berokkenen.

Onder dit thema worden ook de onderwerpen sociale zekerheid en kinder-
opvangvoorzieningen geschaard (artikelen 26 en 18(3)). Artikel 27(1-3), ten
slotte, ziet op de levensstandaard, waarbij op de staat de plicht rust om ouders
daarbij naar vermogen te ondersteunen.

Het zesde thema is onderwijs en ontspanning (artikelen 28, 29 en 31). Met name
aan het belang van onderwijs besteedt het Comité uitgebreid aandacht.

Het laatste thema behandelt de positie van speciale groepen, kinderen die zich in
extra kwetsbare posities bevinden. Het gaat om kinderen in noodsituaties, waar-
onder vluchtelingen (artikel 22), gewapend conflict (artikelen 38 en 39), kinde-
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60 Doek 1992, p. 636.
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ren die in aanraking komen met het (jeugd)strafrecht (artikelen 40, 37 en 39),
kinderen die het slachtoffer zijn van uitbuiting, waaronder kinderarbeid (artikel
32), jeugdige drugsgebruikers (artikel 33), slachtoffers van seksuele uitbuiting en
misbruik (artikel 34), van de handel in kinderen (artikel 35), of andere vormen
van uitbuiting (artikel 36), en ten slotte kinderen die behoren tot een min-
derheids- of inheemse bevolkingsgroep (artikel 30).

3.4.3 Naleving en toezicht: deel II – artikel 42 tot en met 45

De implementatiebepalingen zijn voor het IVRK neergelegd in deel II, de
artikelen 42 tot en met 45. Dit model is ontleend aan het ILO-systeem en is het
gebruikelijke model voor mensenrechtenverdragen.60

Artikel 43 voorziet in de instelling van een toezichthoudend Comité (eerste
lid), bestaande uit tien onafhankelijke deskundigen (tweede lid). Zij worden
voorgedragen door verdragspartijen, maar functioneren in hun persoonlijke
hoedanigheid. Elke staat mag één kandidaat stellen, waarna de leden bij geheime
stemming uit de kandidatenlijst worden gekozen door verdragspartijen (artikel
43(3-4)). De leden worden benoemd voor vier jaar, met mogelijkheid tot
herbenoeming (zesde lid). Een uitzondering gold voor vijf van de tien leden van
het eerste comité dat in 1991 werd ingesteld. Met het oog op een tweejaarlijkse
halve wisseling van de wacht werden in het eerste comité vijf leden voor slechts
twee jaar benoemd. Het tweede lid van artikel 43 bepaalt dat het Comité
evenwichtig moet worden samengesteld met aandacht voor geografische sprei-
ding en vertegenwoordiging van de belangrijkste rechtssystemen. Het Comité
vergadert jaarlijks in New York, of elders wanneer dat beter uit zou komen
(tiende lid).61 In de praktijk komt het Comité in Genève bijeen.

Artikel 41 schrijft een rapportageprocedure voor. Dit is het enige implementatie-
mechanisme waarin het IVRK voorziet.62 Het verdrag voorziet niet in een
individueel klachtrecht, zoals bijvoorbeeld wel bestaat onder het IVBPR en het
IVDV. Verdragspartijen moeten binnen twee jaar een eerste rapport, en vervol-
gens elke vijf jaar een volgende rapportage indienen (artikel 44(1)). Het Comité
heeft rapportagerichtlijnen opgesteld voor de verdragspartijen. De bevoegdheid
daartoe ligt besloten in artikel 43(8).

De rapportageprocedure is een vorm van regelmatig toezicht waarbij het
Comité een dialoog voert met vertegenwoordigers van de betreffende regering.
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Er is veel kritiek geweest op dit implementatiemechanisme. Het zou veel te
zwak zijn om werkelijk invloed te kunnen uitoefenen. Niettemin komt Boere-
fijn met betrekking tot het IVBPR tot de conclusie dat de rapportageprocedure
wel degelijk zinvol is.63 Doel van de procedure is onder meer om in dialoog met
de regering van een verdragspartij te bekijken waar de knelpunten zitten bij de
implementatie van de verdragsverplichtingen, en wat daar eventueel aan kan
worden gedaan. Op z’n minst draagt een landenrapportage bij aan de beschik-
baarheid van informatie in een land over de stand van zaken rond de rechten van
kinderen. Maar de rapportage kan ook worden aangegrepen om het debat aan
te zwengelen, nieuwe impulsen te geven aan beleid en praktijk, en nieuwe
ideeën te formuleren om de rechten van kinderen beter te kunnen garanderen.64

Een ander belangrijk bezwaar tegen rapportageprocedures als toezichtsysteem,
is dat het alleen prijsgeeft wat verdragspartijen kwijt willen. Voor een deel
vervullen schaduwrapportages, opgesteld door NGO’s, hierin soms al een rol.
In het IVRK wordt aan dit probleem expliciet aandacht besteed in artikel 45(a).
Dit artikel bepaalt onder meer dat het Comité ook informatie mag ontvangen
en gebruiken van anderen dan verdragspartijen, zoals de gespecialiseerde orga-
nen, het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) en
‘other competent bodies’, waaronder ook NGO’s moeten worden begrepen.65

Overigens is de positie van UNICEF een bijzondere: artikel 45 bepaalt dat
UNICEF ten behoeve van de bevordering en bescherming van de rechten van
kinderen het werk van het Comité kan ondersteunen, en wel in het bijzonder
door onder meer deel te nemen aan de bespreking van nationale rapportages, te
adviseren over de implementatie van het verdrag, en verdragspartijen op verzoek
van het Comité te ondersteunen bij de implementatie.

Rapporten van verdragspartijen worden besproken door de zogenoemde pre-
sessional working group, bestaande uit een deel van de Comitéleden. Deze voorbe-
reidingsgroep stelt een vragenlijst op, die de verdragspartij schriftelijk beant-
woordt. Daarna volgt de plenaire bespreking van het rapport. Deze zogenoemde
constructieve dialoog neemt ongeveer drie halve dagen in beslag. Aan het einde
van de vraag-en-antwoord-ronde geven de leden van het Comité mondeling
hun persoonlijke commentaar. De verdragspartij krijgt gelegenheid voor een
slotverklaring. Na afloop formuleert het Comité zijn Concluding Observations, of
landencommentaar. Het is de bedoeling dat de verdragspartij in zijn eerstvolgen-
de rapportage (na vijf jaar) terugkomt op de aanbevelingen van het Comité en
aangeeft hoe hieraan gevolg is gegeven. In artikel 44(6) is de verplichting
neergelegd voor verdragspartijen om hun nationale rapportages, samen met de



HET KINDERRECHTENVERDRAG

66 Zie voor de relevante aanbevelingen en conclusies van het Comité CRC/C/19/Rev.10, 11
March 2002.

67 Zie A/59/499, 3 December 2004.
68 Resp. The aims of education, CRC/C/GC/1, 17 April 2001; The role of independent national

human rights institutions in the protection and promotion of the rights of the child, CRC/C/GC/2,
15 November 2002; HIV/AIDS and the rights of the child, CRC/C/GC/3, 17 March 2003;
Adolescent health and development in the context of the Convention on the Rights of the Child,
CRC/C/GC/4, 1 July 2003; General measures of implementation for the Convention on the Rights
of the Child, CRC/C/GC/5, 3 October 2003; Treatment of unaccompanied and separated children
outside their country of origin, CRC/C/GC/6, 3 June 2005; Implementing child rights in early
childhood, CRC/C/GC/7, 1 November 2005.

69 E/CN.4/1997/40, para. 65.

73

samenvatting van de bespreking ervan door het Comité en de Concluding Obser-
vations breed beschikbaar te maken in eigen land.

Omdat het verdrag met 192 ratificaties (in 2005) het meest geratificeerde is
van alle mensenrechtenverdragen en het Comité slechts tien leden telde, ont-
stond al snel een achterstand bij de besprekingen van de landenrapporten.
Daarom werd, via een amendement bij artikel 43(2) het aantal leden uitgebreid
van tien naar achttien. De vergaderfrequentie werd opgehoogd van één naar drie
bijeenkomsten per jaar. Dat bracht, door het toenemende aantal ingediende
rapportages, echter onvoldoende verlichting.66 In een poging het probleem op
te lossen heeft het Comité inmiddels voorgesteld om zich in twee kamers te
verdelen bij het bespreken van de rapportages. Op 23 december 2004 stemde de
Algemene Vergadering in met het voorstel. Na twee jaar zal het worden geëva-
lueerd.67

Een andere bevoegdheid van het Comité is het opstellen van algemene aanbeve-
lingen. Eind 2005 waren dat er zeven.68 Bijzonder is dat, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld het Mensenrechtencomité, het Kinderrechtencomité ook aanbeve-
lingen mag doen, gericht op een specifiek land (artikel 45(d)). Het Comité
rapporteert elke twee jaar aan de Algemene Vergadering, via de Economische
en Sociale Raad (artikel 44(5)). Bijzonder zijn ook de Days of general discussion
die het Comité sinds zijn oprichting jaarlijks organiseert. Hiervoor wordt een
hele dag uitgetrokken. De discussies zijn openbaar. Naar aanleiding hiervan
formuleert het Comité aanbevelingen (General Recommendations) aan een veelheid
van actoren, waaronder verdragspartijen en internationale organisaties.

De voorzitter van het Comité voert jaarlijks overleg met de voorzitters van
de andere verdragsorganen. In het kader van de afspraak om gender te main-
streamen, ook in de activiteiten van de mensenrechtencomités, heeft het Comité
één lid aangewezen dat de activiteiten van het CEDAW volgt.69
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3.4.4 Overige bepalingen: deel III – artikel 46 tot en met 54

Het derde deel van het verdrag bevat de artikelen 46 tot en met 54. Deze
procedurele bepalingen behandelen onder meer toetreding, inwerkingtreding,
voorbehouden en amendementen.

De artikelen 47 en 48 bepalen dat een staat partij kan worden bij het verdrag
hetzij door ratificatie, hetzij door toetreding (accession). Beide handelingen
impliceren instemming om juridisch te worden gebonden aan de bepalingen van
het verdrag. De twee termen verwijzen naar twee verschillende procedures om
partij te worden bij een verdrag. Het resultaat is echter hetzelfde. De meest
gebruikelijke gang van zaken is dat een land een verdrag ondertekent, kort nadat
het is aangenomen. In een later stadium wordt dan overgegaan tot ratificatie
ervan. Landen die het verdrag niet hebben ondertekend kunnen partij worden
door tot het verdrag toe te treden.

Van belang is nog artikel 51, over voorbehouden. In het tweede lid is be-
paald dat voorbehouden die niet verenigbaar zijn met doel en strekking van het
verdrag niet zijn toegestaan. Er zijn veel voorbehouden gemaakt bij het IVRK.
Het Comité dringt er in de praktijk steevast op aan de voorbehouden te
heroverwegen en in te trekken, maar lijkt zich er voor het overige niet bar veel
aan gelegen te laten liggen. Uitgangspunt van het Comité is dat het verdrag ‘has
introduced a holistic approach to the rights of the child, all rights being interrela-
ted and inherent to the dignity of the child’.70

3.5 SELECTIE VAN THEMA’S TEN BEHOEVE VAN DIT ONDERZOEK

Het Kinderrechtenverdrag bevat veel artikelen die direct van invloed zijn op de
positie van vrouwen, of in ieder geval van moeders. Voor mijn analyse heb ik
gezocht naar thema’s waarvan uit de wetenschappelijke literatuur bekend is dat
zij een fikse genderlading hebben. Dat wil zeggen, onderwerpen waarvan
bekend is dat zij doorgaans een heel ander effect hebben op vrouwen dan op
mannen, althans op mensen in ‘vrouwelijke’ en in ‘mannelijke’ posities. Ter
illustratie: verandering van schooltijden zal gemiddeld meer invloed hebben op
de dagindeling van moeders dan van vaders. Maar natuurlijk zijn er ook vaders
die de kinderen vaak naar school brengen, net zoals er moeders zijn die dat niet
of nauwelijks doen. Daarmee is overigens maar een aspect van de (potentiële)
genderlading van een dergelijke verandering gegeven. De verandering kan ook
binnen de groep ouders m/v die ermee te maken krijgen, vrouwen nog anders
raken dan mannen, bijvoorbeeld omdat daardoor voor vrouwen verschillende
activiteiten (denk aan cursussen of vrijwilligerswerk) elkaar gaan overlappen,
terwijl mannen daar minder last van hebben, omdat cursussen gericht op man-
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nen (of ‘mannendingen’) vaker ’s avonds plaatsvinden. Veranderingen in zorgac-
tiviteiten kunnen (niet: zullen) vrouwen ook anders raken omdat van vrouwen
heel andere dingen worden verwacht dan van mannen.

De beschikbaarheid van literatuur waarin genderbias wordt toegelicht, vereen-
voudigt het maken van genderanalyses en vergroot tegelijkertijd de kans dat ook
het Comité bekend is met zulke problematiek, waardoor het waarschijnlijker
wordt dat relevante aanwijzingen voor het mainstreamen van gender kunnen
worden teruggevonden in het werk.

Ik heb gekozen voor drie thema’s uit het werk van het Kinderrechtencomité
die bestaan uit één of meer samenhangende rechten uit het IVRK, te weten het
recht op een eigen identiteit (artikel 7 en 8), het recht op zorg (artikel 18, 27 en
24(2)(e)), en het recht op (over)leven en een optimale gezondheid (artikel 1, 6
en 24). In deze bepalingen is naar mijn mening de kern vervat van de geselec-
teerde rechten, maar er zijn natuurlijk andere verdragsbepalingen die eveneens
relevant zijn voor het betreffende recht. Deze rechten hangen nauw samen met
onderwerpen die binnen juridische vrouwen/genderstudies (alsook binnen vrou-
wen/genderstudies van andere disciplines) veel aandacht vragen.

Het recht op een eigen identiteit bestaat grotendeels uit rechten die (primair)
via biologische afstamming worden overgedragen, zoals een naam en een
nationaliteit. Vaders en moeders hebben in het afstammingsrecht slechts zeer
zelden dezelfde rechten, terwijl de gevolgen daarvan dagelijks merkbaar kunnen
zijn. Dit thema duid ik aan als ‘identiteit en afstamming’.

Het recht op zorg hangt nauw samen met de problematiek van de combinatie
van arbeid en zorg, problematiek met een grote genderlading ten gevolge van
de rolverdeling naar sekse. Hoewel de aan mannen en vrouwen toegewezen
rollen en activiteiten naar tijd en plaats kunnen verschillen, is de tweedeling als
zodanig een (vrijwel?) universeel verschijnsel, waarbij altijd de zorg voor kinde-
ren in het takenpakket van vrouwen een belangrijke plaats inneemt. Dit thema
noem ik ‘zorg en sekserolverdeling’.

Het recht van (kleine) kinderen om te (over)leven en op een optimale
gezondheid, is onlosmakelijk verbonden met aspecten van reproductieve en
seksuele vrijheid en gezondheid; uitermate fundamentele rechten voor (in het
bijzonder) vrouwen, maar tevens met een ongeëvenaarde genderlading die, ook
binnen de VN, telkens opnieuw moeten worden bevochten. Dit thema heb ik
‘(over)leven en reproductiviteit’ genoemd.

In de volgende drie hoofdstukken analyseer ik, met behulp van de in hoofdstuk
2 ontwikkelde toets, deze drie thema’s in de landencommentaren van het Kin-
derrechtencomité.
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4 Identiteit en afstamming

‘...the notion that we are our genes; that blood matters’1

‘An illegitimate child is one who has no father. This is obviously not a biological defini-
tion... Illegitimacy is a social and political concept. The existence or non-existence of a
mother is defined as irrelevant to the status of illegitimacy’2

‘Attempts to give fathers ‘equal rights’ take place in a society which actively discriminates
against women’3

4.1 INLEIDING

Een eigen identiteit is wezenlijk voor mensen. Kinderen hebben recht op een
eigen identiteit. Het IVRK noemt (niet-limitatief) enkele elementen die essen-
tieel worden geacht voor de mensenrechtelijke identiteit: registratie van de
geboorte van een kind, waarmee zijn bestaan als mens formeel wordt bekrach-
tigd, een naam, een nationaliteit (althans het recht om er een te verwerven) en
het recht om de eigen ouders te kennen en bij voorkeur bij hen op te groeien.
Deze elementen zijn, met uitzondering van het recht op geboorteregistratie,
nauw verknoopt met (biologische) afstamming en de regulering ervan heeft
doorgaans een sterke genderbias. Afstamming en afstammingsrecht zijn onderwer-
pen met een flinke genderlading. Het uitgangspunt van biologische afstamming
impliceert dat kinderen een vader en een moeder hebben (en niet bijvoorbeeld
twee vaders of alleen een moeder). De regulering van afstammingsverhoudingen
is ook zelden vrij van genderbias: de vaststelling van vaderschap verloopt langs
andere regels dan de vaststelling van het moederschap, en vaders hebben vaak
andere of meer rechten dan moeders ten opzichte van kinderen, zoals bijvoor-
beeld het vermogen om de eigen nationaliteit en achternaam aan een kind door
te geven. Aan al deze regelingen liggen sterk moreel gekleurde vooronderstel-
lingen over mannen en vrouwen ten grondslag.

In dit hoofdstuk ga ik na hoe het Kinderrechtencomité gender mainstreamt
in het toezicht op de implementatie van het recht van kinderen op een identi-
teit. Slaagt het Comité erin de implementatie van dit kinderrecht te bevorderen,
op een manier die tegelijkertijd bijdraagt aan de realisering van gendergelijkheid
door de genderlading van het recht op identiteit te verminderen? Ik spits mijn
verkenning toe op de vraag in hoeverre uit het werk blijkt dat het Comité zich
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rekenschap geeft van feitelijke en juridische verschillen tussen vaders en moeders
en hoe daarmee in de aanbevelingen aan verdragspartijen rekening wordt ge-
houden.

Voor deze analyse gebruik ik de voor dit doel ontwikkelde toets (zie hoofd-
stuk 2, paragraaf 2.3.3), bestaande uit drie ijkpunten – seksegelijkheid, em-
powerment en transformatie – en een handvat dat neerkomt op het stellen van
de ‘vrouwenvraag’ (aangevuld met een identieke mannenvraag): waar komen
vrouwen expliciet aan bod en waarom is dat? En ook, waar zou je verwachten
dat ze aan bod komen, maar gebeurt dat niet? Hoe is dat te verklaren?

Het hoofdstuk begint met een beschrijving op hoofdlijnen van de totstandko-
mingsgeschiedenis van de twee voor het thema ‘identiteit en afstamming’ meest
relevante verdragsbepalingen, de artikelen 7 en 8 IVRK (paragraaf 4.2). Deze
artikelen geven een (niet-limitatieve) opsomming van aspecten van identiteit. In
paragraaf 4.3 worden deze componenten, en de invulling die het Comité
daaraan geeft, nagelopen en besproken. Speciale aandacht wordt daarbij gegeven
aan signalering, explicitering en problematisering van gender door het Comité
(het ‘handvat’).

Vervolgens worden de bevindingen getoetst aan de drie ijkpunten, seksege-
lijkheid, empowerment en transformatie (paragraaf 4.4). Het hoofdstuk wordt
afgesloten met enkele conclusies ten aanzien van de mate waarin het Comité met
zijn werk op het punt van het recht op identiteit van kinderen, bijdraagt aan het
algemene VN-doel van gendergelijkheid door het mainstreamen van gender.

Opmerking verdient nog dat ik in dit hoofdstuk niet inga op het recht op
identiteit als zodanig. Het recht op identiteit komt slechts aan de orde voor
zover het door het Comité wordt behandeld op een manier of in een context
die op enigerlei wijze betekenis kan hebben voor gendermainstreaming, en is in
die zin dus slechts een illustratie van de wijze waarop het Comité invulling geeft
aan de afspraak tot mainstreaming en geen beschrijving van het recht van
kinderen op identiteit.

4.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES VAN DE ARTIKELEN 7 EN 8 IVRK

Artikel 7
1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf

de geboorte het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwer-
ven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen en
door hen te worden verzorgd.

2. De Staten die partij zijn, waarborgen de verwezenlijking van deze rechten
in overeenstemming met hun nationale recht en hun verplichtingen
krachtens de desbetreffende internationale akten op dit gebied in het
bijzonder wanneer het kind anders staatloos zou zijn.
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Artikel 8
1. De Staten die partij zijn verbinden zich tot eerbiediging van het recht van

het kind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationali-
teit, naam en familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend, zonder onrecht-
matige inmenging.

2. Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of
alle bestanddelen van zijn of haar identiteit, verlenen de Staten die partij
zijn passende bijstand en bescherming, teneinde zijn4 identiteit snel te
herstellen.

De centrale rechten uit het IVRK met betrekking tot ontwikkeling en behoud
van een eigen identiteit zijn de artikelen 7 en 8. Alleen artikel 8 noemt expliciet
het begrip ‘identiteit’. Alle elementen die in artikel 8 (niet-limitatief)5 worden
genoemd als aspecten van identiteit, komen echter, met uitzondering van het
brede begrip ‘familiebetrekkingen’, ook aan de orde in artikel 7. Daaruit kan
worden afgeleid dat ook artikel 7 een kernbepaling is voor het recht op identi-
teit.

Diverse andere bepalingen, zoals bijvoorbeeld artikel 9 en artikel 30 IVRK,
hebben relevantie voor het recht op identiteit.6 De kern wordt echter gevormd
door de artikelen 7 en 8. Ik zal mij daarom ook tot die artikelen beperken.

Het recht op identiteit is een fundamenteel recht. Door juridische erkenning en
vastlegging van iemands ‘identiteit’, althans elementen daarvan zoals geboorteda-
tum en naam, ontstaat een specifieke juridische persoonlijkheid, drager van
rechten en plichten. De individuele identiteit die door artikel 7 en 8 wordt
beschermd, is uitdrukking van de erkenning van iemands bestaan.7

Artikel 7: recht op een eigen identiteit
In het eerste voorstel van Polen voor een kinderrechtenverdrag was, in artikel
2(1) het recht neergelegd op een naam en een nationaliteit. Het tweede lid van
dit artikel gaf nadere aanwijzingen omtrent die nationaliteit.8 In 1989 werd het
recht van kinderen op registratie bij geboorte toegevoegd aan het ontwerparti-
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9 Detrick 1992, p. 127.
10 Mede-indieners waren Algerije, Irak, Jordanië, Koewait, Libië, Marokko, Oman, Pakistan

en Tunesië. Het valt op dat alle indieners landen met een Islamitische signatuur zijn. Ook
Bischoff van Heemskerck (1999, p. 34) signaleert dit, maar zij geeft geen verklaring. Moge-
lijk ligt de verklaring in het feit dat het Islamitisch recht adoptie niet erkent.

11 Detrick 1992, p. 127.
12 Detrick 1992, p. 128.
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kel. Er werd tevens een lid toegevoegd dat voorzag in het recht op respect voor
menselijke, raciale, nationale en culturele identiteit en waardigheid alsmede een
verplichting om de identiteit en waardigheid van anderen te respecteren (verge-
lijk het huidige artikel 30 IVRK).9

Vervolgens stelde Egypte, mede namens enkele andere landen,10 voor om aan
het recht op een naam en (het verkrijgen van) een nationaliteit toe te voegen het
recht om zijn ouders te kennen en bij hen te horen (to know and belong to). Het
doel van dit amendement was het verzekeren van de psychologische stabiliteit
van kinderen, hetgeen, volgens de indieners van het amendement, van even
groot belang is als de fysieke en mentale groei van kinderen en de vorming van
een eigen persoonlijkheid stimuleert. Egypte achtte het recht om de eigen
ouders te kennen essentieel en van even groot belang als het recht op een naam
of nationaliteit. Die laatste twee worden bovendien pas belangrijk voor kinderen
naarmate ze ouder worden, terwijl het recht om de ouders te kennen en bij hen
te horen vanaf het prille begin van belang is.

In dit verband brachten de VS en de USSR, gesteund door Portugal, naar
voren dat hun nationale wetgeving voorzag in een recht op ‘geheime adoptie’
(secret adoption). Geheime adoptie betekent dat het geadopteerde kind niet het
recht heeft te weten wie zijn ‘natuurlijke’ (natural) ouders zijn. Daarom zou het
recht op het kennen van de eigen ouders, zoals voorgesteld door Egypte, niet
altijd van toepassing kunnen en ook niet moeten zijn. Daarnaast bestond ook
bezwaar tegen de gebruikte terminologie van ‘horen bij’ (belonging), omdat dat
een idee van bezit zou oproepen.11

Na een discussie die met name draaide om het vraagstuk van het recht op een
nationaliteit – een politiek immer gevoelige kwestie –, werd besloten in kleiner
verband een nieuw voorstel te laten formuleren. Aan dit werkgroepje namen
onder meer deel alle indieners van het Egyptische amendement alsmede de VS
en de USSR. Het door deze groep geformuleerde voorstel lijkt al sterk op de
bepaling zoals die thans luidt: ‘The child shall have the right from birth to a
name and registration and to acquire a nationality, and, as far as possible, to
know and be cared for by his or her parents.’ Het voorstel van de groep voor het
tweede lid werd uiteindelijk ongewijzigd in het verdrag opgenomen.

De discussie die volgde over het voorstel voor het eerste lid, ging met name
over geboorteregistratie, in het bijzonder de geconstateerde afwijkingen in
formulering op dit punt ten opzichte van artikel 24(2) van het IVBPR.12 Uitein-
delijk werd voor het eerste lid de formulering voorgesteld, die ook in het ver-
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13 Detrick 1992, p. 129.
14 Detrick 1992, p. 148-150.
15 Zie hierover b.v. Van Bueren 1995, p. 118-119, Cerda 1990, p. 115-116, Detrick 1999, p.

159-162, O’Donovan 2002, p. 352. Olsen 1992, p. 216. Er zijn meer geschiedenissen van
‘verdwenen’ kinderen. In Australië en Noord-Amerika b.v. werden inheemse kinderen uit
hun omgeving weggehaald om ze in de dominante cultuur te absorberen of assimileren.
Britse en Ierse kinderen werden geëxporteerd naar de Britse koloniën om deel uit te gaan
maken van de witte bevolking. Zie hierover uitgebreid O’Donovan 2000. 
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drag is terechtgekomen. Er was slechts weinig discussie over de zinsnede as far
as possible. Volgens sommigen zou deze aanleiding kunnen geven tot selectieve
interpretaties. Voorstellen om deze woorden te vervangen door ‘subject to the
provisions of this Convention’ of door ‘in the best interest of the child’ sneuvel-
den.13

In verschillende fases van het ontwerpproces (1984, 1985, 1986 en 1988) was er
discussie of een aparte bepaling moest worden opgenomen over de positie van
buitenechtelijke kinderen. Deze discussie stond overigens los van de bepalingen
over het recht op identiteit, maar werd vooral gevoerd in termen van gelijke
rechten. Er kon echter over dit onderwerp geen consensus worden bereikt.
Hoewel men non-discriminatoire behandeling van alle kinderen, dus ook van
buitenechtelijke kinderen, in het algemeen wel onderschreef, waren er te veel
landen waar een dergelijk beginsel op geen enkele manier vorm had gekregen.
Te veel culturele gebruiken en tradities stonden haaks op dit beginsel, om het
op deze (expliciete) manier in het verdrag neer te leggen. Een andere reden voor
veel staten om niet al te zeer aan zo’n bepaling te hechten, was dat het probleem
feitelijk wordt afgedekt door de algemene non-discriminatiebepaling (het
huidige artikel 2), waarin onder meer discriminatie op grond van geboorte is
verboden.14 Thans kan worden geconstateerd dat het Comité met grote frequen-
tie vragen stelt over de positie van buitenechtelijke kinderen, veelal inderdaad
onder verwijzing naar artikel 2.

Artikel 8: recht op behoud van identiteit
In dezelfde periode waarin het Kinderrechtenverdrag tot stand kwam, vond een
machtswisseling plaats in Argentinië. De militaire junta moest het veld moest
ruimen voor een democratische regering. De vertegenwoordiging van Argenti-
nië bij de VN veranderde mee, en het was deze nieuwe afvaardiging die in 1985
het voorstel deed voor een bepaling als thans neergelegd in artikel 8 IVRK.
Onder het militaire regime in Argentinië verdwenen naar schatting 150 tot 170
kinderen; 131 kinderen werden in gevangenschap geboren. Veel van deze kin-
deren werden gedood maar een onbekend aantal werd, illegaal, meegenomen
door kinderloze leden van het militaire en politiële apparaat en door hen als
eigen kind opgevoed. Nog niet de helft van deze kinderen is naderhand, levend
of dood, getraceerd.15 Om dergelijke wandaden voor de toekomst onmogelijk
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16 Detrick 1999, p. 160.
17 Zie o.a. Cerda 1990, p. 116. Deze vrees is onterecht gebleken.
18 Detrick 1992, p. 293.
19 Hodgkin & Newell (1998, p. 113) wijzen er overigens op dat het niet vreemd zou zijn

geweest als Argentinië wel bezwaar had gemaakt tegen de toevoeging as recognized by law,
omdat de intentie van Argentinië nu juist was gericht op erkenning van andere componenten
van identiteit naast juridische.
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te maken, en medewerking van andere landen te garanderen, stelde Argentinië
de volgende bepaling voor: ‘The child has the inalienable right to retain his true
and genuine personal, legal and family identity. In the event that a child has been
fraudulently deprived of some or all of the elements of his identity, the State
must give him special protection and assistance with a view to re-establishing his
true and genuine identity as soon as possible. In particular, this obligation of the
State includes restoring the child to his blood-relations to be brought up.’

Het voorstel stuitte op verschillende bezwaren, waaronder overlap met
andere artikelen. Met de (ontwerp)artikelen 2 (het huidige artikel 7), 6 (schei-
ding kind en ouders, thans artikel 9) en 8 (ouderlijke verantwoordelijkheid,
thans artikel 18), alsmede artikel 21 over adoptie zou de true and genuine identity
al voldoende worden beschermd.16 Andere bezwaren hadden betrekking op de
onduidelijkheid van het begrip family identity, ingegeven door de vrees dat natio-
nale wetgeving inzake donoranonimiteit bij kunstmatige voortplanting en
zogenaamde ‘geheime adoptie’ niet door de beugel van een dergelijke bepaling
zou kunnen. Ook rees bij sommige delegaties de vraag of de bepaling wel
verenigbaar zou zijn met gelegaliseerde abortus.17

Ondanks deze bedenkingen, was er veel begrip en sympathie voor het Ar-
gentijnse verlangen, en men besloot daarom een werkgroepje te formeren dat
zich over het voorstel moest buigen. Argentinië legde het volgende, aangepaste
voorstel aan deze werkgroep voor:

1. The States Parties undertake to respect the right of the child to preserve
his or her family identity without unlawful interference.

2. Where a child is illegally separated or removed from his or her lawful
custodians or otherwise fraudulently or illegally deprived of some or all
of the elements of his identity, the States Parties shall provide special
assistance and protection, with a view to speedily re-establishing his or
her rightful family identity.

De Nederlandse afgevaardigde merkte hierover op dat het concept van family
identity niet overal bekend was. Hij stelde voor as recognized by law toe te voe-
gen.18 Argentinië liet weten geen bezwaar te hebben tegen een dergelijke aan-
vulling.19 Op het verzoek het concept te verduidelijken, antwoordde Argentinië
dat het tweede lid hiervoor de context bood. Nationale wetgeving geeft het
begrip betekenis voor de nationale context, terwijl in de internationale context
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20 Detrick 1992, p. 294.
21 Detrick 1992, p. 296, Detrick 1999, p. 162.
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23 M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 1993, p. 432, op.

cit. in Detrick 1999, p. 162.
24 Hierover b.v. Callus 2004. Zie ook Van Bueren 1995, p. 125.
25 D. Hodgson, ‘The International Legal Protection of the Child’s Right to a Legal Identity and

the Problem of Statelessness’, International Journal of Law and the Family, Vol. 7, 1993, p. 255-
270, op p. 265, op. cit. in Detrick 1999, p. 164.
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voor de betekenis aangehaakt zou moeten worden bij de Conventies van Ge-
nève van 1949. Dit verhelderde de zaak echter voor de meeste delegaties niet
voldoende. Een Noors voorstel om family identity te vervangen door family
relations werd overgenomen.20 De tekst die vervolgens werd aanvaard door de
werkgroep (1986) luidde als volgt:

1. The States Parties to the present Convention undertake to respect the
right of the child to preserve his or her identity (nationality, name, family
relations as recognized by law) without unlawful interference.

2. Where a child is illegally deprived of some or all of the elements of his or
her identity, the States Parties shall provide appropriate assistance and
protection, with a view to speedily re-establishing his or her identity.

Een voorstel van Marokko om de verplichtingen van de verdragspartijen onder
het eerste lid nog nader te expliciteren en bijvoorbeeld ook de ‘biologische
elementen van identiteit’ op te nemen, haalde het niet.21 Er was – mede naar
aanleiding van een suggestie dienaangaande van het secretariaat – nog wat
discussie over het woordje illegally in het tweede lid, omdat dit zou suggereren
dat het mogelijk is een kind zijn identiteit rechtmatig te ontnemen. Het is echter
in de tekst blijven staan. Op advies van het secretariaat werden later nog de
haakjes weggehaald en het woord including voor nationaliteit toegevoegd.

Het recht op (behoud van) een identiteit, zoals neergelegd in artikel 8 IVRK is
een nieuw recht.22 Wel zijn verschillende elementen ervan, zoals het recht op
geboorteregistratie, op een naam en op een nationaliteit al eerder geregeld in
andere verdragen (bijvoorbeeld artikel 24 IVBPR). Volgens Nowak vloeit het
recht op een eigen identiteit voort uit het recht op privacy (artikel 17 IVBPR,
artikel 16 IVRK) en het recht op erkenning als rechtssubject (artikel 16
IVBPR).23 Ook in Europese context wordt het recht op identiteit afgeleid uit
het recht op een privéleven en/of gezinsleven (artikel 8 EVRM).24

Het woordje including wijst er op dat artikel 8 een ruimere betekenis toekomt
dan de overlap met artikel 7 en 9 doet vermoeden. Ook seksuele, linguïstische
en religieuze identiteit zou hierdoor binnen de reikwijdte van het artikel kunnen
komen.25 Hodgkin & Newell noemen als elementen van de eigen identiteit
behalve familierelaties ook de persoonlijke geschiedenis van kinderen vanaf hun
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geboorte (woonplaats, verzorger(s) etc.), hun etnische afkomst, religie en taal,
en hun fysieke verschijning, vaardigheden en voorkeuren, waaronder bijvoor-
beeld gender en seksuele identiteit.26

Voor bepaalde basale gegevens, zoals afstammingsgegevens, lijkt het registre-
ren ervan in combinatie met het garanderen van toegankelijkheid de aangewe-
zen manier voor verdragspartijen om zich van hun verplichtingen op dit punt
te kwijten. Voor veel van de door Hodgkin & Newell genoemde elementen ligt
een dergelijke wijze van implementatie minder voor de hand. Niet zozeer omdat
een dergelijke verplichting verdragspartijen zou opzadelen met een welhaast
onmogelijke administratieve belasting, maar omdat registratie van verschillende
van de genoemde elementen stigmatisering in de hand kan werken alsmede tot
onacceptabele inbreuken op de privacy van kinderen zou kunnen leiden.

Als voorbeelden van een (onrechtmatige) inbreuk op het recht op behoud
van identiteit, anders dan door non-registratie of geheimhouding van afstam-
mingsgegevens, noemen Hodgkin & Newell het onderdrukken van minder-
heidstalen en het vervolgen of juist voorschrijven van een bepaalde godsdienstige
overtuiging. Analoog zou mogelijk ook bijvoorbeeld onderdrukking van
homoseksuelen kunnen worden gezien als strijdig met het recht op (behoud van)
de eigen identiteit van homo- en biseksuele kinderen.

In 4.3 zal worden bekeken welke invulling het Comité geeft aan het begrip
identiteit.

4.3 INVULLING VAN HET RECHT OP IDENTITEIT

Het recht op een eigen identiteit, zoals neergelegd in de artikelen 7 en 8 IVRK,
wordt door het Comité beschouwd als een van de burgerlijke rechten en
vrijheden uit het verdrag. De andere rechten die door het Comité tot deze
categorie worden gerekend, zijn vrijheid van meningsuiting (artikel 13), vrijheid
van gedachten, geweten en geloof (artikel 14), vrijheid van vereniging en
vergadering (artikel 15), recht op privacy (artikel 16), toegang tot media (artikel
17) en verbod op foltering en doodstraf (artikel 37a).

Verdragspartijen moeten, ingevolge de richtlijn van het Comité voor eerste
rapportages, in hun eerste rapport informatie verstrekken over juridische,
bestuurlijke en andere maatregelen met betrekking tot deze burgerlijke rechten
en vrijheden, over factoren en knelpunten bij het realiseren van deze rechten en
over vooruitgang die bij de implementatie van deze bepalingen al is geboekt.
Ook moeten verdragspartijen aangeven welke prioriteiten en specifieke doelen
zij zich hierbij hebben gesteld voor de komende periode.

In de richtlijn voor tweede en volgende rapportages treedt het Comité op
onderdelen meer in detail. In deze richtlijn worden de hiervoor genoemde



IDENTITEIT EN AFSTAMMING

27 CRC/C/15/Add.32 § 10. Zie ook CRC/C/15/Add.86 § 31 waar wordt aangedrongen op
registratie van overlijden.

28 CRC/C/15/Add.235 § 37(a).
29 Zie b.v. CRC/C/15/Add.27 § 10.
30 B.v. CRC/C/15/Add.32 § 10. Zie hierover ook Detrick 1999, p. 145.
31 B.v. CRC/C/15/Add.257 § 36 en CRC/C/15/Add.261 § 42.
32 B.v. CRC/C/15/Add.56 § 16.
33 CRC/C/15/Add.118 § 21.
34 Zie ook Van Bueren 1995, p. 118.
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artikelen 13 tot en met 17 en 37a als ‘in het bijzonder relevant’ gepresenteerd
en niet langer limitatief als ‘de’ burgerlijke rechten en vrijheden.

4.3.1 Geboorteregistratie

Het eerste element van identiteit dat verdragspartijen moeten waarborgen en
waarover zij moeten rapporteren, is geboorteregistratie. Uit artikel 7 IVRK,
onderstreept door de rapportagerichtlijnen alsmede artikelen uit andere verdra-
gen waaronder het IVBPR, kan worden opgemaakt dat verdragspartijen aan hun
verplichting in dezen voldoen wanneer sprake is van registratie van álle geboor-
tes. Het Comité verlangt niet alleen registratie van levende kinderen, maar ook
van kinderen die tijdens of na hun geboorte overlijden.27 De praktijk in som-
mige landen om buiten echt geboren kinderen niet te registreren, kan niet door
de beugel.28 Registratie behoort vergezeld te gaan van verstrekking van één of
meer documenten waaruit de identiteit van het kind blijkt, zoals bijvoorbeeld
een geboortecertificaat.29 De rapportagerichtlijnen schrijven niet voor wat
precies moet worden geregistreerd, behoudens de kanttekening dat registratie
kinderen niet mag stigmatiseren of discrimineren.

Het Comité acht registratie primair van belang als erkenning van het kind voor
en door het recht.30 Registratie wordt beschouwd als een belangrijke voorwaar-
de voor het kunnen verzekeren van de in het verdrag neergelegde rechten van
kinderen. Wanneer kinderen niet worden geregistreerd heeft dat volgens het
Comité consequenties voor hun recht op het kennen van hun ouders en ook
door hen te worden opgevoed.31 Non-registratie vergemakkelijkt bijvoorbeeld
de handel in kinderen, ontvoering en verwaarlozing. Ook het recht op toegang
tot belangrijke diensten als gezondheidszorg en onderwijs kan zonder registratie
vaak niet worden geëffectueerd.32 Registratie is, aldus het Comité, een funda-
mentele eerste stap op weg naar het verzekeren van het recht van kinderen op
een naam en nationaliteit en tot het verkrijgen van toegang tot sociale voorzie-
ningen, gezondheidszorg, onderwijs en andere diensten.33 Het registreren van
de geboortedatum draagt bij aan de handhaving van regels met betrekking tot
minimumleeftijden.34 Non-registratie kan er toe leiden dat kinderen de bescher-
ming wordt onthouden waar zij bijvoorbeeld onder het jeugdstrafrecht recht op
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35 CRC/C/15/Add.116 § 42.
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hebben.35 Non-registratie kan er ook toe leiden dat een kind het staatsburger-
schap, waartoe het feitelijk is gerechtigd, misloopt.36 Het feit dat geboorteregis-
tratie geen nationaliteit meebrengt is geen legitieme reden om degenen die geen
recht hebben op die nationaliteit dan maar niet te registreren.37 Kinderen heb-
ben, aldus het Comité in een ferme aanbeveling aan Syrië, een zelfstandig recht
op registratie, ongeacht geslacht, ras, geloof of etniciteit van het kind zelf, van
zijn ouders of van zijn vertegenwoordigers.38 Een probleem van deze aard is de
onderregistratie van meisjes in China.39 Verdragspartijen hebben de plicht alle
kinderen te registreren die op hun grond worden geboren, en zelfs ongedocu-
menteerde kinderen die niet op hun grondgebied zijn geboren, maar zich daar
wel bevinden, zoals bijvoorbeeld vluchtelingkinderen.

Verdragspartijen moeten het Comité informeren over de maatregelen die zijn
of zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat elk kind onmiddellijk na
zijn geboorte wordt geregistreerd. Bovendien moet worden gerapporteerd wat
er is en wordt gedaan om non-registratie te voorkomen en welke sociale of
culturele knelpunten er eventueel zijn. Bij dat laatste denkt het Comité bijvoor-
beeld aan problemen die zich kunnen voordoen voor nomadische groepen en
voor asielzoekende en vluchtelingkinderen.40

Een probleem dat zich bij geboorteregistratie in de praktijk ook veelvuldig
voordoet is de onbereikbaarheid van registratiebureaus, bijvoorbeeld voor men-
sen die in afgelegen gebieden wonen; een herkenbaar probleem voor bewoners
van eilandenrijken. Een oplossing hiervoor is het inzetten van mobiele regis-
tratie-units die de afgelegen gebieden afreizen. Ook kan het effectief zijn regis-
tratie in ziekenhuizen en klinieken mogelijk te maken.41

Gerapporteerd moet worden welke elementen van de identiteit van kinderen
worden geregistreerd. Van belang is dat kinderen door deze gegevens niet
kunnen worden gestigmatiseerd en gediscrimineerd. Verdragspartijen moeten
dus tevens uitleggen hoe dat in hun systemen wordt vermeden. Een voorbeeld
van het soort stigmatiserende gegevens waarop het Comité doelt is de aanteke-
ning dat een kind ‘onwettig’ of ‘onecht’ is.42

Gegevens die wel moeten worden geregistreerd zijn in ieder geval geboorte-
datum en -plaats en gegevens met betrekking tot afstamming en familierechtelij-
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43 Zie b.v. CRC/C/15/Add.24 § 12, CRC/C/15/Add.85 § 17 en 36 (waar wordt aange-
drongen op het registreren van de naam van de vader van buiten echt geboren kinderen) en
CRC/C/15/Add.215 § 31.

44 B.v. CRC/C/15/Add.170 § 40.
45 Hodgkin & Newell 1998, p. 101.
46 B.v. CRC/C/15/Add.67 § 29. Zie ook Hodgkin & Newell 1998, p. 99, Van Bueren 1995,

p. 118.
47 CRC/C/15/Add.256 § 25.
48 Zie CRC/C/65/Add.23 § 89 en CRC/C/15/Add.223.
49 Een mededeling van Oman dat in het geboorteregister o.m. stam (tribe) en godsdienst van

het kind worden vermeld, was voor het Comité geen punt van discussie; het kreeg althans
geen prioriteit; CRC/C/78/Add.1 § 75.
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ke betrekkingen (family affiliations).43 Tevens is van belang dat kinderen moeten
kunnen worden geregistreerd onder hun volledige naam zoals door henzelf, hun
ouders of een andere verantwoordelijke is gekozen. Het zijn vooral leden van
minderheidsgroepen, zoals bijvoorbeeld de Roma, die op dit punt problemen
kunnen ondervinden.44

Hodgkin & Newell menen dat, naast bovengenoemde gegevens, in ieder
geval het geslacht van het kind zou moeten worden geregistreerd. Andere
informatie, bijvoorbeeld de beroepen van de ouders, gegevens over broers en
zussen, of de etnische status van het kind zou volgens Hodgkin & Newell ook
nuttig kunnen zijn voor statistische doeleinden.45 Het belang van statistische
gegevens is voor het Comité een tweede reden om te hechten aan geboortere-
gistratie. Beschikbaarheid van statistische gegevens is van belang voor het
ontwikkelen van effectief beleid gericht op kinderen.46 Geboorteregisters kunnen
ook worden gebruikt als sociale indicator. In Bolivia bijvoorbeeld wordt de dis-
criminatie van alle meisjes en van inheemse en gehandicapte jongens weerspie-
geld in de achterblijvende registratie van hun geboorte.47

De landencommentaren bevatten geen expliciete aanwijzingen over de te
registreren gegevens, maar nu het Comité geen aanleiding ziet om te reageren
op landenrapporten die melden (onder andere) het geslacht van een nieuwgebo-
rene te registreren, mag worden aangenomen dat het Comité hier in ieder geval
geen belangrijke bezwaren tegen heeft.48 Ook het feit dat het Comité het
verzamelen van statistische gegevens als nuttig (bijkomend) effect van registratie
beschouwt, in combinatie met het voortdurend aandringen door het Comité op
het verzamelen en overleggen van naar (onder meer) sekse gesegregeerde cijfers,
wijst in die richting. Informatie over ouders, broers en zussen zal doorgaans
eveneens op steun van het Comité mogen rekenen, gegeven het belang dat aan
familiebetrekkingen wordt gehecht. Of het registreren van de etnische status van
kinderen door de beugel van het Comité kan, zal vermoedelijk afhangen van het
doel van een dergelijke registratie en de nationale context. Zoals gezegd, mag
het effect ervan in geen geval stigmatiserend of discriminerend zijn.49
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b.v. de rechten van ouders m.b.t. naamgeving.

54 CRC/C/15/Add.85 § 17. Het Comité wijst er hier op dat de onbekendheid met de
identiteit van de vader ertoe leidt dat, wanneer het buiten echt geboren kind zal worden
afgestaan ter adoptie, de vader niet kan worden gehoord over dat voornemen, hetgeen in
strijd is met art. 9 IVRK. Zie ook CRC/C/15/Add.223 § 38(a), 45 en 46(b).

55 Zie hierover uitgebreid O’Donovan 2000. Zie ook Marinopoulos 2001. Deze laatste noemt
een aantal van 600 tot 700 kinderen die jaarlijks in Frankrijk worden geboren en achtergela-
ten. In dat aantal zijn zowel kinderen begrepen waarvan de moeder in het ziekenhuis formeel
te kennen heeft gegeven onbekend te willen blijven, als kinderen die te vondeling worden
gelegd. In Italië zijn de regels wat anders: buiten echt geboren kinderen hebben geen
juridische ouder(s) tenzij zij worden erkend door hun moeder en/of vader. Zie CRC/C/15/
Add.198 § 27.

56 CRC/C/15/Add.198 § 28(b).
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In veel landen ontbreekt een verplichting tot registratie. In Malawi bijvoorbeeld
bestond (of bestaat) alleen een verplichting tot registratie van kinderen waarvan
de ouders van niet-Afrikaanse origine zijn.50 In Cambodja doet zich het omge-
keerde probleem voor dat juist kinderen van niet-Khmer burgers niet of nauwe-
lijks geregistreerd worden.51 Registratie móet echter, volgens het Comité, en
behoort dus ook als wettelijke verplichting te worden geregeld. Waar een
verplichting tot registratie bestaat is het bestaan van die verplichting of het
belang ervan vaak onvoldoende bekend. Verdragspartijen moeten daarom ook
aangeven welke maatregelen zij hebben genomen om de bevolking bewust te
maken van het belang van geboorteregistratie. Ook van belang kan zijn wie tot
registratie verplicht is. Bij Belize drong het Comité er op aan ook vaders verant-
woordelijk te maken voor de registratie van de geboorte van hun kinderen.52

Personeel dat belast is met geboorteregistratie moet daartoe een behoorlijke
training ontvangen.53

Een ander probleem dat zich met enige regelmaat voordoet is de onmogelijkheid
voor bepaalde groepen ouders om hun gegevens te laten registreren. Soms is het
bijvoorbeeld wettelijk onmogelijk bij geboorteregistratie gegevens over de
buitenhuwelijkse vader op te laten nemen.54 De keerzijde daarvan, het recht van
ouders om onbekend te blijven, komt ook voor. Een klein aantal Europese
landen, te weten Frankrijk, Italië en Luxemburg, kent de mogelijkheid van de
anonieme bevalling, in Frankrijk accouchement sous X genoemd.55 Het Comité
heeft hierover zijn zorgen uitgesproken en bij Italië bijvoorbeeld aangedrongen
op invoering van de mater certa regel.56 Bij het recht op afstammingskennis zal
hierop nader worden ingegaan.



IDENTITEIT EN AFSTAMMING

57 B.v. CRC/C/15/Add.54 § 8; CRC/C/15/Add.63 § 4, waar het Comité zelf het woord
illegitimate gebruikt moet worden beschouwd als een verschrijving, nu het Comité verder
heel consequent is in zijn taalgebruik op dit punt.

58 CRC/C/15/Add.161 § 24. Het bezwaar van het Comité hiertegen is niet helemaal duide-
lijk, nu aannemelijk is dat in veel landen de burgerlijke staat van de ouder(s) van de nieuwge-
borene zal worden geregistreerd. Mogelijk hangt het bezwaar samen met de regel dat alle
buiten echt geboren kinderen het voorvoegsel Abdallah krijgen bij de hun toebedachte,
verzonnen achternaam. Zie CRC/C/SR.728 § 48, 5 oktober 2001.

59 CRC/C/15/Add.121 § 16.
60 In tegenstelling tot b.v. art. 18 van de American Comvention on Human Rights (1969), waarin

wordt bepaald dat iedereen recht heeft op een gegeven naam en op de achternaam van zijn
ouders of van een van hen. Zie Hodgkin & Newell 1998, p. 101.

61 Het Comité dringt er bij Nieuw-Zeeland op aan dat adoptiekinderen ten minste één van
hun originele voornamen behouden (CRC/C/15/Add.216 § 34). Vgl. ook Nowak, volgens
wie art. 24(2) IVBPR niet alleen het recht omvat op een achternaam (te bepalen volgens
nationaalrechtelijke regels) maar ook een door de ouders vrij te kiezen voornaam. Op. cit.
in Detrick 1999, p. 145.
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Een laatste probleem dat hier vermeldenswaard is, is de positie van buiten echt
geboren kinderen. Ook deze groep kinderen heeft recht op registratie van hun
gegevens met het oog op behoud van hun naam, identiteit en familiebetrekkin-
gen. Tegelijkertijd worden verdragspartijen er keer op keer op gewezen dat het
label ‘onwettig’ (illegitimate) stigmatiserend is en niet bij de geboorteregistratie
of op een identiteitsdocument thuishoort.57 Het Comité sprak zijn zorg uit over
de praktijk in Oman om in het geboorteregister de buitenechtelijkheid van
kinderen te noteren.58

4.3.2 Naam

Kinderen hebben, ingevolge artikel 7 IVRK, vanaf hun geboorte recht op een
naam. Dat betekent volgens het Comité dat kinderen ter gelegenheid van hun
geboorte een naam krijgen, en dat niet wordt gewacht tot zij worden gedoopt.59

De inhoud van het recht op een naam is in het verdrag niet nader gespecifi-
ceerd en ook de rapportagerichtlijnen geven geen nadere aanwijzingen.60 Door-
gaans kent nationale wetgeving gedetailleerdere aanwijzingen. Door de algeme-
ne formulering van artikel 7 IVRK zal nationale wetgeving op dit punt niet snel
in strijd met het verdrag worden geacht.

Het begrip ‘naam’ wordt ruim opgevat: ook voornamen worden eronder
begrepen.61

In General Comment no. 17 constateerde het Mensenrechtencomité eerder dat
het recht op een naam in het bijzonder van belang is voor buiten echt geboren
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62 HRI/GEN/1/Rev.5, p. 132-134 § 7. Zie ook Hodgkin & Newell 1998, p. 102.
63 Zie b.v. CRC/C/15/Add.62 § 11. Uit de beschrijving in het rapport van Uruguay van de

regels inzake naamgeving van buiten echt geboren kinderen in het landenrapport wordt
overigens niet helemaal duidelijk wat het probleem nou precies is: ‘In the case of natural
children, i.e. children born of parents who at the time of conception were not joined in
matrimony, the unmarried father or mother must expressly or implicitly recognize the child.
In this case, a natural child will have the surname of the father or mother who acknowledges
him, or of both parents if both acknowledge him.’ CRC/C/3/Add.37 § 89. Mogelijk acht
het Comité het verschil met binnen echt geboren kinderen die automatisch de achternaam
krijgen van de vader (althans de echtgenoot van de moeder), problematisch. Zie ook
CRC/C/15/Add.161 § 24-25. Hoewel zeer algemeen en breed geformuleerd, mag worden
aangenomen dat de aanbeveling mede ziet op het gebruik in Oman om buiten echt geboren
kinderen bij hun (verzonnen) achternaam het voorvoegsel Abdallah mee te geven. Zie ook
hierboven onder geboorteregistratie.

64 B.v. CRC/C/15/Add.170 § 40.
65 Ook zo Hodgkin & Newell, 1998, p. 102.
66 CRC/C/15/Add.174 § 31-32.
67 CRC/C/15/Add.99 § 18.
68 Voorbeelden zijn de landenrapporten van Haïti (CRC/C/51/Add.7 § 44) en van België

(CRC/C/83/Add.2 § 306), waarin duidelijk wordt aangegeven dat de wet in beginsel de
achternaam van de vader voorschrijft, zonder dat het Comité daaraan een overweging wijdt.
Deze praktijk heeft wel de aandacht van het CEDAW, dat tegen Nederland opmerkte dat
de regel, die vaders van binnen echt geboren kinderen een vetorecht geeft als de ouders het
niet eens kunnen worden over de keuze voor een achternaam, strijdig is met het gelijkheids-
beginsel zoals neergelegd in het verdrag en i.h.b. art. 16(g) IVDV. Zie: A/56/38 § 223. Zie
over de historische ontwikkelingen van het naamrecht in Nederland Niphuis-Nell 1999.

90

kinderen.62 Het betrekkelijk geringe aantal opmerkingen van het Comité over
het naamrecht heeft ook inderdaad voornamelijk op die groep betrekking.63

De belangrijkste punten die uit de spaarzame overwegingen van het Comité
naar voren komen zijn dat kinderen een naam moeten krijgen die ook wordt
vastgelegd en dat de naamskeuze vrij is, althans dat niet mag worden gediscrimi-
neerd naar etnische achtergrond of moedertaal, en dat bovendien de naam wordt
gespeld conform de wensen van ‘het kind zelf’.64 Aangezien het Comité systema-
tisch aandringt op onmiddellijke registratie van de geboorte van het kind, moet
worden aangenomen dat met ‘de wensen van het kind zelf’ ‘de wensen van de
ouder(s)’ wordt bedoeld.65

Namen en naamgevende procedures mogen niet stigmatiserend zijn. Het
Comité dringt er bijvoorbeeld bij Malawi op aan de praktijk om buiten echt
geboren kinderen denigrerende namen mee te geven tegen te gaan.66 Belize
moet ervoor zorgen dat buiten echt geboren kinderen hun eigen naam mogen
behouden.67

Er zijn geen aanwijzingen dat het Comité het veelvoorkomende nationaalrechte-
lijke voorschrift dat kinderen de achternaam van hun vader krijgen in strijd acht
met het verdrag.68 Interessant is wel een opmerking van het Comité aan het
adres van Bangladesh. Het maakt zich zorgen dat alleen vaders hun nationaliteit
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69 CRC/C/15/Add.221 § 39-40.
70 Hodgkin & Newell 1998, p. 102. Zie CRC/C/83/Add.2 § 307.
71 Bischoff van Heemskerck 1999 p. 36, meent dat het Amerikaanse naamrecht conform de

vereisten van het CRC is, nu dit recht geen beletselen bevat voor gehuwde ouders om hun
kind de achternaam van de moeder te geven, hoewel in de praktijk kinderen altijd de
achternaam van hun vader krijgen.

72 Resp. CRC/C/15/Add.147 § 25 en 26 en CRC/C/15/Add.205 § 53.
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én naam aan hun kinderen kunnen doorgegeven.69 Het is echter aannemelijk dat
het hier gaat om buiten echt geboren kinderen, nu verklaringen in nationale
rapportages dat de achternaam van vaders prevaleert, nooit commentaar uitlok-
ken en voor kennisgeving worden aangenomen.

Hodgkin & Newell suggereren dat gedetailleerde regelgeving met betrekking
tot de vraag wanneer een kind wel en wanneer een kind niet de achternaam van
de vader krijgt, in strijd kan zijn met artikel 3 IVRK (belang van het kind). Als
voorbeeld noemen zij de Belgische regeling waarbij de echtgenote van een man
die bij een andere vrouw een kind heeft verwekt, haar veto mag uitspreken over
het toekennen van de vadersnaam aan dat kind. In de rapportage geeft België
zelf aan deze regeling in het licht van het verdrag problematisch te vinden, nu
deze wellicht eerder in het belang van het huwelijkse gezin (conjugal family) is
dan in het belang van het kind.70 Het Comité is hier echter niet op ingegaan.
Tot op heden heeft de geprivilegieerde positie van de vaders naam uitsluitend
aandacht gekregen in de context van buiten echt geboren kinderen.71 Wel lijkt
duidelijk dat, waar er geen vader is die zijn naam aan een kind kan (of wil)
geven, het in ieder geval voor de moeder mogelijk moet zijn haar naam aan het
kind te geven.

4.3.3 Nationaliteit

Het derde element van het recht op een identiteit dat besloten ligt in artikel 7
IVRK is nationaliteit.

Het voorkómen van staatloosheid is een belangrijk punt voor het Comité.
Het besteedt veelvuldig aandacht aan de mogelijkheden voor kinderen om de
nationaliteit van de betreffende verdragspartij te verkrijgen. Aan het bezit van
een nationaliteit kleven diverse (burger)rechten en (-)plichten. Slechts een en-
kele keer wordt door het Comité nader gespecificeerd welk recht het, in een
bepaald geval, in het bijzonder in het geding acht. Tegenover Lesotho en
Cyprus sprak het bijvoorbeeld zijn zorg uit over de bewegingsvrijheid van
kinderen in verband met het kunnen beschikken over reisdocumenten.72

Conform de aanwijzingen in de richtlijn voor tweede en volgende rapporta-
ges (para. 54) dienen verdragspartijen aan te geven of kinderen ook de nationali-
teit van beide ouders mogen krijgen. In de richtlijn is eveneens gespecificeerd
dat in de rapportage specifiek aandacht moet worden besteed aan de manier
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73 Genderbias in nationaal en internationaal nationaliteitsrecht is uitgebreid gedocumenteerd, zie
ILA 2000. Zie ook b.v. Chinkin 1999; voor de historische ontwikkeling in Nederland:
Jessurun d’Oliveira 1999.

74 B.v. CRC/C/15/Add.169 § 32.
75 B.v. CRC/C/15/Add.161 § 34, CRC/C/15/Add.183 § 31, CRC/C/15/Add.212 § 33(a),

CRC/C/15/Add.221 § 40.
76 CRC/C/15/Add.209 § 32.
77 CRC/C/15/Add.158 § 21.
78 CRC/C/15/Add.51 § 22.
79 CRC/C/15/Add.231 § 31-32.
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waarop dit recht vorm krijgt voor buiten echt geboren kinderen en voor asiel-
zoekende en vluchteling-kinderen.

Ingevolge artikel 7 in combinatie met artikel 2 IVRK mag het verkrijgen van
een bepaalde nationaliteit niet afhankelijk zijn van – onder meer – het geslacht
van de ouder(s) van het kind. Verdragspartijen wordt gevraagd de voorwaarden
uiteen te zetten die verbonden zijn aan het verkrijgen van hun nationaliteit. Een
belangrijk punt van aandacht voor het Comité is daarbij of kinderen een natio-
naliteit aan beide ouders kunnen ontlenen. In veel landen kunnen alleen vaders
hun nationaliteit doorgeven aan hun kinderen.73 Dit is in het bijzonder proble-
matisch wanneer dat leidt tot staatloosheid van het kind.74 Het Comité is alert
en stelt veelvuldig vragen. Waar een schending wordt geconstateerd van dit
recht op het kunnen verkrijgen van een nationaliteit ongeacht het geslacht van
de ouder(s), beveelt het Comité steeds aan de wetgeving op dat punt aan te
passen. Dat gebeurt niet altijd in dezelfde bewoordingen. Meestentijds volgt een
aanbeveling ‘to amend its legislation so that citizenship can be passed on to
children from either their father or their mother’.75 Soms wordt de aanbeveling
geformuleerd als een vergelijking: ‘guaranteeing that children of Libyan mothers
have the same right to Libyan nationality as children of Libyan fathers’.76 Opval-
lend is de aanbeveling aan Monaco ‘to adopt legislation establishing an equal
right for men and women to pass on Monegasque nationality’.77 Opvallend,
omdat in deze formulering het recht van (speciaal) vrouwen om hun nationaliteit
door te kunnen geven centraal staat in plaats van het recht van het kind op het
kunnen verkrijgen van een nationaliteit.

Bijzondere problemen kunnen zich voordoen voor buiten echt geboren
kinderen. Soms leidt het onvermogen van (ongehuwde) moeders hun nationali-
teit door te geven tot staatloosheid van het kind.78 Maar ook wetgeving die
buitenhuwelijkse vaders niet toestaat hun nationaliteit door te geven aan hun
kind (of alleen wanneer zij het kind erkennen) wordt in strijd geacht met het
verdrag, in het bijzonder wanneer dat anders tot staatloosheid van het kind zou
leiden.79 Het verschil tussen deze twee situaties is dat in het eerste geval de
verdragspartij in kwestie vrouwen niet toestaat hun nationaliteit door te geven. In
de tweede situatie hebben de omstreden nationale regels betrekking op de
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80 Zie b.v. CRC/C/15/Add.94 § 19: ‘...[n]ationality may only be obtained by a child from
his/her Iraqi father, except in cases where the father is unknown or stateless’. Vgl. ook de
fameuze uitspraak in de zaak Unity Dow v. Attorney General of Botswana van het Botswana
High Court (1991, L.R. Commonwealth (Const.) 574) en het Court of Appeal (1992, L.R.
Commonwealth (Const.) 623, 103 Int’l L.R. 128). Op. cit. in ILA 2000, p. 253. Unity Dow
uit Botswana was getrouwd met een Amerikaan. Hoewel zij was geboren in Botswana en
met haar man en kinderen in Botswana woonde, waar de kinderen ook waren geboren,
kregen deze kinderen niet de nationaliteit van Botswana, omdat mevrouw Dow haar
nationaliteit niet aan haar kinderen kon doorgeven omdat zij geen man was. De consequen-
ties hiervan waren groot. Zo moest b.v. elke twee jaar verlenging van de verblijfsvergunning
van de kinderen worden aangevraagd, konden zij niet zonder hun vader naar het buitenland
reizen nu de kinderen vanwege hun nationaliteit niet in hun moeders paspoort werden
bijgeschreven, en kwamen de kinderen niet in aanmerking voor een studiebeurs. Unity Dow
zaak bepleitte en won haar zaak o.g.v. van het seksediscriminatieverbod, zoals o.m. neerge-
legd in het IVDV.

81 CRC/C/15/Add.254 § 35.
82 CRC/C/15/Add.34 § 12.
83 CRC/C/15/Add.188 § 23(d).
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voorwaarden (huwelijk of erkenning) waaronder mannen hun nationaliteit
kunnen doorgeven. In dit laatste geval wordt het buiten echt geboren kind
alleen staatloos wanneer het land van herkomst van de moeder haar niet toestaat
haar nationaliteit door te geven of wanneer de moeder zelf staatloos is.80 Opmer-
kelijk is een aanbeveling aan Iran. Het Comité maakt zich zorgen om discrimi-
natie van kinderen op grond van de (niet-Iraanse) nationaliteit van hun vaders.
Dit is een opvallende constructie omdat een aanbeveling terzake van het gelijk
behandelen van Iraanse mannen en vrouwen, toch minstens evenzeer voor de
hand lijkt te liggen als een aanbeveling gericht op gelijke behandeling van
Iraanse en niet-Iraanse vaders.81

Een enkele keer formuleert het Comité opvallend stellige aanbevelingen om
nationaliteit ook door ongehuwde vaders te laten doorgeven, zonder dat in de
strikte context van dreigende staatloosheid te plaatsen. Tegenover het Verenigd
Koninkrijk en Noord-Ierland uitte het Comité zijn zorgen over de ‘possible
adverse effects on children of the restrictions applied to unmarried fathers in
transmitting citizenship to their children, in contradiction of the provisions of
articles 7 and 8 of the Convention’.82 Bij de bespreking van de tweede rapporta-
ge van het VK en Noord-Ierland is het Comité nog explicieter en bondiger en
beveelt aan ‘to amend the nationality law to allow transmission of nationality
through unmarried as well as married fathers’.83

4.3.4 Het recht om de ouders te kennen en door hen te worden 
verzorgd

Het recht om de ouders te kennen en door hen te worden verzorgd is het enige
echt nieuwe onderdeel van artikel 7 IVRK. De richtlijnen inzake tweede en
volgende rapportages vragen verdragspartijen te rapporteren over de maatregelen
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84 CRC/C/58 para. 84, laatste alinea.
85 Zie b.v. Callus 2004 over Odièvre v. France (Appl.no. 42326/98, 12 Feb. 2003), waar overi-

gens volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wel Odièvre’s recht op een
privéleven in geding was maar niet haar recht op gezinsleven, omdat duidelijk was dat haar
adoptiegezin haar familie(leven) vormde.

86 O’Donovan 2000, p. 75. ‘Information relating to a person’s genetic father goes to the very
heart of their identity and to their make-up as people.’ Aldus Scott-Baker J in R (on the
application of rose) v. Secretary of State for Health [2002] 3 FCR 731, op. cit. in Callus 2004, p.
666.

87 B.v. O’Donovan 2000, p. 78, Hodgkin & Newell, 1998, p. 105. Zie ook Van Bueren 1995,
die stelt dat het weigeren van toegang tot genetische afstammingsgegevens ‘goes to the very
heart of child-to-child equality, child autonomy and participation’ (p. 121). Zie uitgebreid
over de vraag wat een ouder is en de positie van verschillende soorten ouders in het (Neder-
landse) familierecht Henstra 2002.
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die zijn genomen om dit recht te verzekeren (para. 53). Dat voegt niets toe aan
de verdragstekst en biedt daarom inhoudelijk weinig steun. In verband met de
waarborgen rondom adoptie, wordt staten wel gevraagd onder artikel 21 aan te
geven welke effecten adoptie heeft op, in het bijzonder, de burgerrechten van
kinderen, de identiteit van kinderen inbegrepen, en op het recht van het kind
zijn biologische ouders te kennen.84

Het recht op identiteit, en meer in het bijzonder op toegang tot afstammings-
gegevens, wordt in Europese context wel afgeleid uit het recht op een privé-
en/of een gezinsleven (artikel 8 EVRM).85

4.3.4.1  Afstammingskennis

Het belang van (het recht op) afstammingskennis voor kinderen wordt door het
Comité niet of nauwelijks gemotiveerd, het lijkt vanzelf te spreken. In de
literatuur worden wel redenen gegeven voor het belang van afstammingskennis.
Het belangrijkste argument lijkt het voorkomen van ‘identiteitsverwarring’ te
zijn.86 Daarnaast worden medische redenen genoemd, maar ook lijkt in toene-
mende mate te worden aanvaard dat ‘geheimen’, bijvoorbeeld bij geheime
adoptie en anoniem donorschap, schadelijk kunnen zijn voor kinderen (in ieder
geval als ze worden ontdekt). Een belangrijk argument tégen georganiseerde
geheimhouding in dit verband is dat met een dergelijke regeling veeleer tege-
moet wordt gekomen aan de wensen van ouders (genetische en/of sociale) dan
dat er enig concreet belang van het kind mee wordt gediend.

Artikel 7 IVRK verplicht partijen ervoor te zorgen dat kinderen weten, of ten
minste kunnen weten wie hun ouders zijn. Commentatoren lijken het erover
eens dat onder ‘ouders’ in dit verband moet worden verstaan genetische ouders
en geboorteouders.87 Genetische ouders zijn de man en de vrouw die het gene-
tisch materiaal hebben ‘geleverd’ waaruit het kind is ontstaan. Tot die groep be-
horen ook sperma- en eiceldonoren. Geboorteouders zijn volgens Hodgkin &
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88 Hodgkin & Newell 1998, p. 104-105.
89 Over adoptie en pleegzorg zie: CRC/C/15/Add.20 § 14, CRC/C/15/Add.124 § 38-39,

CRC/C/15/Add.127 § 38, CRC/C/15/Add.167 § 44(c), CRC/C/15/Add.182 § 36,
CRC/C/15/Add.188 § 31-32, CRC/C/15/Add.191 § 49-50, CRC/C/15/Add.213 § 45-
46, CRC/C/15/Add.214 § 19-20, CRC/C/15/Add.215 § 30-31, CRC/C/15/Add.216
§ 34(b), CRC/C/15/Add.225 § 38, CRC/C/15/Add.230 § 35. Over kunstmatige voort-
planting zie: CRC/C/15/Add.20 § 14, CRC/C/15/Add.33 § 11, CRC/C/15/Add.158
§ 24-25, CRC/C/15/Add.182 § 28-29.

90 CRC/C/15/Add.127 § 38, CRC/C/15/Add.167 § 44(c), CRC/C/15/Add.182 § 28-29
en 36, CRC/C/15/Add.191 § 49-50, CRC/C/15/Add.213 § 45-46, CRC/C/15/Add.215
§ 30-31, CRC/C/15/Add.216 § 34(b), CRC/C/15/Add.223 § 46(b), CRC/C/15/
Add.225 § 38.

91 B.v. in de overwegingen van het Comité inzake anonieme bevallingen, CRC/C/15/Add.20
§ 14, CRC/C/15/Add.92 § 11 en 29, CRC/C/15/Add.240 § 23-24, CRC/C/15/Add.250
§ 6, 28-29.

92 Resp. CRC/C/15/Add.124 § 38-39 en CRC/C/15/Add.214 § 19-20.
93 CRC/C/15/Add.158 § 24-25, CRC/C/15/Add.225 § 38, CRC/C/15/Add.230 § 28-29,

35.
94 CRC/C/15/Add.225 § 38, waar overigens wel wordt geëxpliciteerd dat op biologisch

ouderschap wordt gedoeld.
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Newell de vrouw die van het kind is bevallen en de man die ten tijde van de
geboorte de partner van de vrouw was, ‘of welke sociale definitie van vader dan
ook gangbaar is binnen een bepaalde cultuur’, zo voegen zij eraan toe. Hodgkin
& Newell onderscheiden nog een derde soort ouders, te weten de ‘psychologi-
sche ouders’, in het Nederlands meestal aangeduid als sociale ouders. Deze laatste
groep wordt echter meer in verband gebracht met het behoud van de identiteit
(artikel 8).88 De praktijk van het Comité, waarbij vooral in de context van adop-
tie, pleegzorg en donorschap bij kunstmatige voortplantingstechnieken aandacht
wordt geschonken aan afstamming, bevestigt de stelling dat onder ‘ouders’ als
bedoeld in artikel 7 IVRK primair genetische of biologische ouders moet wor-
den verstaan, en niet sociale ouders.89 Het Comité hanteert niet steeds dezelfde
terminologie. Het meest wordt gesproken over ‘biologische ouders’.90 Soms
wordt niet nader gespecificeerd wat voor soort ouders precies wordt bedoeld,
maar kan uit de context worden opgemaakt dat het gaat om de ‘biologische’
ouders, dat wil zeggen geboortemoeder en verwekker.91 Een enkele keer gaat
het over ‘genetische ouders’ of over ‘natuurlijke ouders’.92 En soms wordt in
algemene termen gesproken over ‘oorsprong’ (origins) of achtergrond (back-
ground).93

Overigens moet worden opgemerkt dat, terwijl bij vrouwen in de context
van artikel 7 doorgaans precies duidelijk is wat voor soort moeder wordt be-
doeld (geboortemoeder, genetische moeder), dat voor mannen vaak impliciet
blijft. Waar het gaat over kunstmatige voortplanting is duidelijk dat men de
genetische vader op het oog heeft. Ook waar het Comité het belang van het
kunnen beschikken over medische gegevens benadrukt94 is dat helder. In alle
overige gevallen zal wel de genetische vader worden bedoeld, maar is aanneme-
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95 CRC/C/2/Rev.2, p. 33, op. cit. in Hodgkin & Newell 1998, p. 104.
96 B.v. CRC/C/15/Add.42 § 11.
97 CRC/C/15/Add.40 § 38.
98 B.v. CRC/C/15/Add.158 § 24-25.
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lijk dat in de praktijk de persoon die als zodanig wordt aangewezen steeds de
(ex)partner van de geboortemoeder zal zijn, waarvan wordt aangenomen dat
deze tevens de verwekker van het kind is.

Interessant om te vermelden is nog het voorbehoud van het Verenigd Ko-
ninkrijk, waarbij nadrukkelijk wordt gesteld dat ‘ouders’ onder omstandigheden
ook ‘één ouder’ kan betekenen, zoals bijvoorbeeld in het geval van eenouder-
adoptie of bij toepassing van kunstmatige voortplantingstechnieken bij een
alleenstaande vrouw.95

Het recht op het kennen van de ouders is geclausuleerd door de toevoeging
‘voor zover mogelijk’. Soms is een of zijn beide ouders onbekend, zonder dat
de overheid daar verandering in kan brengen, bijvoorbeeld als de moeder niet
weet wie de vader is of in het geval van vondelingen. Men kan geen ijzer met
handen breken, en een dergelijk onvermogen zal een verdragspartij uiteraard
niet worden aangerekend. Wel dringt het Comité er bij verdragspartijen op aan
dat zij zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat onbekendheid met de
identiteit van ouder(s) ontstaat, bijvoorbeeld door armoedebestrijding om zo
verlating van kinderen onder druk van armoede tegen te gaan.96 Sri Lanka wordt
aangemoedigd ongehuwde moeders, die hun kind zelf willen grootbrengen,
daarin volledig te steunen.97 Ook moeten verdragspartijen alles in het werk
stellen om er achter te komen wie de ouders van onbegeleide kinderen zijn en
om ouders en kind zo mogelijk weer te verenigen, bijvoorbeeld na een oorlog
of andere catastrofe.

Dat ligt anders waar het niet beschikbaar zijn van afstammingsgegevens en/of het
niet toegankelijk zijn daarvan het gevolg is van nationale regelgeving, of een
gebrek daaraan.98 Heel veel problemen doen zich voor bij adoptie. Bij informele
adoptie ontbreken de gegevens veelal en zijn deze vaak ook niet meer te achter-
halen. Uit een reeks van artikelen, waaronder in het bijzonder de artikelen 7, 8,
9 10, 18 en 21, kan worden afgeleid dat de voorkeur wordt gegeven aan het
kunnen opgroeien bij de eigen ouder(s). Als dat niet kan is een (tijdelijk) pleeg-
gezin of een (permanent) adoptiegezin een goed alternatief, mits een dergelijk
arrangement goed is geregeld en alle rechten van het kind zijn verzekerd.
Daarom is ‘informele adoptie’ uit den boze in de ogen van het Comité. Het kan
leiden tot allerhande uitwassen waaronder misbruik en vormen van slavernij. De
eerste taak van verdragspartijen op dit punt is dus het goed en wettelijk regelen
van adoptie (voor zover wettelijk erkend) en het bestrijden van het fenomeen
van informele adoptie. Bij wettelijk geregelde adoptie is veelvuldig aan de orde
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99 Zie over adoptie en problemen rond afstamming en identiteit b.v. Patton-Imani 2002.
100 Zie Van Bueren 1995, p. 122. Zij voegt daaraan toe dat daarvoor ook gegronde redenen

aanwezig kunnen zijn, b.v. de bescherming van de (ongehuwde) geboortemoeder, hetgeen
in sommige herkomstlanden, zoals Sri Lanka, voor haar een kwestie van leven of dood kan
zijn.

101 CRC/C/15/Add.92 § 11 en 29. Zie ook het commentaar van het Comité na de volgende
rapportage: CRC/C/15/Add.250 § 6 en 28.

102 In Frankrijk kunnen vrouwen die anoniem wensen te bevallen zelf kiezen of hun identiteit
geheim moet blijven, of dat zij die helemaal niet geregistreerd wensen te zien. Zie Callus
2004, p. 666, nt. 30.

103 CRC/C/15/Add.198 § 28(b).
104 Zie hierover O’Donovan 2002, p. 365 e.v.
105 CRC/C/15/Add.251 § 9 en 30.
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dat kinderen geen of slechts beperkt toegang krijgen tot hun afstammingsgege-
vens, terwijl die er wel zijn. Dit probleem, dat het gevolg is van ‘geheime
adoptie’ werd al voorzien door de staten die betrokken waren bij de totstandko-
ming van het verdrag (zie hierboven paragraaf 4.2).99 Overigens bevat ook de
Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in respect of Inter-
country Adoption (1993) in artikel 11 de mogelijkheid voor staten om informatie
over geboorteouders van adoptiekinderen achter te houden.100 Eveneens voor-
zien werd het probleem van anoniem donorschap bij de toepassing van kunstma-
tige voortplantingstechnieken. Ook dit is in beginsel in strijd met artikel 7
IVRK. Er is niet automatisch sprake van strijdigheid met het verdrag door
genoemde clausulering.

Het Comité lijkt strenger in zijn beoordeling van de eerder genoemde
mogelijkheid tot anonieme bevalling, accouchement sous X. Uit een aanbeveling
aan Luxemburg kan worden opgemaakt dat het Comité deze praktijk niet alleen
strijdig acht met het artikel 7, maar tevens met de artikelen 2 en 3.101 Voor
sommige kinderen geboren ‘sous X’ zijn afstammingsgegevens niet beschikbaar,
voor anderen zijn zij ‘slechts’ niet toegankelijk.102 Italië wordt gevraagd ‘[to]
Urgently review and amend legislation in order to ensure that children born out
of wedlock legally have from birth a mother ... and encourage recognition of
these children by their fathers’.103

In 1999 werden in Hamburg ‘Babyklappen’ geïntroduceerd, verwarmde
loketjes waarin kinderen te vondeling kunnen worden gelegd in de zekerheid
dat voor hen zal worden gezorgd.104 Later volgden er meer, ook in Oostenrijk.
Het Comité beschouwt deze loketjes als een vorm van anonieme bevalling. Het
Comité heeft inmiddels Oostenrijk laten weten zich zorgen te maken over deze
baby flaps (of baby nests) en het land gevraagd maatregelen te nemen om het
gebruik ervan te voorkomen. Ook moet ervoor worden gezorgd dat op een of
andere manier de gegevens van de ouder(s) worden geregistreerd, opdat het kind
daar op een geschikt tijdstip later kennis van kan nemen.105
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106 CRC/C/15/Add.62 § 11.
107 Zie b.v. CRC/C/15/Add.85, § 17 en 36, CRC/C/15/Add.202 § 34-35 en CRC/C/15/

Add.223 § 38(a) en 45-46. Overigens is § 45 van laatstgenoemd document nogal wonderlijk
geformuleerd: ‘...[c]oncerned that children cannot legally have a father unless their biological
parents are legally married.’ Vermoedelijk wordt gewoon bedoeld dat vaders, ook biologische
vaders, geen juridische band met hun kind kunnen vestigen tenzij zij met de moeder
trouwen.

108 CRC/C/15/Add.184 § 26-27.
109 CRC/C/15/Add.247 § 33-34.
110 Hierover b.v. Van Bueren 1995, p. 122 e.v., Callus 2004, i.h.b. p. 661 e.v.
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Nationale regels die aan het registreren van (de juiste) afstammingsgegevens in
de weg staan, worden ten strengste afgekeurd door het Comité. Uruguay werd
bijvoorbeeld op de vingers getikt over het feit dat het voor minderjarige ouders
niet mogelijk is hun kind te erkennen.106 Verschillende keren heeft het Comité
zich ook uitgelaten over het belang van het registreren van buitenhuwelijkse
vaders. Soms mogen of kunnen deze niet geregistreerd worden, in andere ge-
vallen gebeurt het kennelijk gewoon niet.107

In een aanbeveling aan St. Vincent en de Grenadines spreekt het Comité zijn
bezorgdheid uit over het feit dat veel buiten echt geboren kinderen onbekend
blijven met de identiteit van hun vader, omdat hun moeders door sociale druk
terughoudend zijn met het instellen van vaderschapsacties.108 Het Comité vindt
ook de situatie in Antigua en Barbuda zorgwekkend: het Comité heeft verno-
men dat ‘some 50% of all households in the State party are headed by women’.
De kosten die aan vaststelling van het juridisch ouderschap zijn verbonden,
alsmede de tijdrovendheid van de procedure, wanneer de vader niet mee wil
werken, baren het Comité zorgen: er moet een snelle en toegankelijke procedu-
re komen.109 Het komt ook voor dat moeders weigeren de identiteit van de
verwekker prijs te geven om andere redenen, bijvoorbeeld omdat de zwanger-
schap het gevolg was van een verkrachting of incest. In dergelijke gevallen kan
de wens van de moeder tot geheimhouding evenzeer in het belang van het kind
worden geacht. In andere gevallen zal echter een afweging moeten worden
gemaakt tussen de belangen van moeder en kind.110

Er zijn geen aanwijzingen dat het Comité, in het belang van het kennen van
de biologische afstamming, zou willen tornen aan de (juridische) fictie dat de
met de moeder gehuwde man en de man die het kind van een ongehuwde
moeder erkent, de biologische vaders zijn van die kinderen.

4.3.4.2  Kennen, contact en opgroeien bij

Niet helemaal duidelijk is of het recht om de ouders ‘te kennen’ uitsluitend ziet
op het (kunnen) weten van wie men genetisch afstamt of dat het ook het ‘kennis
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111 Hierover b.v. O’Donovan 2002, p. 355. Van Bueren maakt een iets ander onderscheid,
namelijk tussen het ‘kennen van de identiteit van de biologische ouders’ en het ‘kennen van
de eigen (their) ouders’. Volgens haar wordt het recht op afstammingskennis gedekt door de
combinatie van de artt. 8 en 13 en ziet art. 7 vooral op het laatste. Het lijkt erop dat ze hier-
mee wil betogen dat het recht op afstammingskennis niet is onderworpen aan de zinsnede
‘as far as possible’, en dat die clausulering slechts ziet op het recht op omgang met en
opgroeien bij de eigen ouders. Van Bueren 1995, p. 125.

112 CRC/C/15/Add.223 § 46(b).
113 CRC/C/15/Add.201 § 43(a).
114 B.v. CRC/C/15/Add.78 § 21 en 45, CRC/C/15/Add.85 § 17, CRC/C/15/Add.189 § 31,

CRC/C/15/Add.197 § 10, CRC/C/15/Add.230 § 28-29.
115 Deze groep bestaat uit: Anguilla, Bermuda, Brits Antarctisch Territorium, Britse Maagden-

eilanden, Brits Indische Oceaan Territorium, Kaaimaneilanden, Falklandeilanden, Gibraltar,
Montserrat, Pitcairneilanden, Sint-Helena, Turks en Caicoseilanden, en Zuid-Georgië en
de Sandwicheilanden.

116 CRC/C/15/Add.135 § 29. Identieke aanbevelingen zijn te vinden in CRC/C/15/Add.121
§ 17 (Grenada) en CRC/C/15/Add.104 § 21 (Saint Kitts en Nevis).
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hebben aan’ omvat.111 Uit het primaat dat zowel verdrag als Comité bij biologi-
sche ouder(s) leggen, alsmede uit het feit dat in de laatste zinsnede van artikel
7(1) de voorkeur is neergelegd voor het opgroeien bij de (biologische) ouders,
mag worden afgeleid dat het weten van wie je afstamt een minimumnorm is, en
dat alles wat verder gaat dan dat, waaronder het contact hebben met ouders,
wordt toegejuicht. Een dergelijke interpretatie wordt gesteund door artikel 9(3)
IVRK, waarin het recht van kinderen die gescheiden leven van één of beide
ouders op contact met die ouder(s) is neergelegd. Ook een aanbeveling aan
Indonesië om meer werk te maken van het recht van kinderen om ‘beide
biologische ouders te kennen en bij hen op te groeien’ wijst in deze richting.112

Het recht op contact of omgang (contact and visitation rights) wordt door het recht
vaak gekoppeld aan een juridische en/of biologische afstammingsrelatie. In het
werk van het Comité wordt veelvuldig het belang van het contact kunnen
onderhouden met beide ouders benadrukt. Het Comité deed bijvoorbeeld een
dringend beroep op Tsjechië om wankele gezinnen door deskundigen te laten
bijstaan en te voorzien in family counselling. En (mag men aannemen: wanneer
dat niet helpt) erop toe te zien dat kinderen contact konden onderhouden met
beide ouders. Overigens beriep het Comité zich hierbij niet op artikel 7 of 8,
maar op artikel 18 in combinatie met de algemene beginselen van de artikelen
3, 6 en 12 IVRK.113

In veel van de gevallen waarin het Comité aandringt op omgang gaat het om
contact na echtscheiding,114 maar ook draait het wel om contact met buitenhu-
welijkse vaders. Veelal gaat het om biologische ouders, maar dat is soms minder
evident dan in de aanbevelingen van het Comité inzake afstamming.

In een aanbeveling aan de Overzeese Gebiedsdelen van het VK en Noord-
Ierland115 uit het Comité zijn bezorgdheid over ‘the financial and psychological
impact of visiting relationships on children’.116
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117 CRC/C/15/Add.247 § 39 en 40.
118 CRC/C/15/Add.153 § 42-43.
119 CRC/C/15/Add.198 § 31.
120 O.a. CRC/C/15/Add.90 § 14, CRC/C/15/Add.91 § 15, CRC/C/15/Add.104 § 21,

CRC/C/15/Add.121 § 17, CRC/C/15/Add.130 § 3, CRC/C/15/Add.135 § 29, CRC/
C/15/Add.148 § 23, CRC/C/15/Add.156 § 26, CRC/C/15/Add.158 § 20, CRC/C/
15/Add.163 § 30, CRC/C/15/Add.175 § 26, CRC/C/15/Add.183 § 21, CRC/C/15/
Add.186 § 4, CRC/C/15/Add.211 § 25, CRC/C/15/Add.219 § 24, CRC/C/15/Add.240
§ 3(a).

121 O.a. CRC/C/15/Add.148 § 23,CRC/C/15/Add.163 § 30, CRC/C/15/Add.175 § 26,
CRC/C/15/Add.183 § 21, CRC/C/15/Add.211 § 25, CRC/C/15/Add.219 § 24,
CRC/C/15/Add.249 § 23, CRC/C/15/Add.253 § 3, CRC/C/15/Add.259 § 20.
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In het algemeen acht het Comité het van belang dat bij de toewijzing van het
gezag de belangen van het kind een voorname rol spelen terwijl er recht op
omgang met de andere ouder moet zijn, tenzij dat niet in het belang van het
kind zou zijn. Antigua en Barbuda moet zorgen voor ‘adequate protection of the
rights of a separated parent and/or child’ (curs. toegev.). Het valt op dat het recht
van de niet met de primaire zorg belaste ouder op omgang met het kind hier als
een zelfstandig recht wordt geformuleerd, los van het belang van het kind. Wel
tekent het Comité aan dat hierbij wel het belang van het kind in acht moet
worden genomen.117 Aandacht verdient in dat verband de zorg die het Comité
uitspreekt over de situatie in de Democratische Republiek Congo (Congo
Kinshasa), waar doorgaans het gezag aan vaders wordt toegewezen omdat voor
rechters alleen financiële zekerheid telt.118

Het Comité besteedt zelden expliciet aandacht aan artikel 8 IVRK. Een van de
meest uitgesproken aanbevelingen in het kader van dit artikel was gericht tot
Italië: ‘In light of article 8, the Committee recommends that the State party
review its legislation in order to ensure that all children born out of wedlock
have, as far as possible, the legal right to know and maintain contact with both
their biological parents, and that all children of divorced or separated parents
have the legal right to maintain their identity.’119 Hoewel het Comité hier
expliciet de banden met biologische ouders benoemt, mag toch niet worden
aangenomen dat het ook bij artikel 8 IVRK steeds of vooral gaat om de biologi-
sche of genetische ouders. Juist hier kunnen ook sociale ouders, andere verzor-
gers en leden van de extended family aan bod komen.

Het bekend-zijn van (biologische of juridische) ouders is niet alleen van belang
voor kinderen die meer willen weten over hun achtergrond en afstamming;
doorgaans worden aan afstamming allerlei andere rechten en verplichtingen
gekoppeld. Een aantal daarvan is hiervoor al aan de orde gekomen, te weten
nationaliteit, naam, toewijzing van gezag120 en omgang. Andere rechten en
plichten die regelmatig door het Comité worden aangehaald zijn erfrecht121 en
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122 O.a. CRC/C/15/Add.104 § 21, CRC/C/15/Add.121 § 17, CRC/C/15/Add.135 § 29,
CRC/C/15/Add.156 § 26.

123 Overigens stelt het Comité kwesties als toewijzing van gezag, erfrecht en alimentatiever-
plichtingen ook veelvuldig aan de orde in aanbevelingen die betrekking hebben op juridisch
verankerde ongelijkheid naar geslacht, maar dat is voor het recht op het kennen van en
opgroeien bij de eigen ouders niet relevant.

124 Vgl. b.v. de volgende passage: ‘The family has a continuing and crucial role in social and
human development as well as in provision of care and support to individuals. Strong family
bonds have always been part of most societies, and families in most places continue to make
important contributions to social and economic well-being. Indeed, families have major,
albeit often untapped potential to contribute to national development and to the achieve-
ment of major objectives of every society and of the United Nations, including the eradica-
tion of poverty and the creation of just, stable and secure societies. Yet, the contribution of
families in achieving these objectives, including the goals established in the major conferences
and summits of the past decade and in the United Nations Millennium Declaration (see
General Assembly resolution 55/2), has generally been overlooked.’ (A/59/176, 23 July
2004, para. 4).

125 Zie b.v. E/1997/4, A/52/57, 6 January 1997. In para. 5 wordt geconstateerd dat de ‘...
(world) conferences start from the premis that the family is the basic unit of society...’ en in
para. 7 ‘The core theme, strengthening families, is common to all conferences.’
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alimentatie.122 Het gaat in al deze gevallen om de slechte(re) positie van buiten-
echtelijke kinderen.123

Het Comité lijkt kennis over de eigen afstamming, contact met de eigen
ouders en het wonen bij die ouders alsmede alle daaraan en daarmee verbonden
juridische, sociale en praktische consequenties als een soort vloeiend geheel te
beschouwen. Uit de aanbevelingen kan niet worden afgeleid dat het loskoppelen
van identiteit van rechten en verplichtingen, zoals onder meer door Wallbank
gesuggereerd, door het Comité wordt onderschreven, als middel om meer
openheid over afstamming te krijgen. Anderzijds zijn er ook geen aanwijzingen
dat dergelijke nationale regels in strijd zouden worden geacht met het IVRK.
Wel moet worden bedacht dat het Comité gebrand is op het vaststellen, vast-
houden en intensiveren van biologische banden tussen kinderen en hun ouders
en verdere (bloed)verwanten. Vanuit dat oogpunt heeft een dergelijke oplossing
voor het gebrek aan openheid over afstamming vermoedelijk niet de voorkeur
van het Comité.

Niet alleen voor het IVRK en het Comité maar voor de hele VN is het (bij
voorkeur door bloedverwantschap verbonden) gezin (family) de meest ideale
plek voor kinderen om op te groeien.124 Gezinnen zijn volgens de VN de ‘basic
social units’,125 vervullen verschillende essentiële maatschappelijke functies en
verdienen daarom ondersteuning en ook – waar gezinnen niet helemaal soepel-
tjes reilen en zeilen – bijsturing. Het hele VN-beleid, hoewel in beginsel kritisch
op het functioneren van individuele gezinseenheden, gaat ervan uit dat het gezin
in beginsel niet alleen een goed idee is, maar ook het beste idee, de beste vorm



MOEDERS IN DE MAINSTREAM

126 Vgl. ook het Comité in een aanbeveling aan de Filipijnen om prioriteit te geven aan de
natural family environment. CRC/C/15/Add.259 § 24.
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om de samenleving te structuren, ten minste mede omdat het de natuurlijke vorm
is.126

4.4 IJKPUNTENTOETS

In de context van het recht van kinderen op een identiteit, passeert een scala aan
onderwerpen de revue. De meeste van deze onderwerpen zijn niet alleen van
belang voor kinderen, maar ook voor (de positie van) hun ouder(s). Aanbeve-
lingen in dit verband kunnen dus ook een ander effect hebben op vaders dan op
moeders (en ook: op vaderende en op moederende ouders). Hieruit volgt
logischerwijze dat aanbevelingen de verhouding tussen vaders en moeders, maar
ook wel breder tussen mannen en vrouwen, kunnen beïnvloeden. Het doel van
het mainstreamen van gender is gendergelijkheid. De vraag is dus in hoeverre
de aanbevelingen van het Comité de positie van vaders en moeders raken op een
manier die gendergelijkheid dichterbij brengt en of er wellicht nog meer uit te
halen is. Om deze vraag te kunnen beantwoorden toets ik het werk van het
Comité, zoals hierboven beschreven, aan de ijkpunten seksegelijkheid, empo-
werment en transformatie.

4.4.1 Seksegelijkheid

Het verdrag zelf bevat in artikel 2 een non-discriminatienorm die zowel een
verbod op onderscheid vanwege karakteristieken of eigenschappen van het kind
zelf als van de ouder(s) of verzorger(s) van het kind omvat. Het Comité be-
schouwt artikel 2 als een van de fundamentele beginselen van het verdrag en
besteedt er systematisch aandacht aan. Non-discriminatie krijgt daarmee in het
werk van het Comité een zwaar accent.

Het non-discriminatiebeginsel speelt op verschillende niveaus een rol. Het
Comité is gespitst op (on)gelijke behandeling van jongens en meisjes, zoals
bijvoorbeeld de onderregistratie van meisjes in China.

Het Comité is eveneens alert op onderscheid tussen buiten en binnen echt
geboren kinderen. Dit onderscheid houdt meestentijds rechtstreeks verband met
maatschappelijke en juridische afkeuring van het ongehuwd moederschap en dus
met de achterstelling van vrouwen. Het Comité wil bereiken dat buiten echt
geboren kinderen niet langer worden gediscrimineerd. De oplossingen die
hiervoor worden aangedragen, behalve het afschaffen van discriminerende wet-
en regelgeving jegens de kinderen zelf, en het tegengaan van sociale uitsluiting,
lijken vooral te gaan in de richting van het betrekken van de verwekkers, door
hun rechten en plichten toe te kennen. Deze ontwikkeling richting gelijke
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127 CRC/C/15/Add.254 § 24-25.
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familierechtelijke rechten en plichten voor vaders en moeders komt hieronder
uitgebreid aan de orde. Toekenning van formeel gelijke rechten (en plichten)
betekent echter niet zonder meer gelijkheid in positie. Bij de toetsing aan de
ijkpunten empowerment en transformatie wordt bekeken of deze nadruk op
formele gelijkheid tussen ouders ook gelijkheid in meer materiële zin bevordert,
en daarmee empowerment, alsook in hoeverre deze benadering tot structurele
verandering kan leiden.

Het non-discriminatiebeginsel speelt ook een rol op het niveau van de ouder (of
verzorger)/kind-relatie. De bevindingen op dit punt zijn niet eenduidig. Ener-
zijds kan worden geconstateerd dat er met betrekking tot sommige onderwer-
pen, zoals nationaliteit, meer aandacht is voor en meer waarde lijkt te worden
gehecht aan gelijkheid tussen ouders onderling voor wat betreft hun positie ten
opzichte van hun kinderen dan bij andere (naamrecht, afstamming). Anderzijds
valt ook op dat het Comité ongelijkheden tussen ouders niet altijd consequent
op dezelfde wijze beoordeelt. De opmerkingen van het Comité inzake het
kunnen doorgeven van nationaliteit aan kinderen zijn in dit verband illustratief.
De gangbare, en ook op grond van artikel 2 IVRK te verwachten, benadering
is dat kinderen zoveel mogelijk in staat moeten zijn een nationaliteit te verwer-
ven, en dat het voor hun kansen daarop in ieder geval niet mag uitmaken of zij
die nationaliteit krijgen van hun vader of moeder. In deze benadering gaat het
niet zozeer om gelijke rechten van vaders en moeders, als wel die van kinderen.

Er zijn echter enkele aanbevelingen die opvallen door hun afwijkende for-
mulering. Een voorbeeld is een aanbeveling aan Monaco, waar het Comité er
op aandringt vrouwen dezelfde rechten te geven als mannen, los van de vraag
of de geconstateerde ongelijkheid tussen vaders en moeders in een concreet ge-
val problemen voor kind(eren) oplevert. In het geval van Iran maakt het Comité
zich zorgen om discriminatie van meisjes en vrouwen, ‘in het bijzonder in hun
rol als ouder’.127 Deze aanbeveling strekt dus ook verder dan moeders en ziet op
discriminatie van alle vrouwen.

Een voorbeeld dat juist afwijkt naar de andere kant is een aanbeveling aan het
VK en Noord-Ierland om zowel gehuwde als ongehuwde vaders in staat te
stellen hun nationaliteit aan hun kinderen door te geven. Opvallend is dat in het
midden blijft of het er om te doen is mannen dezelfde rechten te geven als
vrouwen of dat het daar geheel los van staat. Eveneens opvallend is het feit dat
de ‘ongehuwde staat’ van vaders niet nader is gekwalificeerd. Nu het Comité het
begrip vader veelvuldig gebruikt in de betekenis van biologische (of genetische)
vader, lijkt de aanbeveling zich dus uit te strekken tot vaders die geen juridische
band met het kind hebben. Opmerkelijk is ten slotte ook de stelligheid van de
aanbeveling in vergelijking met de soms zeer zwak geformuleerde aanbevelingen
om ervoor te zorgen dat, als er geen vader is die z’n nationaliteit kan doorgeven,
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128 M.b.t. nationaliteit kan nog worden opgemerkt dat, waar in z’n algemeenheid de gelijke
behandeling van jongens en meisjes – b.v. bij de toegang tot onderwijs – op termijn naar
verwachting zal bijdragen aan meer gelijkheid onder volwassen mannen en vrouwen (kleine
kinderen worden immers groot), hier sprake is van een punt waar dat niet zomaar voor
opgaat; immers het verdrag biedt alleen gelijke rechten bij het verkrijgen van nationaliteit,
niet bij het doorgeven daarvan. Dus de buiten echt geboren kinderen krijgen nu misschien
wel een nationaliteit, maar dat betekent nog niet dat de meisjes onder hen, eenmaal moeder
geworden, dan ook hun nationaliteit kunnen doorgeven. 

129 Vgl. de beschrijving van Boor over de totstandkoming van het Nederlandse naamrecht dat
in 1998 van kracht werd. De keuze voor een vetorecht voor de (binnenhuwelijkse) vader
inzake de achternaamkeuze, was mede ingegeven door de gedachte dat het geven van
vadersnaam aan een kind de betrokkenheid van de vader bij het kind zal versterken, daar
waar de moeder reeds van nature een band met het kind heeft. Boor 1999, p. 23. Zie voorts
b.v. Pollock & Sutton 1985.
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dán ten minste toch de (ongehuwde) moeder daartoe in staat moet worden
gesteld.128

Ook bij enkele andere onderwerpen besteedt het Comité relatief veel aandacht
aan gelijke rechten van ouders. Voorbeelden hiervan zijn de toewijzing van
gezag na (echt)scheiding en een zo evenredig mogelijk contact van het kind met
beide ouders. Indien dat onmogelijk is doordat de ouders niet (langer) samenle-
ven, dient het niettemin te worden nagestreefd door contact- en omgangsrech-
ten. (Beide onderwerpen alsook de alimentatieverplichtingen die hierboven
onder paragraaf 4.3 werden aangestipt, worden in hoofdstuk 5 uitvoeriger
behandeld.)

De trend in veel (ten minste westerse) landen richting gelijke rechten en
plichten voor mannen en vrouwen in het familierecht doet zich ook in het werk
van het Comité voor. De ontwikkeling lijkt zich ook volgens dezelfde regels te
voltrekken: met het oog op het realiseren van een gelijke(re) rolverdeling tussen
ouders in de toekomst worden (nu vast) gelijke rechten toegekend. Het idee dat
mannen en vrouwen gelijk zijn en in beginsel dezelfde vaardigheden bezitten en
dus ook zouden moeten uitoefenen, resulteert in het toekennen van meer
rechten aan vaders in de hoop dat zij zich ook meer betrokken gaan voelen bij,
en in zullen spannen voor hun kinderen. Niet alleen vaders moeten worden
gelijkberechtigd, voor moeders geldt hetzelfde. In sommige gevallen is dat
vermoedelijk zonder meer positief voor vrouwen, zoals bijvoorbeeld in het geval
van de Democratische Republiek Congo, waar moeders zelden of nooit het
gezag over hun kinderen krijgen toegewezen. In andere gevallen lijkt het niet
onredelijk, bijvoorbeeld bij de (in hoofdstuk 5 te behandelen) alimentatiever-
plichtingen voor vrouwen op voet van gelijkheid met mannen. Er kleven echter
nogal wat risico’s aan het toekennen van meer gelijke rechten aan mannen,
zonder daaraan voorwaarden te verbinden betreffende de zorg voor kinderen,
maar uitsluitend in de hoop dat dat zal gebeuren.129
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130 Pogingen van de negenjarige Nederlandse Jeroen om via de rechter contact met zijn verwek-
ker af te dwingen strandden. HR 22 december 1995, NJ 1996, 419. Zie hierover ook b.v.
Forder 2002, 112-114.

131 Wallbank 2004, i.h.b. p. 251.
132 Zie b.v. Fineman 1995, Goonesekere 2000, Henstra 2002, Rhoades 2002.
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Fineman beschrijft hoe, onder invloed van de vrijwel exclusieve focus op
gelijkheid van mannen en vrouwen in de afgelopen decennia, vaders, waaronder
bijvoorbeeld gescheiden en buitenhuwelijkse vaders, op voet van gelijkheid met
moeders, rechten ten opzichte van hun kinderen hebben geclaimd en verwor-
ven. Buitenhuwelijkse verwekkers eisen recht op inspraak bij voorgenomen
adoptie en bij abortus. Biologische en/of sociale vaders hebben tegenwoordig,
althans in veel westerse landen, in beginsel recht op gezamenlijk gezag na
echtscheiding. Verwekkers kunnen vaststelling van het vaderschap afdwingen via
de rechter. Het recht op omgang van de niet met dagelijkse zorg belaste ouder
is uitgangspunt en ook de buitenhuwelijkse verwekker kan vaak omgang eisen.
Tegenover deze rechten staan niet of nauwelijks andere verplichtingen, met
uitzondering van kinderalimentatie. Gezamenlijk gezag na echtscheiding wordt
toegewezen ongeacht de betrokkenheid van de vader bij de opvoeding van het
kind tijdens het huwelijk. Vaders kunnen in de meeste gevallen omgang af-
dwingen, maar kunnen doorgaans niet worden verplicht tot contact met hun
kinderen.130

De sterke juridische positie die alleenstaande moeders in de loop der jaren (in
ieder geval in westerse landen) hadden bereikt, wordt door deze ontwikkelingen
langzaam afgebroken. De rechten geven vaders gelegenheid tot controle en
toezicht op moeders die de dagelijkse zorg over kinderen hebben. Omgangs-
rechten en gezamenlijk gezag kunnen bovendien een behoorlijke inbreuk maken
op het privéleven van moeders en hun kinderen. Aannames inzake de wenselijk-
heid van kennis omtrent de identiteit van de verwekker, inzake de wenselijkheid
van contact met beide (biologische) ouders en inzake de wenselijkheid van
gezamenlijk gezag na echtscheiding kunnen ertoe leiden dat een weigerachtige
houding van moeders in elk van deze instanties wordt beschouwd als negatief
en niet in het belang van het kind, behoudens in extreem nare gevallen.131 En,
ten slotte, spreekt het ook niet meer vanzelf dat moeders die tijdens huwelijk de
zorg over de kinderen hebben gehad, dat na echtscheiding mogen voortzetten.
Immers, vaders worden geacht dat net zo goed te kunnen. In het verleden ver-
leende zorg zou zelfs tegen moeders kunnen werken wanneer de rechter meent
dat er een kans bestaat dat de vader het beter zal doen. Deze risico’s zijn welbe-
kend,132 maar worden door het Comité gesignaleerd noch geproblematiseerd.

Een onderwerp waarbij daarentegen niet of nauwelijks aandacht wordt
besteed aan gelijke rechten van vaders en moeders is het naamrecht. Het recht
van kinderen op een naam krijgt eigenlijk alleen aandacht van het Comité in
gevallen waar iets mis gaat. Het gaat dan vooral om buiten echt geboren kinde-
ren die stigmatiserende, discriminerende namen meekrijgen. Juist in verband met
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133 Zie b.v. Niphuis-Nell, 1999, Johnson & Scheuble 1995 en 2002.
134 Zie hierboven noot 68.
135 Zie Johnson & Scheuble 2002, p. 420.
136 Zie hierboven noot 80.
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het bestrijden van discriminatie van kinderen op grond van hun buitenechtelijk-
heid, zou echter het problematiseren van gender nuttig kunnen zijn, en tevens
(vermoedelijk ook zonder al te veel problemen omdat het geen heel erg heet
hangijzer lijkt te zijn) bijdragen aan de doelstelling van gendermainstreaming. In
veel landen is het gewoonte of zelfs wettelijk voorgeschreven dat kinderen de
achternaam van de vader krijgen. Die regel weerspiegelt het belang dat in het
sociaal verkeer wordt gehecht aan de eenheid van naam in het gezin alsmede het
idee dat de vader (althans de echtgenoot van de moeder) het hoofd van het gezin
is.133 De laatstgenoemde reden zou echter óók door het Comité van vraagtekens
moeten worden voorzien, zeker nu ook het CEDAW zich hierover heeft
uitgesproken.134 De eenheid van naam in het gezin is in veel gevallen een illusie,
bijvoorbeeld door echtscheiding en doordat sommige vrouwen hun eigen naam
blijven dragen,135 en verdient daarom eveneens kritisch te worden bekeken. Als
alle kinderen de achternaam van hun moeder zouden krijgen, zouden maar
weinig kinderen herkenbaar zijn als buiten echt geboren, althans aan hun naam.

Ten slotte nog een onderwerp waarbij niet lijkt te worden gestreefd naar (exact)
gelijke behandeling van mannen en vrouwen, hoewel dat overigens niet wordt
geëxpliciteerd of geproblematiseerd. Er is een duidelijk verschil in benadering
door het Comité van geboortemoeders en verwekkers. Het Comité is groot
voorstander van de mater certa regel en bepleit daarom ook met verve de afschaf-
fing van de mogelijkheid van de anonieme bevalling. Dat contrasteert met de
ingetogen (maar mogelijk wel realistische) aanmoediging om mannen ertoe te
brengen hun vaderlijke verantwoordelijkheden wat serieuzer te nemen. De
juridische fictie dat de wettige echtgenoot van een moeder de vader is van haar
kind blijft onbesproken.

4.4.2 Empowerment

De waarneembare tendens om mannen en vrouwen gelijke rechten, maar ook
verantwoordelijkheden te geven ten opzichte van kinderen waarmee zij een
biologische en/of juridische band hebben, kan in sommige gevallen voorzien in
een praktische behoefte. Een aanbeveling om ook vaders verantwoordelijk te
maken voor geboorteaangifte, kan een uitkomst zijn voor vrouwen die nog
herstellend zijn van de bevalling. Evenzo is evident dat het recht voor vrouwen
om hun nationaliteit aan hun kinderen door te geven de positie van vrouwen
verstevigt.136 Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de aansporing aan het adres van
Lesotho maatregelen te nemen om de ‘difficulties and humiliation’ weg te
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137 CRC/C/15/Add.147 § 25-26.
138 Zie b.v. CRC/C/15/Add.85 § 17 en 36, waar het Comité zich zorgen maakt om het gebrek

aan inspraak van niet-juridische vaders, wanneer de (geboorte)moeder besluit het kind ter
adoptie af te staan.
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nemen die het aanvragen van reisdocumenten voor kinderen door hun onge-
huwde moeders met zich brengt.137

Tegelijkertijd is hierboven al gesignaleerd dat het toekennen van rechten aan
vaders, en in het bijzonder buitenhuwelijkse vaders, zonder dat daaraan voor-
waarden worden verbonden, risico’s in zich draagt, doordat de inspraak-,138

bemoei- en controlemogelijkheden van mannen ten aanzien van het dagelijks
leven van vrouwen en kinderen aanzienlijk toenemen. Het kan er ook toe leiden
dat vrouwen eerst de vader van het kind om geld moeten vragen, alvorens zij
voor overheids- (of liefdadigheids)steun in aanmerking komen. Bovendien lijkt
de spiegelbeeldige toegevoegde verplichting voor vrouwen inzake het betalen
van kinderalimentatie wel en bovendien relatief eenvoudig te kunnen worden
afgedwongen, zeker waar de ‘mater semper certa’ is.

Met betrekking tot het empowerend effect van de hierboven genoemde
aanbeveling over het (mede) verantwoordelijk maken van vaders voor geboorte-
registratie kan nog het volgende worden opgemerkt. Hoewel het, zoals hierbo-
ven gezegd, een opluchting voor vrouwen kan betekenen dat ze niet al hun bed
uit hoeven om aangifte te doen, kan het mogelijk ook de afhankelijkheid van
vrouwen versterken. Ook voegt het niets toe voor die vrouwen waar geen
verwekker in beeld is en geen andere man de vaderrol op zich wil (of mag)
nemen. Uit de aanbeveling wordt niet duidelijk waarom juist vaders hierbij
moeten worden betrokken en of en zo ja waarom het alleen om vaders zou
gaan. In het streven naar registratie van alle nieuwgeborenen, zou het wellicht
meer voor de hand liggen een bredere groep te machtigen tot aangifte, zoals
bijvoorbeeld medisch personeel, verwanten of buren. Anderzijds kán het opne-
men van zo’n verplichting voor vaders wel leiden tot een evenwichtiger taakver-
deling wanneer die plicht voorheen uitsluitend op de moeder rustte.

De nadruk op biologische of genetische afstamming zal alleen een empowerend
effect op vrouwen kunnen hebben, waar vrouwen daar nu nog weinig rechten
aan ontlenen. Maar, omdat vrijwel alle landen een mater certa regel hanteren of
iets wat daarmee vergelijkbaar is, is een empowerend effect niet of nauwelijks
te verwachten. Juist in landen waar vrouwen een, met (ongehuwde) mannen
vergelijkbare keuzemogelijkheid hebben om het kind al dan niet te erkennen,
pleit het Comité voor afschaffing van die mogelijkheid. Dat betekent dat in deze
situaties geen positieve stimulans te verwachten is voor het streven naar meer
gendergelijkheid via empowerment van vrouwen. Afschaffing van deze moge-
lijkheid betekent dat vrouwen terug moeten vallen op de gangbaarder keuzes,
waaronder het te vondeling leggen van het kind (hetgeen in veel landen – zij het
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139 Zie voor enkele treurigstemmende voorbeelden Marinopoulos 2001.
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verminderd – strafbaar is). Het Franse argument is dat een anonieme bevalling
voor on- en pasgeboren kinderen als groep beter is omdat zo minder vaak tot
abortus, kindermoord of ‘echt’ te vondeling leggen (in de kou, bij de vuil-
nisbak)139 zal worden overgegaan. Het Comité laat hier echter het belang (bij
met name afstammingskennis) van het individuele kind dat anoniem wordt
geboren prevaleren. In de discussies lijkt het belang van de zwangere vrouwen
geen rol te spelen, in tegenstelling bijvoorbeeld tot de zorg om de (wankele)
positie van de afstandsmoeders bij adoptie. Mogelijk speelt hier een rol dat het
bij de anonieme bevalling om West-Europese vrouwen gaat (althans, om vrou-
wen die woonachtig zijn of verblijven in West-Europa), die daarom worden
geacht voldoende empowered te zijn, terwijl de afstandsmoeders bij (interlande-
lijke) adoptie veelal in ontwikkelingslanden wonen?

Een andere aanbeveling van het Comité in dit verband die empowerend zou
kunnen werken is om vrouwen te steunen die een vaderschapsactie zouden wil-
len instellen maar daarvan onder sociale druk afzien. Het lijkt buiten kijf dat van
gewenste en verleende steun een empowerend effect zal uitgaan, zolang het
inderdaad gaat om een verruiming van de keuzemogelijkheden om al dan niet
zo’n actie in te stellen. Zodra de ondersteuning feitelijk verwordt tot uitgeoefen-
de druk is er geen sprake meer van verruimde keuzemogelijkheden, alleen nog
maar van verandering van mogelijkheden. Afhankelijk van het doel dat de
betreffende vrouwen nastreven met hun actie – willen ze de liefde van hun leven
aan zich binden? is het behoefte aan geld of een oppas? is hun kind ongelukkig
omdat het zijn vader niet kent? willen ze herstel van hun goede naam? – moet
worden beoordeeld of ondersteuning ten behoeve van een vaderschapsactie
empowerend is of dat er wellicht betere alternatieven zijn. Dit geldt te meer nu
de wens tot ondersteuning van dergelijke acties is ingegeven door een heel ander
doel dan empowerment van vrouwen (namelijk afstammingskennis); een doel
dat daar bovendien, zoals hierboven uiteengezet, op onderdelen wel eens mee
zou kunnen botsen. Hier dient het Comité dus voorzichtig mee om te gaan.

Eveneens empowerend kan de opdracht aan overheden zijn om moeders van
onwettige kinderen en arme (vaak alleenstaande) moeders in staat te stellen voor
hun kinderen te (blijven) zorgen. Tegelijkertijd kan hiervan ook een versterkte
sociale druk uitgaan en kan hierdoor de moederschapsnorm worden bevestigd.
Daarom is de voorzichtige formulering van het Comité, bijvoorbeeld in zijn
discussie met Sri Lanka, van belang, dat de gelegenheid om voor een buiten echt
geboren kind te zorgen er moet zijn ‘voor moeders die dat willen’.
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140 Fineman 1995, p. 7.
141 Overigens is het tamelijk opmerkelijk dat het traditionele kerngezin in de hierboven beschre-

ven zin van werkende vader, zorgende moeder en enkele kinderen, zich heeft kunnen
ontwikkelen tot de dominante standaard. Deze gezinsvorm ontstond (mede) onder invloed
van de industriële revolutie en is derhalve pas ongeveer anderhalve eeuw oud en komt nog
steeds lang niet overal voor. Maar belangrijker nog: in b.v. de Verenigde Staten, family values
land bij uitstek, is dit voor de meerderheid van de gezinnen nooit de realiteit geweest. Veel
families konden het zich b.v. eenvoudigweg niet veroorloven een eenverdienersgezin te zijn
en veel families, i.h.b. afkomstig uit immigranten- en niet dominant-culturele kringen,
hielden er heel andere ideeën over gezinswaarden op na. In het midden van de jaren
negentig van de vorige eeuw voldeed minder dan 10% van alle gezinnen in de VS aan dit
model. Zie Miller & Browning 2000, p. 302.

142 Overigens moet worden opgemerkt dat het centraal stellen van het gezin (in welke vorm dan
ook) als hoeksteen strategisch van belang kan zijn. Goonesekere wijst er op dat het concept
van het gezin als fundamentele eenheid een rol speelt in zowel de islamitische, christelijke
als boeddhistische tradities. Zie IWRAW Consultation Report 1998. Zie ook Goonesekere
2000. Dat is een belangrijke tegenwerping voor klachten dat het idee van mensenrechten
i.h.a. en de VN-verdragen i.h.b. Eurocentrisch en individualistisch zouden zijn.
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4.4.3 Transformatie

Eén belangrijk uitgangspunt dat in het Kinderrechtenverdrag ligt besloten is het
belang en de centrale positie van het gezin, als ‘natuurlijke eenheid’ (preambule).
Volgens Fineman is het gezin nog immer ‘the most gendered of our social
institutions’.140 Aannames over de vanzelfsprekendheid, natuurlijkheid en onver-
mijdelijkheid van de bestaande rolverdeling naar sekse spelen een belangrijke rol
bij de constructie van ‘het gezin’. De organisatie van het gezin is gebaseerd op
een heteroseksuele standaard. En het idee van het gezinsleven als een private
sfeer waarin de overheid niet heeft te treden zorgt ervoor dat, ook daar waar
formeel de ‘pater familias’, de man als hoofd van het gezin, niet meer bestaat, de
ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen (mede ten gevolge
van de rolverdeling naar sekse) in stand blijven. Wel bevat het IVRK verwij-
zingen naar bijvoorbeeld de rol van de extended family en het belang van de
community (artikel 5 IVRK). Dat neemt niet weg dat zowel verdrag als Comité
‘het gezin’ – al wordt het dan ook wat ruimer opgevat dan het ‘traditionele’
westerse gezin van werkende vader, zorgende moeder en enkele kinderen – na-
drukkelijk tot uitgangspunt neemt.141 Door het gezin tot uitgangspunt te maken
kan het eigenlijk al niet meer ter discussie worden gesteld. De ruimte voor het
Comité moet dan worden gezocht in een zo ruim mogelijke opvatting van het
begrip gezin. De vraag is vervolgens of daarbinnen niettemin mogelijkheden zijn
voor aantasting van gendered structuren.142

Het Comité dringt, zoals gezegd, voortdurend aan op de noodzaak van bestrij-
ding van achterstelling van buiten echt geboren kinderen en hun moeders. Een
sterkere positie voor ongehuwde moeders heeft zonder twijfel transformerende
potentie. Een ongehuwde moeder voldoet immers doorgaans niet aan het
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143 Zie b.v. Budowski & Rosero Bixby 2003, die de oorzaken van het snel stijgende aantal
ongehuwde moeders in Costa Rica analyseren. Costa Rica lijkt in dit opzicht berucht: het
aantal buiten echt geboren kinderen steeg van 38% in 1985 naar 49% in 1998 terwijl het
aantal kinderen met onbekende vader in die periode steeg van 20% naar 28%. Het aantal
tienerzwangerschappen, vaak resulterend in alleenstaand moederschap, nam sterk toe. Het
Comité heeft zijn pijlen primair op dit laatste verschijnsel gericht. Ook het CEDAW heeft
intussen zijn zorgen uitgesproken over deze ontwikkelingen. Zie A/58/38 § 68-69. Overi-
gens wijzen Pollock & Sutton (1985, p. 594-595) erop dat statistische stijgingen in het aantal
buiten echt geboren kinderen, in absolute cijfers danwel relatief t.o.v. het aantal binnen echt
geboren kinderen, een vertekend beeld kunnen geven van de feitelijke situatie, b.v. omdat
de methode voor het verzamelen van gegevens is veranderd.

144 Wanneer sprake is van eiceldonatie vallen deze twee vormen van moederschap niet samen.
Ook in geval van hoogtechnologisch draagmoederschap, waarbij in vitro een eicel van de
wensmoeder met zaad (hetzij van de partner van de moeder, hetzij van een donor) wordt
bevrucht en vervolgens het embryo bij een draagmoeder wordt ingeplant, kan er sprake zijn
van betrokkenheid van twee soorten moeders.

145 Vgl. Fineman 1995.
146 Vgl. Budowski & Rosero Bixby 2003, p. 232.
147 Met het gebruik van de term female-headed family wordt impliciet de standaard van een man

als hoofd van het gezin benadrukt. Onderscheiden moet worden tussen (male/)female-
headed families, solomoeders en ongehuwde moeders. Solomoeders zijn moeders die
kinderen in hun eentje grootbrengen. Zij zijn niet noodzakelijkerwijs ook hoofd van het
gezin en/of kostwinner (zij kunnen b.v. inwonen bij hun ouder(s)). De groep solomoeders
is groter dan de groep ongehuwde moeders en omvat b.v. ook gescheiden vrouwen en we-
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dominante gezinsmodel. Het ongehuwd moederschap is bovendien vaak in strijd
met de dominante moraal, waarbij van vrouwen kuisheid wordt verwacht en
voortplanting slechts een plaats heeft binnen huwelijk.143 Het is echter aanneme-
lijk dat dit transformerend potentieel niet tot uitdrukking zal kunnen komen nu
het Comité tegelijkertijd een duidelijke voorkeur heeft voor het ‘natuurlijke
gezin’, dat wil zeggen dat kinderen zo mogelijk opgroeien bij hun ‘eigen’ vader
(de genetische vader en verwekker) en moeder (de genetische en/of geboorte-
moeder).144 Hiermee sluit het Comité aan bij het traditionele gezinsmodel. Dat
is niet bevorderlijk voor de ‘normaliteit’ van afwijkende leefvormen, waaronder
bijvoorbeeld eenoudergezinnen. Het positieve effect, dat de nadruk op bestrij-
ding van discriminatie van ongehuwde moeders en hun kinderen zou kunnen
hebben, wordt zo ongedaan gemaakt. Bovendien, zo is hierboven ook al opge-
merkt, schuilt er in de nadruk op gelijke rechten voor buiten echt geboren
kinderen ook het gevaar dat zij in alle opzichten zoveel mogelijk ‘gelijk’ worden
gemaakt, door zoveel mogelijk ook een vader aan te wijzen en deze de daarbij
behorende rechten toe te kennen. Daarmee worden eenoudergezinnen, in het
bijzonder de gezinnen van alleenstaande moeders, geassimileerd, in plaats van dat
voor hen op maat gesneden oplossingen worden gezocht.145 Eenoudergezinnen
worden beschouwd als incomplete gezinnen.146 Met andere woorden, de kans
is klein dat de transformerende potentie van het streven naar versterking van de
positie van alleenstaande en ongehuwde moeders zal worden gerealiseerd, nu
deze samengaat met een problematisering van female-headed families,147 en de
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duwen. Wel lijken solomoeders wereldwijd verreweg het grootste aandeel te hebben in de
groep female-headed households. Zie Budowski & Rosero Bixby 2003, p. 229.

148 Zie hierover uitgebreid Fineman 1995.
149 Wallbank 2004, o.m. p. 251, 253, 257.
150 O’Donovan 1991.
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oplossing (naast overheidssteun) wordt gezocht in het betrekken van mannen.
De panacee voor de grote problemen waar ongehuwde en alleenstaande moeders
tegen aanlopen, in het bijzonder de armoede waarin deze gezinnen verkeren met
alle gevolgen van dien, lijkt te zijn het toevoegen van ‘meer vader’: het vergro-
ten van de vaderlijke bijdrage aan en invloed op het gezin.148 Ook andere
aanwijzingen, zoals het negeren van genderbias in het naamrecht, duiden erop dat
het gezin met een man aan het hoofd nog immer, en ook voor het Comité, de
dominante standaard vormt.

In het verlengde van het belang dat wordt gehecht aan het ‘natuurlijke gezin’,
ligt de nadruk die wordt gelegd op afstammingskennis. Feministische weten-
schappers zijn verdeeld over de vraag welke oplossing in dit verband het meeste
uitzicht biedt op verandering van structuren. Wallbank bijvoorbeeld bepleit
opheffing van de anonimiteit, in het bijzonder bij kunstmatige voortplanting,
omdat, zo betoogt zij, deze anonimiteit uiteindelijk slechts tot doel heeft het
heteroseksuele kerngezin te beschermen. Immers, alleen de ouders in deze
gezinnen kúnnen doen alsof zij ook de genetische ouders zijn. Daarom acht zij
opheffing van het anonieme donorschap aangewezen. Alleen zo kunnen uitein-
delijk de dominantie van het kerngezin en de nadelige consequenties voor vrou-
wen van de nadruk op genetisch ouderschap (in het bijzonder vaderschap)
worden tegengegaan. Nadelig voor vrouwen acht zij in het bijzonder het feit dat
de weigering om mee te werken aan vaststelling van het vaderschap heel snel zal
worden beschouwd als strijdig met het belang van het kind, hetgeen op zijn
beurt weer allerlei consequenties kan hebben op het punt van gezag, omgangs-
recht etc.149 Voorwaarde is voor Wallbank dat bekendheid van en met de
genetische ouder geen (althans geen automatisch) verband houdt met bijvoor-
beeld het recht om te erkennen of op contact.

O’Donovan daarentegen stelt dat het stimuleren van bekendheid met de
genetische (voor)ouders juist het belang benadrukt van biologisch vaderschap,
hetgeen in het nadeel werkt van allerlei vormen van sociaal ouderschap, die
vooral door vrouwen worden opgepakt.150

Een derde optie biedt Callus, die voorstelt niet de identiteit van de genetische
ouder(s) centraal te stellen, maar de omstandigheden rond verwekking en
geboorte. De schadelijkheid van anonimiteit is niet zonneklaar, terwijl de
schadelijkheid van het verbergen of achterhouden van de waarheid dat overdui-
delijk wel is. Zij merkt op dat de behoefte aan afstammingskennis, de behoefte
‘om te weten’, mogelijk is geconstrueerd zonder goed te kijken naar eventuele
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151 Callus 2004, p. 667.
152 Callus 2004, p. 669.
153 Callus 2004, p. 668.
154 B.v. CRC/C/15/Add.233 § 35 (Panama): ‘[the Committee] is also deeply concerned at the

many problems poor families and female headed households face’ (curs. toegevoegd).
155 CRC/C/15/Add.233 § 35-36.
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consequenties.151 Zo’n (schadelijke) consequentie kan bijvoorbeeld zijn het
creëren van een ‘virtuele relatie’ door het kind met de genetische ouder, terwijl
die laatste alle contact afwijst.152 Interessant is de vergelijking die Callus trekt met
de anonimiteit van orgaandonoren. Zij vraagt zich af of het kunnen beschikken
over de genetische make-up van de voorouder(s) niet voldoende is.153 Callus
doet haar voorstel echter in de context van het EVRM waar uit het recht op een
privé- en gezinsleven een recht op identiteit, waaronder kennis van afstamming,
wordt afgeleid. Een dergelijk perspectief, of verschuiving daarvan, ligt in het
kader van artikel 7 IVRK minder voor de hand, nu het daar uitdrukkelijk gaat
om het (kunnen) kennen van de ouders. Alleen een minder strikte uitleg van het
begrip ‘ouders’ zou wellicht mogelijkheden in die richting bieden.

De verkenning van het werk van het Comité laat zien dat het uitgangspunt
dat afstammingskennis een goede zaak is, door het Comité niet ter discussie
wordt gesteld. De genderlading van dit recht wordt niet geëxpliciteerd of
geproblematiseerd.

Het belang dat het Comité hecht aan een (grotere) rol voor vaders suggereert dat
vaders volgens het Comité, in ieder geval ten dele, een andere rol en functie
(kunnen) hebben dan moeders. Wat zou immers anders het nut van (speciaal die)
vaders zijn? Er zijn aanwijzingen in het werk van het Comité dat solomoederge-
zinnen als zodanig, dus los van eventuele problemen zoals armoede, als proble-
matisch worden beschouwd.154 Wanneer de vader-functie niet anders zou zijn
dan die van moeders, is moeilijk in te zien waarom juist (vaak onwillige) vaders
moeten worden betrokken en niet bijvoorbeeld grootouders of vriendinnen. De
reden voor de voorkeur voor vaders lijkt onmogelijk te kunnen zijn dat vaders
als natuurlijke ouder meer of dieper gevoelde verantwoordelijkheid voor en
betrokkenheid bij het door hen verwekte kind zullen hebben, nu juist vaders het
zo vaak laten afweten. Dat het om méér dan alleen financiële zorg gaat, spreekt
bijvoorbeeld uit een opmerking aan het adres van Panama dat veel kinderen
‘morele en economische steun van hun vader lijken te ontberen’.155 Mogelijk
vindt het Comité dat vaders meer verantwoordelijk en betrokken behoren te zijn,
maar ook dat is niet iets wat zonder meer logisch voortvloeit uit het belang van
het kind.

Dit uitgangspunt dat vaders en moeders verschillende bijdragen kunnen
leveren aan de opvoeding van hun kinderen, niet omdat zij verschillende
mensen zijn, maar om redenen (kennelijk) verband houdend met hun geslacht,
betekent dat de dichotome seksenorm – het idee dat er ten diepste toch bepaalde
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156 Aanbevelingen aan resp. het eiland Man (CRC/C/15/Add.134 § 22-23), de Britse Overzee-
se Gebiedsdelen (CRC/C/15/Add.135 § 25-26) en het VK en Noord-Ierland zelf (CRC/
C/15/Add.188 § 43-44). In de laatste aanbeveling gaat het om toegang tot informatie en
steun voor homoseksuele en transseksuele jongeren. De andere twee aanbevelingen hebben
betrekking op discriminatie o.g.v. homoseksuele identiteit en het feit dat er verschillende
minimumleeftijden in de wet zijn vastgelegd voor het mogen hebben van homo- en
heteroseks. De ‘Britse concentratie’ van deze aanbevelingen zal niet duiden op een proble-
matischer situatie in het VK dan elders. De verklaring zal kunnen zijn dat hetzij het VK zelf,
hetzij betrokken NGO’s dit onderwerp naar voren hebben gebracht. Zie voorts General
Comment No. 3 § 8 en General Comment No. 4 § 6 van het Kinderrechtencomité.
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‘echte’ en vooral ook relevante verschillen zijn tussen mannen en vrouwen –
niet werkelijk ter discussie wordt gesteld. Daarmee wordt de ongelijkheid van
mannen en vrouwen en het idee dat zij elkaar aanvullen bevestigd.

Dit beeld, dit onbevraagde uitgangspunt van mannen en vrouwen als comple-
mentair, weerspiegelt tevens de dominante heteroseksuele norm. In het bijzon-
der de voorkeur voor het natuurlijke gezin als omgeving voor het opgroeiende
kind bevestigt ook deze heteroseksuele standaard.

Hier staat tegenover dat het Comité zich enkele malen in landencommenta-
ren en in een aantal General Comments expliciet heeft uitgesproken over seksuele
voorkeur en transseksualiteit, hetgeen allerminst vanzelfsprekend is binnen VN-
gremia.156 Weliswaar ging het in deze gevallen om de seksuele identiteit van
kinderen en niet van hun ouders, maar dat neemt niet weg dat dit moet worden
beschouwd als een opening naar verderstrekkende transformatie. In die zin kan
worden geconstateerd dat het Comité, hoewel het diverse knelpunten onbespro-
ken laat en ook niet signaleert, niettemin enig uitzicht biedt op radicalere
vergezichten.

4.5 CONCLUSIE

Het Comité legt in zijn werk sterk de nadruk op (formeel) gelijke rechten: van
kinderen en van ouders. Hoewel dat onder omstandigheden zeker de positie van
vrouwen kan versterken, zijn er ook risico’s aan verbonden, in het bijzonder
voortvloeiend uit het belang dat aan betrokkenheid van (genetische) vaders
wordt gehecht en dat vorm krijgt door het toekennen van verschillende rechten
zonder daar voorwaarden aan te verbinden. De kans is groot dat deze ontwikke-
ling eerder tot een verzwakking dan een versterking van de positie van vrouwen
zal leiden. Ook wordt hierdoor de status quo eerder bevestigd, dan dat aan-
gestuurd wordt op radicale wijziging van gendered structuren.

Evenzo is de nadruk op genetische afstamming en kennis daaromtrent niet
zonder risico’s voor vrouwen.
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Genderaspecten blijven meestentijds nog onzichtbaar, worden niet of nauwelijks
gesignaleerd of geproblematiseerd. Ook binnen de door het Comité gestelde
prioriteiten en kaders, zijn er niettemin zeker voldoende gelegenheden om de
genderaspecten van bepaalde thema’s te duiden en te problematiseren. De
genderlading van belangrijke thema’s, zoals bijvoorbeeld bij de toekenning van
meer rechten aan vaders, verdient absoluut meer aandacht.

In het kader van gendermainstreaming zou het Comité meer vraagtekens
kunnen zetten bij de door rapporterende verdragspartijen (en hemzelf) gesigna-
leerde problemen als zodanig. In het werk van het Comité wordt bijvoorbeeld
veelvuldig aandacht gevraagd voor de positie van arme gezinnen en gezinnen
met een vrouw aan het hoofd. Armoede is een ernstig probleem en daarom is
de aandacht van het Comité alleen maar toe te juichen. Ook het feit dat gezin-
nen met een vrouw aan het hoofd, en in het bijzonder solomoeders, de grootste
groep uitmaken van de arme gezinnen, krijgt terecht aandacht. Maar het feit dat
de meeste arme gezinnen een vrouw aan het hoofd hebben, maakt nog niet
aanstonds duidelijk waarom (solo)moeders en/of gezinnen met een vrouw aan
het hoofd als zodanig een probleem zouden zijn. De (impliciet blijvende) con-
statering dat armoede mede het gevolg is van genderbias, wijst zeker niet vanzelf-
sprekend in de richting van oplossingen als het versterken van de rol van vaders,
maar veeleer op maatregelen om bijvoorbeeld de verdiencapaciteit van deze
groep te versterken. (Over dergelijke, nauw met de problematiek van de combi-
natie van arbeid en zorg samenhangende, maatregelen meer in hoofdstuk 5.)

Het ‘toevoegen van vaders’ zonder meer, lijkt neer te komen op het bevesti-
gen van de dominante standaard en kan daarom hooguit aan de individuele
praktische behoefte tegemoetkomen, maar zal niet bijdragen aan fundamentele
veranderingen van biased structuren.

Hoewel dus belangrijke, fundamentele concepten en structuren op het terrein
van identiteit, afstamming en ouderschap door het Comité niet wezenlijk ter
discussie worden gesteld, biedt het Comité wel openingen voor ruimere inter-
pretaties. Ook formuleert het Comité doorgaans, hoewel niet altijd, met de
nodige behoedzaamheid en lijkt zeker niet ten koste van alles het belang van het
kind voorrang te willen verlenen. Daarbij wordt aangetekend dat het Comité
voorzichtiger lijkt om te gaan met de belangen van moeders naarmate het soort
discriminatie of genderbias dat vrouwen treft duidelijker zichtbaar is. Door meer
vraagtekens te zetten bij fundamentele concepten en vanzelfsprekende aannames
zou het Comité ook wat meer verborgen vormen van genderbias boven tafel
kunnen krijgen en in die gevallen eenzelfde behoedzaamheid kunnen tentoon-
spreiden.



1 Pollock & Sutton 1985, p. 596.
2 Shirley Williams 1987, op.cit. in Okin 1989, p. 4.
3 Mies Westerveld in een inleiding t.b.v. een door de Emancipatieraad georganiseerde expert-

meeting over het thema ‘juridisering van zorg’, 14 juni 1996. Geciteerd op het titelblad van
Van den Brink e.a. 1997. Vgl. ook de titel die Jan Leijten zijn bijdrage aan die bundel
meegaf: ‘Zorg: overpeinzingen bij een (te) moeilijk thema’, Leijten 1997. Zie ook de twee
specials die Nemesis – tijdschrift voor vrouw en recht aan het thema zorg wijdde in resp. 1996
(nr. 3 over zorg in het familierecht) en 1997 (nr. 2 over zorg en sociaal recht).

4 Zie Tigchelaar 1999, i.h.b. p. 26-27.

115

5 Zorg voor kinderen en rolverdeling naar sekse

‘Posting fatherlessness as the problem, then presenting men as the solution serves only to
perpetuate political inequality for women and children’1

‘An equal sharing between the sexes of family responsibilities, especially child care, is “the
great revolution that has not happened”’2

5.1 INLEIDING

Zorg voor kinderen (en anderen) is voor (juridische) vrouwen/genderstudies een
belangrijk thema vanwege de seksespecifieke taakverdeling, waarbij mannen de
kost verdienen en vrouwen zorgen voor het gezin. Er is een grote hoeveelheid
juridische en niet-juridische literatuur over (onbetaalde) zorg, de combinatie van
arbeid en zorg en de noodzaak tot herwaardering en herverdeling van arbeid en
zorg. Dit hoofdstuk gaat in het bijzonder over de zorg die ouders (of verzorgers)
volgens het Comité aan hun kind behoren te geven. Wat voor zorg wordt
verlangd: financiële, emotionele, feitelijke zorg? Hoe worden de verschillende
soorten zorg gewaardeerd? En maakt het uit wie die zorg verleent?

Zorg is een ingewikkeld en moeilijk te definiëren begrip. De complexiteit
van ‘zorg’, in ieder geval in een juridische context, is vermoedelijk niet treffen-
der verwoord dan door Westerveld: ‘[h]et begrip ‘zorg’ is net zeep in de bad-
kuip: als je het te pakken denkt te hebben, glibbert het weer uit je handen.’3

Een onderscheid kan worden gemaakt tussen zorg als houding en zorg als
praktijk of activiteit. Met zorg als houding wordt bedoeld ‘het zich bekommeren
om behoeften’, voor het eigen welzijn, dat van anderen, van objecten of van de
omgeving. Met zorg als praktijk of activiteit wordt zowel zorgverantwoordelijk-
heid, het onderkennen dat bepaalde zorgactiviteiten nodig zijn, als de uitvoering
van die zorgactiviteiten bedoeld.4

Een andere typering, die met name vanuit de sociale wetenschappen wel
wordt bepleit, bestaat uit een vierdeling in zorgen om (caring about), zorgen voor
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(caring for), verzorgen (to take care of) en zorg ontvangen (care-receiving).5 Het
voordeel van deze typering is dat zij de (te) beperkte en gendered opvatting van
zorg als ‘verzorging’ overstijgt.

In dit hoofdstuk zal niettemin de eerstgenoemde indeling worden aangehou-
den, waarbij de nadruk ligt op zorg als praktijk, omdat deze vorm van zorg in
het verdrag het meest is uitgewerkt. Zorg in die betekenis kan verschillende
elementen, soms tegelijkertijd, omvatten: feitelijke zorg, organisatie van zorg,
emotionele zorg en financiële zorg.6 Zorg als houding komt in de onderhavige
context bijvoorbeeld terug in de door het Comité regelmatig uitgesproken zorg
over het gebrek aan betrokkenheid van vaders bij hun nakomelingen.

Aspecten van zorg in de hierboven bedoelde zin worden door het Comité
vooral besproken binnen het thema gezinsomgeving en alternatieve zorg (family
environment and alternative care). Tot de voor dit thema relevante bepalingen
rekent het Comité artikel 5 (primaat ouders en ontwikkelende vermogens kind),
artikel 18(1-2) (verantwoordelijkheden ouders), artikel 9 (scheiding kind van
ouders), artikel 10 (gezinshereniging), artikel 11 (kinderontvoering), artikel 19
(verwaarlozing en misbruik), artikel 20 (alternatieve zorg), artikel 21 (adoptie),
artikel 25 (herziening uithuisplaatsing), artikel 27(4) (alimentatie) en artikel 39
(hulp aan slachtoffers). Daarnaast komen ook onder het thema basale gezondheid
en welzijn (basic health and welfare) enkele onderwerpen aan de orde die hier van
belang zijn. Tot de artikelen die voor het thema gezondheid en welzijn in het
bijzonder relevant zijn rekent het Comité artikel 6 (recht op leven), artikel 18(3)
(kinderopvang), artikel 23 (gehandicapte kinderen), artikel 24 (gezondheid en
gezondheidszorg), artikel 26 (sociale zekerheid en voorzieningen voor kinderen)
en artikel 27(1-3) (toereikende levensstandaard).

Voor de analyse van de mate waarin het Kinderrechtencomité rekening
houdt met genderaspecten van zorg voor kinderen heb ik mij geconcentreerd
op bepalingen die het meest direct betrekking hebben op de zorg die van ouders
wordt verlangd. Daartoe reken ik de artikelen 18, 27 en 24(2-3) IVRK.

Artikel 18(1) IVRK bepaalt dat ouders gezamenlijk verantwoordelijk zijn
voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. In het derde lid van artikel
18 is een opdracht neergelegd aan verdragspartijen om zich te bekommeren om
opvangvoorzieningen van kinderen van werkende ouders. Het tweede lid van
artikel 18 gaat in op de soort en mate van inbreuk die de overheid mag en soms
moet maken op grond van het verdrag. Hoewel deze discussie over de verant-
woordelijkheid van de overheid voor de private sfeer zonder meer van belang
is vanuit een genderperspectief, voert een behandeling daarvan hier te ver.
Artikel 18(2) IVRK zal daarom slechts zijdelings aan de orde komen.
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In artikel 27 is het recht van kinderen op een toereikende levensstandaard
neergelegd.

Het tweede en derde lid benadrukken dat ouders de eerstverantwoordelijken
zijn voor het kind. De overheid heeft tot taak ouders daarbij te ondersteunen.
Het vierde lid gaat specifiek in op de financiële zorg voor kinderen. Deze laatste
vorm van zorg is de meest concrete vorm van zorg, maar ook een met een fikse
genderlading.

Het derde lid van artikel 27 IVRK specificeert drie elementen van zorg die
van cruciaal belang worden geacht voor de ontwikkeling van kinderen, te weten
voeding, kleding en huisvesting. In artikel 24 over het recht van kinderen ‘op
het genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid’, worden aspecten
hiervan nader belicht. Onderdeel e van het tweede lid van artikel 24 gaat spe-
cifiek in op zorg voor de gezondheid van kinderen, onder meer door het geven
van de juiste voeding. Goede, gezonde en voldoende voeding is een belangrijk
onderdeel van de zorg waar kinderen recht op hebben en waar zij, anders dan
bijvoorbeeld bij geneeskundige zorg, primair jegens hun ouders aanspraak op
kunnen (en moeten) maken.7 Datzelfde geldt voor dagelijkse opvang en zorg:
de overheid moet pas te hulp schieten met kinder(opvang)voorzieningen wan-
neer ouders in de knoop komen met andere wezenlijke verplichtingen ten op-
zichte van hun kinderen (zoals zorgen voor eten op tafel). De zorg voor leden
van het gezin en het huishouden is net als financiële zorg een verplichting met
een uitgesproken genderlading. Bovendien wordt onder goede voeding in het
verdrag expliciet ook borstvoeding verstaan, een seksespecifieke activiteit. Be-
slissingen over de voeding van babies hebben daardoor een sterke morele (gen-
der)lading: ‘infant feeding is a moral minefield’.8 Daarom zal ook aan (borst)voe-
ding nadere aandacht geschonken worden.

Het verdrag bevat diverse andere artikelen die min of meer rechtstreeks
verband houden met de zorg voor kinderen die van ouders wordt verlangd. De
belangrijkste daarvan zijn artikel 3 (belang van het kind) en artikel 5 (ontwikke-
lende vermogens). Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook artikel 9(3) (recht op om-
gang), artikel 19 (bescherming tegen geweld en misbruik in de privésfeer),
artikel 23 (zorg voor gehandicapte kinderen), artikel 24 (gezondheidszorg),
artikel 26 (sociale zekerheid) en artikel 28 (onderwijs) relevant, evenals bepalin-
gen met betrekking tot alternatieve leefvormen (artikel 20 over pleegzorg en 21
over adoptie bijvoorbeeld). De eerstgenoemde artikelen 3 en 5 bevatten funda-
mentele beginselen, die de kaders aangeven waarbinnen de inhoud van de
andere artikelen nader moet worden bepaald. De laatstgenoemde zijn vooral
concretiseringen van de overheidsverplichtingen op grond van het IVRK. Al
deze bepalingen zullen hooguit zijdelings aan de orde komen.
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Nadat in paragraaf 5.2 de travaux préparatoires van de artikelen 18, 27 en
24(2)(e) IVRK zijn besproken, volgt in paragraaf 5.3 een verkenning van de
wijze waarop het Comité in zijn Concluding Observations invulling geeft aan de
gezamenlijke zorgverantwoordelijkheden van ouders voor hun kinderen en wat
daarbij van verdragspartijen wordt verwacht. Daarbij wordt in het bijzonder
aandacht geschonken aan de momenten waarop het Comité de sekse van ouders
specificeert of dat niet doet, terwijl dat juist in de lijn der verwachting ligt.
Vervolgens toets ik in paragraaf 5.4 de bevindingen aan de drie ijkpunten
seksegelijkheid, empowerment en transformatie. Het hoofdstuk wordt afgesloten
met enkele voorlopige conclusies (paragraaf 5.5).

Ook hier verdient opmerking dat dit hoofdstuk geenszins bedoelt het werk
van het Comité op het punt van zorg uitputtend te behandelen. Het gaat om
een verkenning, toegespitst op aspecten van zorg verleend door ouders (of
andere verzorgers) voor kinderen, die vanuit een genderperspectief in het
bijzonder relevant kunnen zijn.

5.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES VAN DE ARTIKELEN 18, 27 EN 24(2)(E) IVRK

Artikel 18
1. De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de er-

kenning te verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke
verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van
het kind. Ouders of, al naar gelang het geval, wettige voogden, hebben
de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling
van het kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg.

2. Om de toepassing van de in dit Verdrag genoemde rechten te waarborgen
en te bevorderen, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand aan
ouders en wettige voogden bij de uitoefening van hun verantwoorde-
lijkheden die de opvoeding van het kind betreffen, en waarborgen zij de
ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en diensten voor kinder-
zorg.

3. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waar-
borgen dat kinderen van werkende ouders recht hebben op gebruikma-
king van diensten en voorzieningen voor kinderzorg waarvoor zij in
aanmerking komen.

Artikel 27
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een

levensstandaard die toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intel-
lectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling van het kind.

2. De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, hebben
de primaire verantwoordelijkheid voor het waarborgen, naar vermogen
en binnen de grenzen van hun financiële mogelijkheden, van de levens-
omstandigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind.
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3. De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale
omstandigheden en met de middelen die hun ten dienste staan, passende
maatregelen om ouders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het
kind te helpen dit recht te verwezenlijken, en voorzien, indien de be-
hoefte daaraan bestaat, in programma’s voor materiële bijstand en onder-
steuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting.

4. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om het verhaal
te waarborgen van uitkeringen tot onderhoud van het kind door de
ouders of andere personen die de financiële verantwoordelijkheid voor
het kind dragen, zowel binnen de Staat die partij is als vanuit het buiten-
land. Met name voor gevallen waarin degene die de financiële verant-
woordelijkheid voor het kind draagt, in een andere Staat woont dan die
van het kind, bevorderen de Staten die partij zijn de toetreding tot inter-
nationale overeenkomsten of het sluiten van dergelijke overeenkomsten,
alsmede het treffen van andere passende regelingen.

Artikel 24
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot

van de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor
de behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid. De Staten
die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of
haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg
wordt onthouden.

2. De Staten die partij zijn, streven de volledige verwezenlijking van dit
recht na en nemen passende maatregelen, met name:
...
e. om te waarborgen dat alle geledingen van de samenleving, met name
ouders en kinderen worden voorgelicht over, toegang hebben tot onder-
wijs over, en worden gesteund in het gebruik van fundamentele kennis
van de gezondheid van en de voeding van kinderen, de voordelen van
borstvoeding, hygiëne en sanitaire voorzeiningen en het voorkomen van
ongevallen;
....

Artikel 18: gedeelde ouderlijke verantwoordelijkheid en ondersteuning door de staat
De totstandkoming van de eerste zin van artikel 18 is interessant. Het oorspron-
kelijke voorstel, afkomstig van Polen luidde: ‘The duty of bringing up the child
shall lie equally with both the parents...’.9 De vertegenwoordiger van de VS
stelde een andere formulering voor die, voor zover hier relevant, luidde: ‘State
parties shall take all appropriate measures to ensure the recognition of the
common responsibility of men and women in the upbringing and development
of their children...’. Ook Cuba had een alternatief voorstel: ‘The duty of bring-



MOEDERS IN DE MAINSTREAM

10 Art. 16 IVDV bepaalt dat vrouwen en mannen gelijke rechten hebben inzake huwelijk en
familiebetrekkingen.

11 Art. 5(b) IVDV bepaalt dat verdragspartijen passende maatregelen moeten nemen om ‘ervoor
zorg te dragen dat onderwijs over het gezin een juist begrip van het moederschap als sociale
functie, en de erkenning van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van mannen en vrouwen
bij het grootbrengen en de ontwikkeling van hun kinderen bevat, met dien verstande dat het
belang van de kinderen in alle gevallen vooropstaat.’

12 Detrick 1992, p. 264.
13 Het idee van ouderlijke verantwoordelijkheid (parental responsibilities) werd verkozen boven

ouderlijk gezag (parental authority), net als in discussies eerder in de Raad van Europa bij de
voorbereiding van Recommendation No. R (84)4 over hetzelfde onderwerp. In deze aanbeve-
ling wordt parental responsibilities als volgt gedefinieerd: ‘[A] collection of duties and powers
which aim at ensuring the moral and material welfare of the child, in particular by maintai-
ning personal relationships with him and by providing for his education, his maintenance,
his legal representation and the administration of his property’. Zie Detrick 1999, p. 302. In
General Comment No. 24 van het Mensenrechtencomité legt dit comité de ouderlijke
verantwoordelijkheid uit als de verantwoordelijkheid ‘to create conditions to promote the
harmonious development of the child’s personality and his enjoyment of the rights recogni-
zed in the Covenant’. Zie Detrick 1999, p. 303.
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ing up the child shall lie with both parents, each of whom shall play an equally
important role..’.

Sommige delegaties spraken hun voorkeur uit voor het oorspronkelijke
voorstel, omdat dit volgens hen het meest aansloot bij artikel 16 van het Vrou-
wenverdrag over gelijkheid in het familierecht. Daar werd tegen ingebracht dat
artikel 16 IVDV10 alleen betrekking had op juridische gelijkheid van mannen en
vrouwen in het familierecht en dat artikel 5(b) IVDV11 toepasselijker was voor
de onderhavige context. Gelijkheid was voor dit onderwerp geen geschikt
concept omdat elk gezin de ouderlijke verantwoordelijkheden weer anders
verdeelde. De verdeling van de ouderlijke verantwoordelijkheid binnen gezin-
nen was geen punt van overheidszorg.12

Vervolgens kwam de VS met een nieuw voorstel, waarin de ouderlijke
verantwoordelijkheid13 voorop stond: ‘Parents have the primary responsibility
for the upbringing of their children. State parties shall take all appropriate
measures to ensure the recognition of the common responsibility of both pa-
rents’. In deze versie is de verwijzing naar mannen en vrouwen, net als in het
Cubaanse voorstel, vervangen door een sekseneutrale formulering. Na enige
discussie werd de eerste zin van het Amerikaanse voorstel als volgt veranderd:
‘Parents [...] have the primary responsibility for the upbringing and development
of the child. The best interests of the child will be their basic concern.’ Nieuw
in deze versie is de verwijzing naar de belangen van het kind (uiteindelijk
neergelegd in artikel 3). Met deze formulering, en in het bijzonder de eerste zin,
wilde men tot uitdrukking brengen dat de bedoeling van deze bepaling was om
ouders te beschermen tegen buitensporige overheidsbemoeienis, terwijl tegelij-
kertijd duidelijk werd gemaakt dat ouders niet zomaar op overheidsinterventie
mogen rekenen.
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14 Detrick 1992, p. 265.
15 Detrick 1992, p. 266. Detrick (1999, p. 301) begrijpt de verwijzing naar ‘common res-

ponsibilities’ als een verwijzing naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de dage-
lijkse gang van zaken, en meent dat met deze formulering onduidelijk blijft of deze bepaling
zich ook uitstrekt tot gelijke wettelijke rechten en verantwoordelijkheden van mannen en
vrouwen als ouders.

16 Detrick 1992, p. 270.
17 Een ander punt van discussie betrof b.v. de minimumvoorwaarden die aan kinderopvang ge-

steld zouden moeten worden, i.h.b. met het oog op veiligheid en gezondheid. Het voorstel
voor een vierde lid terzake sneuvelde later weer. Zie Detrick 1992, p. 266-267 en 269.
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Meer discussie volgde, over de inspanningen die in dit verband van verdrags-
partijen werden gevraagd en over de betekenis van gelijkheid in deze context.
Met betrekking tot het eerste punt werd een voorstel van Brazilië aanvaard:
‘States parties shall take all appropriate measures’ werd vervangen door ‘States
parties shall use their best efforts’.

Met betrekking tot de verantwoordelijkheden van ouders stelde de Sovjet
Unie voor om in de derde zin van het eerste lid de woorden ‘and equal’ toe te
voegen: ‘...ensure the recognition of the common and equal responsibility of
both parents...’. Op voorstel van Australië werd equal vervangen door similar.14

Later, in 1988, werd and similar weer geschrapt omdat het dubbelzinnig zou zijn.
Er werd niet meer gesproken over de mogelijkheid alsnog and equal op te
nemen.15

In 1989 werd, op voorstel van de VS, de volgorde van de bewoordingen
omgedraaid, omdat men het bij nader inzien vreemd vond om in een internatio-
naal verdrag tussen regeringen, verantwoordelijkheden voor individuen (private
individuals) te creëren. Daarom begint het eerste lid van artikel 18 nu met de ver-
plichting van verdragspartijen om ‘alles te doen wat in hun vermogen ligt’ (use
their best efforts) voor de algemene erkenning van het beginsel dat beide ouders
gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. In de tweede zin wordt
het primaat van de ouderlijke verantwoordelijkheid bevestigd. Ingevolge de
derde zin moet het belang van het kind voor ouders de belangrijkste leidraad
zijn.16

Ook het formuleringsproces van het derde lid van artikel 18 is, vanuit een
genderperspectief, interessant. Het aangepaste Poolse voorstel, zoals dat voorlag
in de eerste werkgroep in 1980, luidde als volgt: ‘Children of working mothers
shall have the right to frequent the institutions of day care of children until they
have completed school age.’ Twee punten uit de discussie over deze bepaling
zijn in het bijzonder relevant, te weten hoe ver de verplichting van verdragspar-
tijen om in opvang te voorzien zou moeten strekken en (kinderen van) welke
ouders nou precies aanspraak moeten kunnen maken op voorzieningen.17 Met
betrekking tot het laatste punt stelde Australië voor om behalve de kinderen van
werkende moeders ook het kroost van ‘parents who both work’ voor opvang
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18 Detrick 1992, p. 266. Zie hierover ook Detrick 1999, p. 309-310.
19 Zie Van Bueren 1995, p. 69.
20 Detrick 1992, p. 267.
21 Ook Detrick (1999, p. 301) wijst op de terughoudendheid van de opstellers om een on-

middellijke en harde verplichting t.a.v. gelijke rechten en verantwoordelijkheden van ouders
t.o.v. hun kinderen op te nemen. Bischoff van Heemskerck (1999, p. 167) constateert even-
eens dat de woordkeuze ruimte laat voor aanvaarding van een ongelijke taakverdeling naar
sekse tussen ouders. Volgens haar biedt het IVRK daarmee minder bescherming aan kinderen
dan het IVDV, omdat kinderen waarvan de ouders beide zowel zorgtaken als betaalde arbeid
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in aanmerking te laten komen. De VS stelde voor alle kinderen van ‘working
parents’ aanspraak te geven (onder voorbehoud van available resources) en Noor-
wegen maakte hiervan: ‘both parents working or with sole provider’. Uiteinde-
lijk werd gekozen voor de simpele verwijzing naar ‘working parents’.18 Vermel-
denswaard is dat bij de allereerste lezing van het ontwerpverdrag Nieuw-Zeeland
opmerkte dat professionele kinderopvang beter was voor kinderen dan ouderlij-
ke zorg.19

De ruimhartigheid die de ontwerpers tentoonspreidden ten aanzien van de
rechthebbenden op het punt van kinderopvang (van werkende moeders naar
werkende ouders) bleef achterwege bij het bepalen van de omvang van de ver-
plichtingen voor verdragspartijen hieromtrent. Ter ener zijde werd betoogd dat
in veel landen kinderopvang helemaal niet bestond als gevolg van een volstrekt
gebrek aan middelen. Anderen vonden echter dat desondanks kinderopvang een
plaats zou moeten hebben in het verdrag, omdat het voor werkende ouders
onmisbaar is. Als compromis werd de tekst van het huidige derde lid voorgesteld
en aanvaard.20

Commentaar
In de discussies vonden enkele opmerkelijke wendingen plaats. In de eerste
plaats lijkt sprake van een tegenstrijdige beweging op het punt van de gelijke
rechten en plichten voor vaders en moeders. Terwijl op het punt van gelijke
rechten de werkende moeders, zonder veel plichtplegingen en met algemene
instemming werden gewijzigd in werkende ouders, is op het punt van de gelijke
verantwoordelijkheden die gelijkheid juist afgezwakt. Immers, de tekstvoorstellen
met betrekking tot die gelijke verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen
voor zorgtaken en de verdeling daarvan, werden afgezwakt tot een formulering
waarbij (sekseneutrale) ouders, niet per se maar in beginsel, niet dezelfde verant-
woordelijkheden hebben, maar de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.
Eén van de argumenten daarvoor was dat de verdeling van zorgverantwoorde-
lijkheid een keuze is van ouders onderling. Daarmee is een expliciete erkenning
dat de keuze van mannen en vrouwen voor een bepaalde taakverdeling aller-
minst vrij is, maar veelal rechtstreeks gerelateerd is aan sekse, verdwenen uit de
tekst van het verdrag en daarmee ook de verplichting voor overheden om zich
in te zetten voor verandering.21
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verrichten volgens haar beter af zijn. Overigens onderbouwt ze haar stelling, dat het IVDV,
dat ook over common responsibilities spreekt, kinderen meer bescherming biedt en dat kinderen
van ouders die alle taken evenredig verdelen beter af zijn, niet.

22 Zie Detrick 1992, p. 371-381. Bangladesh benadrukte b.v. dat rekening moest worden ge-
houden met de economische (on)haalbaarheid van verplicht, gratis onderwijs, als element van
een toereikende levensstandaard (p. 376). In hetzelfde licht kan een alternatief tekstvoorstel
van Algerije worden beschouwd waarin, met het oog op het realiseren van die levensstan-
daard, veel meer nadruk werd gelegd op internationale samenwerking bij de bestrijding van
armoede, honger, analfabetisme en kindersterfte, en het bevorderen van welvaart. (p. 373).
Iets van die strekking komt nu terug in het verdrag in art. 4.

23 Detrick 1999, p. 305. Deze bepaling was overgenomen uit de Declaratie van de Rechten van
het Kind uit 1959 (zie hfdst. 3 para. 3.2).
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De tweede opvallende uitkomst is enerzijds de ruimhartige uitbreiding van
de groep die aanspraak kan maken op kinderopvang, van (kinderen van) wer-
kende moeders naar (kinderen van) werkende ouders, onder gelijktijdige af-
zwakking van een recht op opvang tot een opdracht aan verdragspartijen om
‘maatregelen te nemen opdat is verzekerd dat kinderen kunnen profiteren van
opvang waarvoor zij in aanmerking komen.’ Ook deze ontwikkeling is niet van
genderbias gespeend: veelal wordt ervan uitgegaan dat vaders werken en wordt
daarom eenvoudigweg gesproken over vaders, wanneer feitelijk werkende
vaders worden bedoeld. Moeders worden daarentegen verondersteld niet te
werken en dus moet het worden geëxpliciteerd wanneer men werkende moe-
ders bedoelt. Gebrek aan (betaalbare) kinderopvang leidt er, mede door de
bestaande rolverdeling naar sekse en alle consequenties daarvan (denk bijvoor-
beeld aan loonverschillen tussen mannen en vrouwen) veel eerder toe dat
moeders stoppen met (betaald) werken dan dat vaders zoiets overwegen.

Artikel 27: een toereikende levensstandaard
Discussies bij de totstandkoming van deze bepaling hadden vooral betrekking op
de betekenis van een ‘toereikende levensstandaard’ en de mogelijkheden en
onmogelijkheden van staten om ouders of anderen die de primaire verantwoor-
delijkheid voor kinderen hebben te helpen met het realiseren daarvan. Met
name door ontwikkelingslanden werd benadrukt dat te hoge eisen aan de levens-
standaard een en ander voor die landen onaanvaardbaar zou kunnen maken.22

Vanaf het eerste tekstvoorstel werd de primaire verantwoordelijkheid voor
de realisering van het recht van kinderen op een toereikende levensstandaard
neergelegd bij de ouders of eventuele andere verzorgers, binnen hun mogelijk-
heden en financiële armslag. Het allereerste ontwerp van Polen uit 1978 bevatte
nog wel een artikel VI waarin onder meer speciale aandacht werd verlangd van
de staat voor kinderen zonder familie en voor minvermogenden. Bovendien, zo
bepaalde dit ontwerp, was het wenselijk dat de staat financieel en anderszins zou
bijdragen aan de zorg voor kinderen in grote gezinnen.23 Mede gezien de angst
van veel landen voor de onbetaalbaarheid van een en ander, is het opmerkelijk
dat pas in een laat stadium, in 1987, het onderwerp kosten van levensonderhoud
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24 Volgens de Nederlandse gedelegeerde bevatte het tekstvoorstel dat er lag, op het moment
dat een bepaling inzake alimentatie werd voorgesteld, al voldoende aandacht voor de fi-
nanciële verantwoordelijkheid van ouders. Zie Detrick 1992, p. 377.

25 Detrick 1992, p. 377.
26 Detrick 1992, p. 378-379.
27 Detrick 1992, p. 372 en 374.
28 Detrick 1992, p. 372.
29 Detrick 1992, p. 375.
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ter sprake kwam, althans expliciet.24 In eerste instantie werd deze financiële zorg
geformuleerd als een verplichting die ouders hebben ‘zelfs’ als zij niet met hun
kind samenwonen.25 Finland stelde een andere insteek voor waarbij de nadruk
kwam te liggen op het verhalen van alimentatie op ouders die in een ander land
verblijven dan hun kind, en de noodzaak tot bi- en multilaterale samenwerking
tussen staten in dit verband. Later werd dit verbreed tot het algemene uitgangs-
punt dat ouders financiële verantwoordelijkheid dragen voor hun kind, of ze
daar nu mee samenwonen of niet en of ze nu in hetzelfde land wonen of niet.
De verantwoordelijkheid van staten is secundair: zij moeten het zorgen door
ouders faciliteren en, in het geval van financiële zorg na scheiding, dus ook
afdwingen.26

In het oorspronkelijke Poolse voorstel dat ter tafel lag bij het begin van de
onderhandelingen, werd bepaald dat de levensstandaard voldoende moest zijn
voor een ‘gezonde en normale’ ontwikkeling. De verwijzing naar een ‘normale’
ontwikkeling verdween zonder discussie meteen van tafel, snel gevolgd door de
‘gezonde’ ontwikkeling. Dit kan worden opgevat als een poging het voorschrij-
ven van een bepaalde standaard te vermijden. De bedoelde ontwikkeling werd
in eerste instantie gespecificeerd als fysieke, mentale en morele ontwikkeling.
Later werd daar nog aan toegevoegd de sociale ontwikkeling, en nog weer later,
op voorstel van de Heilige Stoel, werd ook de geestelijke (spiritual) ontwikkeling
toegevoegd.27

Een ander element uit het oorspronkelijke tekstvoorstel dat snel verdween
was een verwijzing in het derde lid dat staten bij het verlenen van steun en
bijstand aan ouders en verzorgers in het bijzonder aandacht moesten schenken
aan ‘onvolledige gezinnen’ (incomplete families).28 Noch deze tekst, noch voorstel-
len voor verwijzing naar eenoudergezinnen of een algemenere formulering als
‘onder de hoede van een of beide ouders’ (of the care of one or both parents)29

haalden echter de eindstreep. Het huidige derde lid specificeert slechts de
prioriteiten die moeten gelden bij de te verlenen ondersteuning (voedsel, kleding
en huisvesting).

Artikel 24: gezonde voeding
Tot de belangrijke onderwerpen tijdens de beraadslagingen over het recht op
een optimale gezondheid behoorden onder meer pre- en postnatale gezond-
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30 Detrick 1992, p. 344-346.
31 Detrick 1992, p. 345.
32 Detrick 1992, p. 371, Detrick 1999, p. 411 en 461.
33 Detrick 1992, p. 345-346.
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heidszorg voor moeders en family planning. Deze discussies zijn vooral relevant
voor het thema voortplanting en worden dus in hoofdstuk 6 beschreven.

Drie discussiepunten zijn van belang voor het thema zorg. In het oorspron-
kelijke voorstel van Polen was een bepaling opgenomen inzake zwangerschaps-
en bevallingsverlof: ‘and guarantee working mothers a paid leave or a leave
granting adequate social security benefits’. Pas in 1985 kwam men echt aan dit
onderwerp toe en toen lag er naast het (inmiddels iets anders geformuleerde)
Poolse voorstel ook een Canadese tekst, waarin verlof niet voorkwam. De
werkgroep besloot de Canadese tekst tot uitgangspunt te nemen, en daarmee
verdween het verlof van tafel.30

In 1983 bevatte het tekstvoorstel, naast het hiervoor aangehaalde verlof,
tevens een voorziening voor ‘special protection to women during pregnancy in
types of work proved to be harmful to them.’ Dit voorstel was hetzelfde lot
beschoren als het verlof voor werkende moeders.31

In het tekstvoorstel uit 1983 is voor het eerst een verwijzing naar borstvoe-
ding opgenomen: staten verplichten zich zwangere en pas bevallen vrouwen te
voorzien van ‘adequate nutrition during pregnancy and lactation’. Deze aandacht
voor de gezondheid van vrouwen rondom zwangerschap en bevalling heeft later
een plek gekregen in artikel 24(2)(d) (‘to ensure appropriate pre-natal and post-
natal health care for mothers’). Ook stelde Algerije dat jaar voor (in het kader
van een discussie over een ander artikel) een aparte bepaling op te nemen waarin
het recht op voedsel was neergelegd. Op grond van dit artikel zouden verdrags-
partijen zich verplichten maatregelen te nemen ‘to actively promote and protect
breast-feeding in all countries as the only natural method of feeding babies’. Dit
voorstel werd echter niet behandeld en verdween weer van tafel.32

De verwijzing naar borstvoeding in de tekstvoorstellen van 1983 was in de
voorstellen die in 1985 ter tafel lagen weer verdwenen.33 Tijdens de discussie
dook het onderwerp weer op toen het belang van goede voeding voor de
gezondheid van kinderen ter sprake kwam. Door de NGO ad hoc groep, die
betrokken was bij het ontwerpen van het verdrag, werd voorgesteld een aparte
paragraaf te wijden aan borstvoeding: ‘actively promote and protect breast-
feeding’. Vervolgens werd deze bepaling uitgebreid en aangevuld met voorlich-
ting over verantwoorde voeding van kinderen, ‘including the advantages of
breastfeeding’. De discussie ging uitsluitend over de formulering.
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34 CRC/C/5.
35 CRC/C/58.
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5.3 INVULLING VAN HET RECHT OP OUDERLIJKE ZORG

De beschrijving van de totstandkoming van de verschillende verdragsbepalingen
laat zien dat het verdrag enkele onderwerpen bevat die zich in het bijzonder
lenen voor een nadere verkenning vanuit gendermainstreamingperspectief. Die
onderwerpen zijn de gezamenlijke ouderlijke verantwoordelijkheid voor kinde-
ren, opvangvoorzieningen voor kinderen van werkende ouders, zorg voor on-
derdak en opvoeding, financiële zorg en zorg voor de gezondheid, met name
door de juiste voeding. In de hiernavolgende beschrijving van het werk van het
Comité heb ik ze onderverdeeld in financiële zorg, zorg voor gezonde voeding
en (gezamenlijke) ouderlijke zorg voor grootbrengen en opvoeding algemeen.
Onder financiële zorg (artikel 18 en 27(4) IVRK) behandel ik de financiering
van het levensonderhoud door aan- en afwezige ouders, overheidssteun bij het
kúnnen voorzien in financiële zorg door het faciliteren van arbeid en zorg door
verlof en kinderopvang, en overheidssteun bij armoede. Bij zorg voor gezonde
voeding (artikel 24(2)(e) IVRK) gaat de aandacht voornamelijk naar hetgeen het
Comité verdragspartijen meegeeft over borstvoeding, maar eventuele verwij-
zingen naar andere soorten voeding door ouders worden ook behandeld. Bij het
laatste thema, de ouderlijke zorg voor het grootbrengen en de opvoeding (artikel
27(1-3) en 18 IVRK), schets ik een beeld van wat het Comité in algemene zin
belangrijke elementen in de gezinsomgeving vindt voor een optimale ontwikke-
ling van kinderen, bijvoorbeeld inzake samenstelling van het huishouden en
verdeling van taken, alsmede de rol van ouders die niet (langer) tot het huishou-
den behoren.

Rapportagerichtlijnen
In de richtlijn voor eerste rapportages34 wordt verdragspartijen gevraagd in hun
eerste rapport onder het brede thema gezinsleven en alternatieve zorg vooral
aandacht te besteden aan beleid en regelgeving op dit terrein vanuit, in het
bijzonder, het perspectief van de beginselen van het belang van het kind (art. 3)
en respect voor de opvattingen van kinderen (art. 12). Ook vraagt het Comité
om cijfers over aantallen dakloze kinderen, uithuisgeplaatste kinderen, pleegkin-
deren, en nationale en internationale adopties, uitgesplitst naar leeftijd, sekse,
etniciteit of nationale afkomst van de geadopteerde kinderen en of zij afkomstig
zijn uit de stad of van het platteland. Ook met betrekking tot de primaire
gezondheid wordt gevraagd beleid en wetgeving en institutionele infrastructuur
te beschrijven. Er wordt niet specifiek om cijfers gevraagd.

De richtlijn voor tweede en volgende rapportages is gedetailleerder.35 Rap-
porterende staten wordt onder meer gevraagd met betrekking tot het onderwerp
gezinsleven te beschrijven hoe wetgeving vorm geeft aan de gezamenlijke ver-
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36 Het belang van het zoveel mogelijk in contact blijven komt terug in para. 76 (art. 10 over
gezinshereniging).

37 CRC/C/58.
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antwoordelijkheden van ouders, de ondersteuning die de overheid daarbij biedt
en of er specifieke maatregelen zijn genomen gericht op kinderen uit eenouder-
gezinnen en uit achtergestelde groepen. Uitgesplitste statistische gegevens moe-
ten in elke rapportage worden gegeven (paras. 66-68). Ook moet worden
beschreven (in verband met artikel 9(3)) hoe het behoud van relaties na bijvoor-
beeld echtscheiding is geregeld (para. 71).36 Onder artikel 27(4) moet worden
gerapporteeerd hoe financieel verhaal wordt gehaald op onwillige ouders of
anderen die financiële verantwoordelijkheid dragen. Het belang van niet-
discriminerende maatregelen wordt benadrukt (para. 80). Hierbij, zo blijkt uit
de landencommentaren, gaat het met name om buiten echt geboren kinderen.

Onder artikel 24(2)(e) moeten partijen onder meer beschrijven welke cam-
pagnes, beleidsprogramma’s en diensten zijn ontwikkeld met het oog op voor-
lichting omtrent gezondheid, (borst)voeding, hygiëne en het voorkomen van
ongelukken.

En onder artikel 18(3) in combinatie met artikel 26 (sociale zekerheid) moet
worden gerapporteerd over kinder(opvang)voorzieningen. Onder artikel 27(1-3)
ten slotte moeten onder meer de voorwaarden worden beschreven aan de hand
waarvan wordt vastgesteld of kinderen een toereikende levensstandaard genieten
(para. 104).

5.3.1 Financiële zorg

Financiële zorg voor kinderen anders dan door verdragspartijen, komt het meest
expliciet aan de orde in artikel 27(4) IVRK. Het Comité vraagt verdragspartijen
onder dit artikel te beschrijven welke maatregelen zijn genomen om de nako-
ming van verplichtingen tot financieel onderhoud van kinderen te verzekeren,
binnen de eigen landsgrenzen en over die grenzen heen. Het Comité specificeert
in de richtlijnen voor tweede en volgende rapportages dat dit mede betrekking
heeft op situaties waarin sprake is van scheiding van tafel en bed en echtschei-
ding van de ouders. Bij de beschrijving moet in het bijzonder aandacht worden
besteed aan maatregelen met betrekking tot weigerachtige ouders of andere
verantwoordelijken; de wijze waarop bij het verhaal de algemene beginselen van
het verdrag worden beschermd; factoren die het verhalen van financiële ver-
plichtingen bemoeilijken, zoals een gebrekkig geboorteregister of problemen bij
het afdwingen van alimentatiebetalingen; eventuele internationale verdragen die
de verdragspartij hieromtrent heeft gesloten; alsmede relevante cijfers, onder
meer gescheiden naar sekse, leeftijd, nationaliteit en verblijfplaats van kind en
ouders/verzorgers.37
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38 CRC/C/58 § 102-103.
39 In dat licht valt de brede formulering van art. 26(2) IVRK op, dat bepaalt dat bij het

vaststellen van het recht op uitkeringen en toeslagen rekening wordt gehouden met de
middelen en de omstandigheden van het kind en van de personen die verantwoordelijk zijn voor
zijn of haar onderhoud (curs. toegev.).

40 O.m. CRC/C/15/Add.104 § 21, CRC/C/15/Add.121 § 17, CRC/C/15/Add.135 § 29,
CRC/C/15/Add.171 § 35-36, CRC/C/15/Add.238 § 3, CRC/C/15/Add.242 § 43-44.

41 B.v. CRC/C/15/Add.78 § 21 en 45.
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Artikel 18(3) IVRK over kinderopvang en andere voorzieningen is eveneens
relevant voor financiële zorg. Het kunnen beschikken over een betrouwbare
oppas is immers van invloed op de mogelijkheden van ouders om betaalde
arbeid te kunnen verrichten. Onder deze bepaling moeten verdragspartijen de
maatregelen beschrijven die zij hebben genomen op dit punt, alsmede in hoe-
verre hier vooruitgang is geboekt. Ook moeten zij met cijfers specificeren welke
kinderen kunnen profiteren van deze maatregelen.38

Meer zijdelings relevant ten slotte is artikel 27(1-3). In deze bepaling is het
recht van kinderen neergelegd op een toereikende levensstandaard, waarbij de
primaire verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers voorop staat (lid 2). Het
derde lid legt op verdragspartijen de verantwoordelijkheid om ouders te helpen
bij het verwezenlijken van dit recht en zonodig materiële bijstand te verlenen.
Onder deze bepaling moeten onder meer de criteria worden beschreven aan de
hand waarvan wordt beoordeeld of ouders al dan niet in staat zijn die levensstan-
daard voor de kinderen onder hun hoede te garanderen en op welke wijze de
overheid eventuele aanvullende voorzieningen biedt, in het bijzonder op het
terrein van voeding, kleding en huisvesting. 

Kosten van levensonderhoud
De meeste aandacht van het Comité voor financiële zorg voor kinderen gaat uit
naar het verhalen van kosten van levensonderhoud op afwezige ouders. Daarbij
gaat het voornamelijk om drie categorieën ouders, te weten gescheiden ouders
die niet zijn belast met de dagelijkse zorg, buitenhuwelijkse vaders en arbeidsmi-
granten die hun kinderen achterlaten.

Zoals gezegd legt het verdrag de primaire financiële verantwoordelijkheid bij
de ouders of andere verantwoordelijken.39 Hoewel meestal in het midden blijft
welke ouders het Comité precies verantwoordelijk houdt voor het onderhoud
van het kind, kan niettemin uit de landencommentaren worden opgemaakt dat
het begrip ouder breed wordt opgevat en niet alleen juridische maar ook (som-
mige) biologische ouders omvat, in het bijzonder buitenechtelijke vaders.40

Verdragspartijen zijn verplicht een regeling te treffen voor het (kunnen) verhalen
van alimentatie.41 Afgaand op de aanbevelingen lijken de meeste verdragspartijen
inderdaad iets te hebben geregeld, al is het soms gebrekkig. Wat relatief vaak
ontbreekt is een regeling om onderhoudskosten te kunnen verhalen op buiten-
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42 B.v. CRC/C/15/Add.104 § 21, CRC/C/15/Add.121 § 17, CRC/C/15/Add.171 § 35-36,
CRC/C/15/Add.193 § 32-33.

43 B.v. CRC/C/15/Add.4 § 10, CRC/C/15/Add.144 § 49, CRC/C/15/Add.147 § 35-36,
CRC/C/15/Add.155 § 32-33, CRC/C/15/Add.159 § 35-36, CRC/C/15/Add.164 § 36-
37, CRC/C/15/Add.174 § 37-38(a), CRC/C/15/Add.179 § 38-39, CRC/C/15/Add.184
§ 49, CRC/C/15/Add.191 § 43-44, CRC/C/15/Add.193 § 32-33, CRC/C/15/Add.206
§ 40-41, CRC/C/15/Add.225 § 41-42.

44 B.v. CRC/C/15/Add.174 § 37-38.
45 Resp. CRC/C/15/Add.103 § 20 en CRC/C/15/Add.147 § 36.
46 B.v. CRC/C/15/Add.155 § 32-33, CRC/C/15/Add.159 § 35-36, CRC/C/15/Add.174

§ 37-38, CRC/C/15/Add.193 § 32-33, CRC/C/15/Add.206 § 40-41, CRC/C/15/Add.
225 § 41-43, CRC/C/15/Add.242 § 38-39.

47 CRC/C/15/Add.197 § 46-47.
48 CRC/C/15/Add.252 § 45. Vgl. ook CRC/C/15/Add.259 § 47(a).
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huwelijkse vaders.42 In de meeste landen is echter de de moeizame implementa-
tie van die regelingen een veel groter probleem. Keer op keer beveelt het
Comité aan zorgouders instrumenten in handen te geven om alimentatie daad-
werkelijk af te (kunnen) dwingen, bijvoorbeeld door voorlichting aan deze
groep ouders over hun rechten op dit punt of door het verlenen van juridische
ondersteuning bij alimentatieverhaal.43 Ook een probleem is soms dat de alimen-
tatiebedragen veel te laag worden vastgesteld. Volgens het Comité moet kinder-
alimentatie ten minste de basic needs van het kind dekken.44 

De opmerkingen van het Comité zijn soms sekseneutraal geformuleerd, soms
seksespecifiek en soms als een combinatie daarvan. Voorbeelden van de eerste
soort zijn aanbevelingen als ‘ensure that both parents contribute to the mainte-
nance of the child’ en ‘empower parents and children to claim child maintenan-
ce payments’.45 Seksespecifieke aanbevelingen komen veel meer voor. Altijd gaat
het dan over problemen rond alimentatieverhaal van rechthebbende moeders op
alimentatieplichtige vaders, nooit andersom. Een veelvuldig voorkomende aan-
beveling is de hierboven al genoemde om alimentatiegerechtigde moeders voor
te lichten over de juridische mogelijkheden en hen eventueel juridische bijstand
te verlenen.46

Een voorbeeld van een aanbeveling die deels algemeen en deels seksespecifiek
is geformuleerd is een aanbeveling aan Zuid-Korea.47 Daarin wordt geconsta-
teerd dat een groot aantal ‘single parents, primarily mothers’ geen alimentatie
ontvangt, terwijl ze daar wel recht op hebben. Het Comité beveelt aan maatre-
gelen te nemen opdat rechterlijke vonnissen worden opgevolgd en afspraken
tussen ouders onderling worden nagekomen. Het Comité geeft Korea onder
meer in overweging een fonds te stichten om zo inkomenscontinuïteit te
kunnen garanderen aan de met gezag belaste ouder (custodial parent), wanneer de
alimentatieplichtige ouder in gebreke blijft. Belize wordt aangespoord nog eens
goed na te denken over de oprichting van een fonds waaruit ouders zouden
kunnen worden ondersteund terwijl zij een rechterlijke uitspraak over hun
alimentatierechten afwachten.48 Een andere optie die het Comité aandraagt is
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49 CRC/C/15/Add.233 § 36(e).
50 CRC/C/15/Add.235 resp. § 37(c) en 35-36.
51 CRC/C/15/Add.159 § 35-36.
52 CRC/C/15/Add.233 § 36(e).
53 CRC/C/15/Add.224 § 47-48. In dezelfde para. wordt geconstateerd dat maatregelen

moeten worden genomen om zwangere meisjes hun school te laten afmaken.
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invoering van een systeem waarbij de alimentatie automatisch wordt afgetrokken
van het salaris van de alimentatieplichtige werknemer. De alimentatie moet
worden geïnd op een wijze die het kind noch de zorgouder stigmatiseert. Het
Comité stelt Panama voor om gezinnen waar vaders niet kunnen betalen of wel
kunnen betalen maar dat niettemin niet doen, financieel bij te staan.49 Aan Sao
Tome en Principe gaf het Comité de aanbeveling mee ervoor te zorgen dat het
onderhoud voor kinderen wordt verhaald op hun in het buitenland werkzame
ouders, ‘fathers as well as mothers’. Het land kent een hoge arbeidsmigratie. De
kinderen blijven vaak met één ouder of zonder ouders achter en kennelijk sturen
de vertrokken ouders niet vanzelfsprekend geld voor het onderhoud van hun
kinderen. Overigens mag worden aangenomen dat een dergelijke verhaalsactie
vaker tegen vaders dan tegen moeders zal zijn gericht, nu in een andere overwe-
ging wordt geconstateerd dat veel kinderen alleen met hun moeder wonen.50 

Soms geeft het Comité in zijn overwegingen blijk oog te hebben voor
drempels voor alimentatiegerechtigden om inderdaad betaling af te dwingen.
Hierboven kwam al gebrekkige kennis van het recht naar voren als een belang-
rijk knelpunt en – in genoemde aanbeveling aan Zuid-Korea – de mogelijk
stigmatiserende werking van alimentatieverhaal. In zijn commentaar aan Maure-
tanië signaleert het Comité terughoudendheid bij verhaal uit trots of schaamte.51

Er wordt op dit punt geen specifieke aanbeveling gegeven.
Slechts een enkele keer wordt expliciet gerefereerd aan problemen van

onderhouds- en alimentatieplichtigen. In een aanbeveling aan Panama noemt het
Comité vaders die niet kúnnen betalen.52 Het Comité is bezorgd over de vele
jongens die in Guyana vroegtijdig de school verlaten, omdat zij moeten gaan
bijdragen aan het gezinsinkomen.53

Opvallend is ten slotte dat alimentatie vaak – mede – aan de orde komt in
samenhang met geconstateerde armoede waarin eenoudergezinnen, veelal solo-
moeders, verkeren.

De landencommentaren geven voor het overige niet heel veel duidelijkheid
over de waarde die het Comité aan deze vorm van zorg door ouders hecht.
Duidelijk is dat van ouders gezamenlijk wordt verwacht dat zij in het financiële
onderhoud van hun kinderen voorzien. Op het moment dat ouders niet samen-
wonen, hetzij omdat ze niet (langer) getrouwd zijn, hetzij in verband met
bijvoorbeeld arbeid elders, wordt als een soort minimum van de niet met de
zorg belaste ouder verlangd dat deze een deel van de financiële zorg draagt.
Tegenover de Democratische Republiek Congo uit het Comité zijn zorgen dat
financiële zekerheid feitelijk het enige criterium is voor het toewijzen van gezag
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54 CRC/C/15/Add.153 § 42.
55 CRC/C/15/Add.193 § 33.
56 CRC/C/15/Add.233 § 35-36(b).
57 CRC/C/15/Add.186 § 40. Idem CRC/C/15/Add.262 § 39-40.
58 CRC/C/15/Add.50 § 25.
59 Het gaat om CRC/C/15/Add.53 § 3, CRC/C/15/Add.176 § 3 en CRC/C/15/Add.201

§ 3.
60 Zie CRC/C/15/Add.53 § 3, CRC/C/15/Add.63 § 16 en 30, CRC/C/15/Add.79 § 17

en 31, CRC/C/15/Add.92 § 18 en 36, CRC/C/15/Add.169 § 44-45, CRC/C/15/Add.
176 § 3, CRC/C/15/Add.201 § 3, CRC/C/15/Add.213 § 40, CRC/C/15/Add.220 § 39.
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na echtscheiding.54 Aan Burkina Faso wordt aanbevolen onderzoek te verrichten
naar de economische en sociale effecten van polygamie op kinderen.55 Tegen-
over Panama spreekt het Comité zijn zorgen uit over het feit dat ‘many children
lack the moral and economic support of their fathers’. Aanbevolen wordt vaders
bewuster te maken van hun ouderlijke verantwoordelijkheden en ervoor te
zorgen dat zij voorzien in de noodzakelijke onderhoudskosten van hun kinde-
ren.56 Met betrekking tot de Nederlandse Antillen constateert het Comité dat de
wettelijke onderhoudsverplichting in de praktijk moeilijk is af te dwingen,
waardoor het doorgaans de moeder is die ‘full responsibility for the upbringing
of the child’ draagt.57

Een ietwat vreemde eend in de bijt, maar wel interessant is ten slotte nog een
aanbeveling aan het adres van IJsland om iets te doen aan de ongelijke beloning
op grond van geslacht, omdat dit nadelig kan uitpakken voor kinderen in
gezinnen van solomoeders.58

Voorzieningen voor werkende ouders
Een tweede aspect van financiële zorg dat een rol speelt in het verdrag en in het
werk van het Comité is de in artikel 18 IVRK voorziene ondersteuning voor
werkende ouders. In de landencommentaren wordt aandacht besteed aan
verschillende vormen van verlof, aan kinderopvangfaciliteiten en aan voorzie-
ningen in verband met borstvoeding.

Het Comité stelt verlof niet als zelfstandig thema aan de orde, maar altijd in
samenhang met specifieke belangen van kinderen. Dat is niet opmerkelijk omdat
noch artikel 18 IVRK noch enig ander artikel expliciet voorziet in een recht op
verlof. Uitzonderingen op de regel dat opmerkingen over verlof altijd worden
gekoppeld aan belangen van kinderen, zijn te vinden onder het kopje positive
aspects, waar het Comité zijn waardering voor gepleegde inspanningen onder
rangschikt. Dit betreft ongeveer een kwart van de verwijzingen.59

De verlofvorm die het meest ter sprake komt is zwangerschaps- en beval-
lingsverlof, ondanks het feit dat een voorstel hieromtrent tijdens het ontwerp-
proces strandde.60 In het merendeel van de gevallen houden de aanbevelingen
van het Comité, al dan niet expliciet, verband met het belang dat wordt gehecht
aan borstvoeding. Het Comité beveelt Singapore bijvoorbeeld aan om, met het
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61 CRC/C/15/Add.220 § 39.
62 CRC/C/15/Add.79 § 31.
63 CRC/C/15/Add.213 § 40 (Kazachstan), CRC/C/15/Add.215 § 38-39 (Canada) en

CRC/C/15/Add.226 § 34-35 (Duitsland).
64 CRC/C/15/Add.203 § 30-31.
65 CRC/C/15/Add.251 § 46.
66 CRC/C/15/Add.104 § 22 (Saint Kitts en Nevis), CRC/C/15/Add.192 § 6 (Moldavië),

CRC/C/15/Add.207 § 30-31 (Sri Lanka) en CRC/C/15/Add.210 § 34(b) (Jamaica).
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oog op het propageren van moedermelk als exclusief voedingsmiddel tijdens de
eerste zes maanden, het bevallingsverlof te verlengen.61 Implicieter is een aanbe-
veling aan Australië om (betaald) bevallingsverlof ook verplicht te stellen voor
de private sector onder verwijzing naar onder meer artikel 24(2) IVRK.62

In enkele oordelen wordt gerefereerd aan ouderschapsverlof in het alge-
meen.63 In Kazachstan is sprake van een extreem groot aantal kinderen dat door
hun ouders wordt achtergelaten vanwege nijpende armoede. Het Comité
spreekt zijn zorgen hierover uit en wijst er op dat de gelijktijdige afbraak van
allerlei verlof- en uitkeringsfaciliteiten voor ouders alleen maar zal bijdragen aan
het verschijnsel. Het Comité roept Kazachstan op manieren te bedenken om
gezinnen toch te kunnen bijstaan en zo het uiteenvallen ervan te voorkomen.
Tegenover Canada toont het Comité zich verheugd over de ondersteuning die
gezinnen wordt geboden door het ouderschapsverlof uit te breiden. Het Comité
is blij met de aanpassing van de Duitse wetgeving waardoor de mogelijkheden
voor ‘beide ouders’ om ouderschapsverlof op te nemen worden vergroot. Deze
sekseneutrale aanbevelingen zijn allemaal van recente datum (vanaf 2003). Een
bijzondere vorm van verlof die slechts één keer voorkomt is verlof in verband
met zieke kinderen. IJsland krijgt een veeg(je) uit de pan omdat het hier onvol-
doende in voorziet.64 Oostenrijk ten slotte wordt aangespoord om moeders, in
het bijzonder solomoeders, te ondersteunen bij hun rentree op de arbeids-
markt.65

Eveneens van invloed op het kunnen combineren van arbeid en zorg of, anders
geformuleerd, op de mogelijkheid om zowel in het financiële onderhoud van
kinderen als in hun dagelijkse zorg en opvoeding te kunnen voorzien, is de
beschikbaarheid van opvang voor kinderen. Een twintigtal aanbevelingen is
relevant in dit verband. Vier daarvan hebben betrekking op achterblijvende
kinderen van arbeidsmigranten.66 Deze zijn heel algemeen geformuleerd. Saint
Kitts en Nevis wordt bijvoorbeeld aanbevolen erop toe te zien dat arbeidsmi-
granten vóór vertrek een regeling treffen voor het onderhoud van hun kinderen.
Uit deze aanbeveling kan niet met zekerheid worden opgemaakt of uitsluitend
op financieel onderhoud of ook op dagelijkse zorg wordt gedoeld. Over achter-
blijvende kinderen in Moldavië, Jamaica en Sri Lanka maakt het Comité zich
eveneens bezorgd. In al deze situaties is sprake van een omvangrijke arbeidsmi-
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67 CRC/C/15/Add.24 § 27, CRC/C/15/Add.32 § 24, CRC/C/15/Add.50 § 19, CRC/C/
15/Add.53 § 3, CRC/C/15/Add.64 § 28, CRC/C/15/Add.103 § 26, CRC/C/15/Add.
168 § 37, CRC/C/15/Add.176 § 37, CRC/C/15/Add.182 § 34-35, CRC/C/15/Add.186
§ 38, CRC/C/15/Add.201 § 43(b), CRC/C/15/Add.215 § 38-39, CRC/C/15/Add.220
§ 34-35, CRC/C/15/Add.226 § 48-49, CRC/C/15/Add. 227 § 39-40, CRC/C/15/Add.
239 § 38-41, CRC/C/15/Add.251 § 46, CRC/C/15/Add.264 § 39-40.

68 B.v. CRC/C/15/Add.201 § 43(b) (Tsjechië).
69 CRC/C/15/Add.168 § 37.
70 CRC/C/15/Add.215 § 38-39.
71 Opmerkelijk is overigens dat uit de Concluding Observations blijkt dat het in Noord-Korea

gebruikelijk is dat de zorg voor meerlingen sowieso aan de overheid wordt toevertrouwd.
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gratie van vrouwen. In alle gevallen draait het om hetzij migratie van beide
ouders, hetzij om landen met een hoog percentage (migrerende) solomoeders.

Een behoorlijk aantal aanbevelingen gaat specifieker in op aspecten van
kinderopvang.67 Een groot deel daarvan heeft betrekking op de beschikbaarheid,
of meestal juist een tekort daaraan, van kinderopvang. Het Comité beschouwt
gebrek aan kinderopvang, alsmede onbetaalbaarheid ervan als een probleem,
vooral omdat het vaak betekent dat hetzij kinderen alleen thuis moeten blijven,
hetzij de armoedige omstandigheden van het gezin niet kunnen worden verlicht
door het verrichten van betaalde arbeid. Een enkele keer wijst het Comité
expliciet op de noodzaak om kinderopvang te organiseren die aansluit op de
behoeften van werkende ouders.68 Het belang van kinderopvang wordt verschil-
lende keren aangehaald als passende voorziening in de zin van artikel 18 IVRK
ter ondersteuning van solomoeders. Het Comité waarschuwt Kaap-Verdië
bijvoorbeeld dat het ontbreken van (gratis!) opvang voor kinderen uit eenouder-
gezinnen bijdraagt aan het verzwakken van gezinsstructuren en in het bijzonder
afbreuk doet aan de zorg en bescherming die het gezin behoort te bieden aan
kinderen.69 Betaalbaarheid van kinderopvang is ook een punt van aandacht voor
Canada, dat ervoor moet zorgen dat kwaliteitsopvang beschikbaar is voor alle
kinderen ongeacht de financiële situatie van hun ouders en hun woonplaats.70

Overigens acht het Comité kinderopvang wel van belang, maar is het niet de
bedoeling dat de opvang voor een significant deel ouderlijke zorg vervangt. Een
tamelijk extreem voorbeeld is Noord-Korea. Het Comité neemt met instem-
ming kennis van het belang dat die verdragspartij hecht aan kinderopvang vanaf
prille leeftijd, maar de praktijk dat veel kinderen van maandag tot zaterdag in
kinderopvanginstellingen verblijven, vindt niettemin geen genade in de ogen
van het Comité. Aanbevolen wordt 24-uursopvang alleen in uiterste nood als
optie te beschouwen. Het Comité waarschuwt Noord-Korea dat het gebrek aan
ouderlijke betrokkenheid bij de opvoeding van kinderen in de weg staat aan de
psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen.71 De staat dient, zo
benadrukt het Comité, een secundaire rol te spelen bij de opvoeding en ontwik-
keling van kinderen. De primaire rol is voor de ouders gereserveerd. Mogelijk
is het Comité extra bezorgd vanwege het geconstateerde gebrek aan menskracht
en financiële middelen waarmee de instellingen kampen. Niettemin is het andere



MOEDERS IN DE MAINSTREAM

72 CRC/C/15/Add.153 § 36-37.
73 CRC/C/15/Add.176 § 35-36.
74 CRC/C/15/Add.220 § 35.
75 CRC/C/15/Add.176 § 37.
76 CRC/C/15/Add.182 § 34-35(a).
77 CRC/C/15/Add.24 § 27 en CRC/C/15/Add.32 § 24.
78 Daarnaast komt het begrip ‘werkende moeder’ voor in de context van zwangerschaps- en

bevallingsverlof (b.v. CRC/C/15/Add.169 § 45) en i.v.m. borstvoeding, waarover hierna
meer (o.a. CRC/C/15/Add.149 § 46-47, CRC/C/15/Add.224 § 42 en CRC/C/1/Add.64
§ 28). Vermoedelijk wekt het geen verbazing dat het begrip ‘werkende vader’ niet voorkomt
in het werk van het Comité.

79 CRC/C/15/Add.257 § 40-41.
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uiterste van een volledige terugtrekking van de overheid evenmin wat het
Comité wil. Het Comité maakt zich zorgen over het feit dat de overheid in de
Democratische Republiek Congo steeds meer taken en verantwoordelijkheden
voor kinderen afschuift op ouders en andere verzorgers.72

Het belang dat het Comité hecht aan regelmatige en voldoende aanwezigheid
van ouders spreekt ook uit de zorg die wordt uitgesproken tegen Andorra dat
zoveel ouders in het weekend werken. Het Comité beveelt aan te onderzoeken
welk effect dat heeft op kinderen.73 Het Comité spoort Singapore aan ‘to expand
measures to support working parents and to prevent children from being left
alone at home’.74 Deze aanbeveling biedt veel ruimte voor invulling op nationaal
niveau. Maatregelen in de sfeer van kinderopvang behoren tot de opties, maar
ook toeslagen die ouders in staat stellen thuis bij hun kinderen te blijven lijkt het
Comité passend te vinden. Specifieker zijn aanbevelingen aan Andorra waar
uitbreiding van het aanbod van kinderopvang van belang wordt geacht ‘given
the high percentage of both parents working’75 en aan bijvoorbeeld Zwitserland
‘to take measures to establish more childcare services to meet the need of
working parents’.76 Deze aanbeveling lijkt niet ingegeven door, of vloeit althans
niet min of meer expliciet voort uit zorg over alleenblijvende kinderen of
armoedeproblematiek door een gebrek aan mogelijkheden om zorg met arbeid
te kunnen combineren.

Honduras en Jamaica worden aangespoord opvangvoorzieningen te treffen
voor kinderen van werkende moeders.77 Beide landen kennen een relatief groot
aantal solomoeders. Deze aanbevelingen stammen uit de beginperiode van het
Comité. In later jaren wordt, althans in de context van kinderopvangvoorzie-
ningen,78 doorgaans het neutrale ‘ouders’ gebruikt. Een uitzondering is een
aanbeveling aan Nigeria. Het Comité uit zijn zorgen over de kwaliteit van de
kinderopvang ‘given the large number of working mothers who require childca-
re’. Aanbevolen wordt om bestaande opvangstructuren, waartoe ook de exten-
ded family wordt gerekend, te versterken.79
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80 CRC/C/15/Add.64 § 29 (Mauritius), CRC/C/15/Add.149 § 46-47 (Palau), CRC/C/15/
Add.224 § 42(d) (Guyana).

81 CRC/C/15/Add.103 § 26.
82 CRC/C/15/Add.170 § 48-49.
83 CRC/C/15/Add.158 § 30-31.
84 CRC/C/SR.717 § 53 en § 55.
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Ook in aanbevelingen aan Mauritius, Palau en Guyana spreekt het Comité
over werkende moeders.80 Palau en Guyana wordt aanbevolen bij het stimuleren
van borstvoeding in het bijzonder aandacht te besteden aan (faciliteiten voor)
werkende moeders. In het geval van Mauritius betreft het een (impliciete)
combinatie: nadat het Comité zijn zorg heeft uitgesproken over ondervoeding,
volgt een aanbeveling voor ‘the establishment of day-care centres at workplaces,
to enable children of working mothers to benefit from a healthy development’.
Een min of meer vergelijkbare aanbeveling doet het Comité aan Barbados, zij
het dat deze aanbeveling sekseneutraal is geformuleerd: ‘consider the possibility
of setting up child-care facilities at the workplace for public employees, thus
facilitating breastfeeding practices’.81

Financiële steun van de overheid
Het derde en laatste aspect van financiële zorg dat hier wordt besproken is
overheidssteun bij financiële zorg voor kinderen (mede gebaseerd op artikel 4
en 26 IVRK).

In een enkele aanbeveling gaat het Comité expliciet in op de vraag aan wie
toeslagen en uitkeringen (mede) ten behoeve van kinderen moeten worden
uitgekeerd. Griekenland krijgt op zijn kop omdat een bepaalde toeslag, bedoeld
als bijdrage in de kosten van kinderen voor gezinnen met een laag inkomen, niet
rechtstreeks ten goede komt aan het kind, maar altijd aan hun moeder wordt
uitgekeerd, ongeacht of zij ook daadwerkelijk voor haar kinderen zorgt. Grie-
kenland moet de wet zo veranderen dat de toeslag wordt uitgekeerd aan degene
die de zorg voor het kind feitelijk heeft.82 Monaco geeft moeders bij de geboorte
van een kind een toeslag. Het land kent solomoeders een maandelijkse uitkering
toe en voorziet in een uitkering voor moeders die betaalde arbeid opgeven om
voor hun kind te gaan zorgen. Het Comité stelt vast dat dit systeem vaders en
moeders niet gelijkelijk laat profiteren van financiële overheidssteun. De grotere
toegang van moeders tot financiële steun in vergelijking met vaders kan, volgens
het Comité, voor beiden nadelig uitpakken, wat zijn weerslag op kinderen zal
hebben.83 Hoewel deze nadelen niet worden gespecificeerd, biedt het verslag
van de constructieve dialoog met de verdragspartij enig inzicht: het lid Sarden-
berg vraagt bijvoorbeeld of ook mannen recht hebben op de uitkering die aan
niet-werkende moeders wordt betaald. En het lid Ouedraogo informeert of
financiële steun alleen wordt verleend aan solomoedergezinnen of dat het gaat
om armlastige gezinnen.84 De Monegaskische delegatie antwoordt dat andere
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85 CRC/C/SR.718 § 6 en § 16. 
86 CRC/C/15/Add.36 § 39. Vgl. art. 23(1) IVBPR dat bepaalt dat ‘the widest possible

protection and assistance should be accorded to the family which is the natural and funda-
mental group unit of society, particularly for its establishment and while it is responsible for
the care and education of dependent children’. Ook het Manual on Human Rights Reporting,
1997, benadrukt dat ‘...parents are particularly well placed to build the capacity of children
to intervene in a growing manner in the different states of decision, to prepare them for
responsible life in a free society, informing them, giving the necessary guidance and direc-
tion, while assuring children the right to express their views freely and to give those views
due weight’. Op. cit. in Hodgkin & Newell 1998, p. 81.

87 Zie b.v. CRC/C/15/Add.150 § 31, CRC/C/15/Add.168 § 37-38, CRC/C/15/Add.201
§ 43(b), CRC/C/15/Add.258 § 60(b), CRC/C/15/Add.260 § 55, CRC/C/15/Add.266
§ 49(a).

88 B.v. CRC/C/15/Add.249 § 44-45 (Albanië).
89 B.v. CRC/C/15/Add.199 § 36, CRC/C/15/Add.173 § 33-34, CRC/C/15/Add.119 § 28,

CRC/C/15/Add.150 § 31.
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uitkeringen, zoals gezinstoeslagen, worden uitbetaald aan de vader, als hoofd van
het gezin. Bovendien, zo meent de delegatie, profiteren vaders hier ook van.85

Regelmatig besteedt het Comité aandacht aan toeslagen en uitkeringen voor
gezinnen, waarbij de focus is gericht op zwakke gezinnen. In hoofdstuk 4 kwam
de centrale positie die het gezin als ‘natuurlijke eenheid’ inneemt al aan de orde.
Een verkenning van het werk van het Comité op het punt van zorg verduide-
lijkt wat er precies van ‘het gezin’ wordt verwacht: het wordt beschouwd als de
meest geschikte organisatievorm of eenheid om kinderen in te laten opgroeien,
fundamentele rechten van kinderen te realiseren en kinderen de kans te geven
zich te ontwikkelen tot volwaardige participanten in de samenleving. Het Comi-
té heeft Nicaragua bijvoorbeeld gewezen op de ‘vital role of the family and
community in order to help eliminate the social conditions leading to such pro-
blems as delinquency, crime and drug addiction’.86 Gegeven die verwachtingen
is het niet verwonderlijk dat er veel aandacht is voor zwakke gezinsstructuren.

Het Comité roept verdragspartijen met regelmaat op een adequaat gezinsbe-
leid te ontwikkelen. Wat adequaat is, hangt af van de nationale context. Het
Comité geeft wel enig houvast in de vorm van onderwerpen die in ieder geval
door het beleid moeten worden afgedekt, zoals een minimum aan financiële
zekerheid voor kinderen en hun families, huisvesting en sociale voorzieningen,
en aandacht voor alimentatieverhaal.87 Het gaat erom zodanig beleid te ontwik-
kelen dat kinderen in hun eigen gezinsomgeving kunnen blijven wonen. Het
gezinsbeleid moet gezinnen daarin ondersteunen.88

Een belangrijke bron van zorg voor het Comité zijn huishoudens die totaal
uiteen vallen omdat de armoede te groot is.89 Het gevolg is dat kinderen op
straat of in instellingen terechtkomen. Hoewel het Comité bij tijd en wijle
erkent dat opvang in een tehuis in bepaalde situaties een oplossing kán zijn,
wordt altijd de voorkeur gegeven aan zorg binnen de eigen familie en kunnen
instellingen nóóit een goed alternatief zijn voor armlastige ouders. In die situaties
moeten de ouders financieel worden ondersteund. Illustratief is de zorg die het
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90 CRC/C/15/Add.119 § 28.
91 CRC/C/15/Add.199 § 36-37
92 CRC/C/15/Add.34 § 12, CRC/C/15/Add.38 § 10 en CRC/C/15/Add.248 § 29-30.
93 CRC/C/15/Add.254 § 50-51.
94 CRC/C/15/Add.155 § 24-25.
95 CRC/C/15/Add.256 § 39-40.
96 Zie resp. CRC/C/104/Add.3 § 213-214 (Iran) en CRC/C/125/Add.2 § 245-246 (Bolivia).

Vgl. ook CRC/C/15/Add.259 § 53-54 over gedetineerde moeders op de Filipijnen en
CRC/C/15/Add.262 § 51-52 (Ecuador) waarin neutraal wordt gesproken over ‘ouders’. In
Nepal mogen gedetineerde moeders hun kinderen tot 2 jaar bij zich houden, CRC/C/65/
Add.30 § 148.
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Comité uitspreekt over de situatie in Armenië: ‘...concerned that institutionaliza-
tion, quite apart from being an alternative for children deprived of their parents,
is effectively a substitute for parents who do not have the means to maintain
their children’.90 Van Roemenië moet gezinnen en in het bijzonder zwangere
tieners ondersteunen om zo te voorkomen dat gezinnen uiteenvallen, alsmede
met het oog op het tegengaan van problemen als geweld en verwaarlozing die
door financiële problemen kunnen worden versterkt. Roemenië moet boven-
dien campagne voeren om vaders op hun verantwoordelijkheden voor hun kin-
deren te wijzen.91 Tegenover het VK, België en Zweden heeft het Comité zich
bezorgd getoond over het feit dat kinderen uit etnische en andere minderheids-
groepen een groter risico lopen uit huis te worden geplaatst.92

Een bijzondere categorie zijn kinderen die bij een gedetineerde ouder
verblijven. In Iran wonen meer dan 600 kinderen bij hun gedetineerde moeders.
Het Comité maakt zich hierover zorgen. Iran moet richtlijnen opstellen terzake
van bijvoorbeeld de leeftijd van mee te detineren kinderen, de maximale lengte
van hun verblijf, hun contacten met de buitenwereld en hun bewegingsvrijheid
binnen en buiten de gevangenis. De levensomstandigheden moeten geschikt zijn
voor kinderen. Tevens wordt aanbevolen om alternatieve zorgfaciliteiten te
ontwikkelen, waarbij moet worden voorzien in directe contacten met de
moeder.93 Met betrekking tot Ivoorkust maakt het Comité zich specifiek zorgen
over de gezondheidszorg voor moeders en hun kinderen die geboren worden
terwijl hun moeder is gedetineerd.94 Een vergelijkbare opmerking maakt het
Comité tegen Bolivia inzake kinderen die bij hun gedetineerde ouders verblij-
ven.95 Het feit dat de ene keer over moeders en de andere keer over ouders
wordt gesproken is geen afspiegeling van de actuele situatie in de twee landen.
Het gaat steeds uitsluitend om kinderen die bij hun moeders verblijven.96

In een zeer groot aantal van de aanbevelingen waarin verdragspartijen worden
verzocht gezinnen financieel (en eventueel ook anderszins) te ondersteunen
wordt bijzondere aandacht gevraagd voor eenoudergezinnen. Van een specifieke
verwijzing naar eenoudergezinnen werd in de ontwerpfase afgezien.
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97 B.v. CRC/C/15/Add.23 § 18, CRC/C/15/Add.28 § 11 en 21, CRC/C/15/Add.31 § 33,
CRC/C/15/Add.33 § 12 en 26, CRC/C/15/Add.34 § 15, CRC/C/15/Add.36 § 20,
CRC/C/15/Add.37 § 12 en 21, CRC/C/15/Add.41 § 18, CRC/C/15/Add.43 § 18 en
31, CRC/C/15/Add.65 § 14, CRC/C/15/Add.71 § 15 en 27, CRC/C/15/Add.74 § 29,
CRC/C/15/Add.77 § 19 en 40, CRC/C/15/Add.87 § 27, CRC/C/15/Add.99 § 20,
CRC/C/15/Add.103 § 20, CRC/C/15/Add.104 § 21, CRC/C/15/Add.121 § 17,
CRC/C/15/Add.122 § 22, CRC/C/15/Add.134 § 32, CRC/C/15/Add.135 § 29,
CRC/C/15/Add.139 § 38, CRC/C/15/Add.150 § 31, CRC/C/15/Add.151 § 32-33,
CRC/C/15/Add.153 § 36-37, CRC/C/15/Add.173 § 33, CRC/C/15/Add.180 § 35,
CRC/C/15/Add.191 § 38 en 43; CRC/C/15/Add.206 § 34, CRC/C/15/Add.218 § 41,
CRC/C/15/Add.245 § 36-37, CRC/C/15/Add.261 § 30.

98 B.v. CRC/C/15/Add.32 § 13, CRC/C/15/Add.149 § 38, CRC/C/15/Add.159 § 31-32,
CRC/C/15/Add.204 § 54, CRC/C/15/Add.206 § 54-55, CRC/C/15/Add.224 § 33
(female heads of households), CRC/C/15/Add.233 § 35.

99 B.v. CRC/C/15/Add.14 § 8, CRC/C/15/Add.133 § 46 en 47 (single-parent-headed house-
holds), idem CRC/C/15/Add. 184 § 6 en 30, CRC/C/15/Add.264 § 31 (single-headed
families).

100 B.v. CRC/C/15/Add.15 § 15, CRC/C/15/Add.30 § 21, CRC/C/15/Add.35 § 12,
CRC/C/15/Add.75 § 43, CRC/C/15/Add.81 § 34, CRC/C/15/Add.90 § 3, CRC/C/
15/Add.215 § 41 en 43, CRC/C/15/Add.216 § 41-42, CRC/C/15/Add.235 § 3 en 35,
CRC/C/15/Add.243 § 55 (mother headed families).

101 CRC/C/15/Add.210 § 34-35.
102 CRC/C/15/Add.235 § 3.
103 CRC/C/15/Add.61 § 17.
104 CRC/C/15/Add.147 § 35.
105 CRC/C/15/Add.186 § 38. Zie verder ook CRC/C/15/Add.206 § 34.
106 CRC/C/15/Add.133 § 46.
107 CRC/C/15/Add.224 § 33-34.
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De terminologie waarmee deze specifieke groep huishoudens wordt aan-
geduid varieert: veelvoorkomend is single parent families.97 Daarnaast worden ook
andere termen gebruikt: female-headed households/families,98 households headed by
a single person,99 single mother,100 female single parent101 en single mothers as heads of
households.102

Soms worden preciezere aanduidingen gebruikt, zoals de zorg over het
ontbreken van ondersteuning voor families, including single-parent families, especially
female-headed households,103 of single parents, in particular single mothers,104 single-
parent families, mostly headed by women.105

Over de gebruikte terminologie en ook over de doorgaans, maar veelal im-
pliciet door het Comité gehanteerde standaard van het (van oorsprong) westerse
model van het kerngezin is in hoofdstuk 4 al het een en ander opgemerkt. Een
van de schaarse aanbevelingen waarin expliciet de term ‘kerngezin’ voorkomt
is verrassenderwijs aan het adres van een Afrikaans land, Burundi: ‘the Commit-
tee is deeply concerned at the breakdown in nuclear family structures...’.106

Guyana moet de veerkracht van ‘families, nuclear and extended’ vergroten.107

Algemeen bekend, zoals hierboven al geconstateerd, is het feit dat solo-
ouderschap relatief vaak gepaard gaat met financiële problemen, in het bijzonder
wanneer die ene ouder een vrouw is. En dat is meestal het geval. Het Comité
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108 Dit is overigens in lijn met para. 67 uit de richtlijn voor tweede en volgende rapportages
(CRC/C/58), waar wordt gevraagd i.h.b. ook te rapporteren over ondersteuning bij de
uitoefening van ouderschapstaken voor kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen die
behoren tot de meest achtergestelde groepen, w.o. kinderen die in extreme armoede leven.

109 CRC/C/15/Add.77 § 19 en 40.
110 CRC/C/15/Add.134 § 32.
111 CRC/C/15/Add.74 § 19.
112 CRC/C/15/Add.150 § 31.
113 CRC/C/15/Add.235 § 35.
114 CRC/C/15/Add.255 § 44; herhaald in § 45.
115 CRC/C/15/Add.233 § 35.
116 CRC/C/15/Add.37 § 12. Overigens lijkt uit de daarop volgende aanbeveling (§ 21) wel

weer te spreken dat toch financiële problemen primair de reden zijn voor deze bezorgdheid:
‘tackle the problem of child poverty and make every feasible effort to ensure that all families,
particularly single parent families, have adequate resources and facilities’.

117 CRC/C/15/Add.264 § 32.
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is daarover vanzelfsprekend bezorgd en doet dienaangaande zoals gezegd aanbe-
velingen in de sfeer van vangnetmaatregelen, gezins- en antidiscriminatiebeleid
en dergelijke. Er is echter ook een aantal aanbevelingen waarin wordt benadrukt
dat eenoudergezinnen steun behoeven, ook wanneer er geen sprake is van
geldgebrek.108 Tegenover Azerbaijan uit het Comité zijn zorgen over het gebrek
aan steun voor ‘families living below the poverty line as well as to single-parent
families’ (curs., ook in de volgende citaten, toegev.). Verderop in het document
wordt deze constructie nog eens herhaald: ‘support vulnerable families, particu-
larly those living in poverty or single-parent families’.109 Vergelijkbare aanbeve-
lingen zijn er aan het adres van het eiland Man om gezinnen met kinderen
financieel te ondersteunen en aanvullende maatregelen te nemen gericht op
‘single parent and low income families’;110 aan Bangladesh: ‘the lack of assistance
... for many children living in single parent families or other particularly vulner-
able children’111 en aan de Dominicaanse Republiek: ‘support families in need
in particular single parent families and those in socio-economic or other difficult
circumstances, such as very young couples with children’.112 Vergelijk ook de
tegenover Sao Tome en Principe uitgesproken zorg over het feit dat ‘many
children live with single mothers or in an unstable family environment’,113

tegenover Togo dat ‘many children live with single mother or in a vulnerable
socio-economic family environment’114 en richting Panama: ‘the many problems
poor families and female headed households face’ (te weten: ‘lack of moral and
economic support of their fathers’).115 Ook in Canada wordt een dergelijk
probleem gesignaleerd: ‘concerned by the emerging problem of child poverty
... also worried by the increasing number of children who are brought up by
single parent families or in other problematic environments’.116 Mongolië moet
aandacht besteden aan ‘single parent families and families in particularly difficult
circumstances.117
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118 Gezinnen met een kind of grootouder als gezinshoofd komen veel voor in landen met hoge
sterftecijfers (vooral ten gevolge van AIDS) en in landen met een hoge arbeidsmigratie.

119 Zie CRC/C/15/Add.103 § 20, CRC/C/15/Add.121 § 17, CRC/C/15/Add.149 § 38,
CRC/C/15/Add.153 § 36-37; CRC/C/15/Add.216 § 41-42, CRC/C/15/Add.255 § 42-
43, CRC/C/15/Add.257 § 40-41 en 73.

120 CRC/C/15/Add.103 § 20 (Barbados), CRC/C/15/Add.121 § 17 (Grenada), CRC/C/15/
Add.149 § 38 (Palau), CRC/C/15/Add.153 § 36-37 (Democratische Republiek Congo).

121 CRC/C/15/Add.216 § 42.
122 CRC/C/15/Add.257 resp. § 40-41 en § 73.
123 CRC/C/15/Add.255 § 42-43.
124 CRC/C/15/Add.168 § 37-38.
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Ook andere huishoudensvormen dan kerngezin en eenoudergezin (en ge
zinnen met een kind of grootouder als gezinshoofd)118 komen voor in de landen-
commentaren. De meeste daarvan zijn verwijzingen naar de extended family.119

In de meeste van deze gevallen constateert het Comité dat maatschappelijke
ontwikkelingen hebben geleid tot een groeiend aantal eenoudergezinnen, terwijl
deze solo-ouders tegelijkertijd steeds minder kunnen rekenen op hulp van de
grootfamilie.120 In enkele gevallen komt de extended family in een (iets) andere
context aan de orde. Tegenover Nieuw-Zeeland spreekt het Comité zijn zorgen
uit over de armoedeproblematiek die in het bijzonder solomoedergezinnen,
alsmede Maori en Pacific Island families treft. Het Comité vraagt de verdragspar-
tij er op toe te zien dat hulp die wordt verleend aan laatstgenoemde groepen de
traditionele familiestructuren respecteert en ondersteunt.121 Het Comité is
eveneens positief over de Pakistaanse praktijk kinderen onder te brengen in de
extended family (in plaats van bijvoorbeeld adoptie of onderbrenging in een
kindertehuis). Het dringt er wel op aan ervoor te zorgen dat ook de rechten van
deze kinderen zijn verzekerd. Hierboven werd al een aanbeveling aan Nigeria
aangehaald om, met het oog op de behoefte aan kinderopvang, ook opvangmo-
gelijkheden via de extended family te versterken. In hetzelfde commentaar is ook
een minder positieve verwijzing naar de grootfamilie te vinden. Het Comité
maakt zich bezorgd over het feit dat uitbuiting en misbruik veelvuldig voorko-
men in de context van (onder andere) extended family fostering.122 Togo moet iets
doen aan de vage en informele vormen van adoptie en vooral ook toezicht
daarop instellen. De verdragspartij moet maatregelen nemen om geadopteerde
kinderen te beschermen ‘even in the extended family’.123 

Verwijzingen naar andere leefsituaties zijn zeldzaam. Het Comité maakt zich
zorgen dat in Kaap-Verdië de union libre fixe bijdraagt aan de ondermijning van
de gezinsstructuur. De verdragspartij wordt aangeraden dit fenomeen te onder-
zoeken en er beleid voor te ontwikkelen.124 Ook over polygamie is het Comité
niet erg te spreken. Zuid-Afrika, Djibouti, Gabon, Burkina Faso, Papoea Nieuw
Guinea en Jemen worden allemaal gevraagd eens serieus te kijken naar de (eco-
nomische en sociale) effecten van deze familiestructuur op (de rechten van)
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125 CRC/C/15/Add.122 § 22, CRC/C/15/Add.131 § 33-34, CRC/C/15/Add.171 § 33,
CRC/C/15/Add.193 § 33(d), CRC/C/15/Add.229 § 40, CRC/C/15/Add.267 § 47.

126 CRC/C/15/Add.245 § 36-37.
127 CRC/C/41/Add.12 § 4. Het Comité is wel blij met de inspanningen van de verdragspartij

om kinderen onder te brengen bij hun extended families (het is niet helemaal uit te sluiten dat
hier op dezelfde situatie wordt gedoeld). CRC/C/15/Add.204 § 35.

128 CRC/C/15/Add.134 § 22-23 en CRC/C/15/Add.135 § 25-26.
129 CRC/C/15/Add.188 § 43-44(d).
130 Plan of Action for implementing the World Declaration on the Survival, Protection and Development

of Children in the 1990s, para. 13, 30 September 1990 (A/45/625, Annex), zie o.a. Detrick
1999, p. 462-463, Hodgkin & Newell 1998, o.a. p. 326-327.

131 Op 21 mei 1981 aanvaardde de WHO Assembly de International Code of Marketing of Breast-
milk Substitutes (Resolution WHA34.22). In 1989 publiceerden de WHO en UNICEF de
Ten steps to succesful breastfeeding en in 1991 volgde het Baby-Friendly Hospital Initiative. In 1990
werd de Innocenti Declaration on the Protection, Promotion and Support of Breastfeeding aanvaard.
Zie Hodgkin & Newell 1998, p. 329.
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kinderen.125 Het feit dat in Equatoriaal Guinee minder dan 50% van de kinderen
samenleeft met beide ouders, mede ten gevolge van een ‘high level of promis-
cuity’ baart het Comité eveneens zorgen.126 Eritrea maakt melding van opvang
van (oorlogs)wezen in group home care, waar zo’n tien tot twaalf kinderen samen
met drie of vier moeders en een vader als een gezin samenleven. Volgens Eritrea
is dit een geslaagd alternatief voor adoptie, zowel vanuit een psychosociaal als
vanuit een financieel oogpunt. Het Comité gaat hier echter niet op in.127 Homo-
seksuele relaties als gezinsrelaties komen niet voor in de landencommentaren.
Wel bevatten drie documenten verwijzingen naar seksuele voorkeur. In de
discussie met het eiland Man en met de Britse Overzeese Gebiedsdelen gaat het
met name om het verschil in leeftijd om seks te mogen hebben met iemand van
hetzelfde danwel het andere geslacht.128 Het VK en Noord-Ierland wordt op het
hart gedrukt om kinderen door voorlichting, steun en bescherming daadwerke-
lijk in staat te stellen ‘to live their sexual orientation’.129

5.3.2 Voeding

Honger en ondervoeding veroorzaken (mede) ongeveer de helft van de kinder-
sterfte wereldwijd. Meer dan 20 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed, 150
miljoen kinderen zijn te licht, en 350 miljoen vrouwen lijden aan bloedarmoede
(ijzertekort). Kinderen die worden geboren uit vrouwen met bloedarmoede zijn
vaak te licht.130

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepleit sinds jaar en dag borstvoe-
ding als de belangrijkste methode bij het tegengaan van ondervoeding: breast is
best.131 Met behulp van verschillende programma’s, code’s en internationale
afspraken wordt getracht borstvoeding tijdens de eerste zes maanden exclusief en
vervolgens nog ten minste anderhalf jaar naast andere voedingsmiddelen, tot een
wereldwijde praktijk te maken. Kunstvoeding zou alleen in uitzonderingsgeval-
len een optie moeten zijn.
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132 HRI/GEN/2/Rev.1, para. 96.
133 CRC/C/15/Add.106 § 24 (Benin), CRC/C/15/Add.122 § 29 (Zuid-Afrika), CRC/C/15/

Add.153 § 48-49 (Democratische Republiek Congo), CRC/C/15/Add.155 § 38-39
(Ivoorkust), CRC/C/15/Add.159 § 38(c) (Mauretanië), CRC/C/15/Add.164 § 43(b)
(Kameroen), CRC/C/15/Add.171 § 41 (Gabon), CRC/C/15/Add.174 § 43 (Malawi),
CRC/C/15/Add.179 § 46-47 (Niger), CRC/C/15/Add.193 § 39(b) (Burkina Faso),
CRC/C/15/Add.204 § 40(b) (Eritrea), CRC/C/15/Add.211 § 44-45 (Marokko), CRC/C/
15/Add.218 § 48 (Madagascar), CRC/C/15/Add.234 § 49(b) (Rwanda), CRC/C/15/Add.
236 § 47 (Liberia), CRC/C/15/Add.245 § 47(c) (Equatoriaal Guinee), CRC/C/15/Add.
246 § 43 (Angola), CRC/C/15/Add.255 § 50 (Togo) en CRC/C/15/Add.257 § 48-49
(Nigeria).

134 CRC/C/15/Add.75 § 4, CRC/C/15/Add.93 § 22 en Add.252 § 52 (Ecuador), CRC/C/
15/Add.99 § 24 en Add.252 § 52-53 (Belize), CRC/C/15/Add.108 § 34 (Nicaragua),
CRC/C/15/Add.130 § 43-44 (Suriname, door de VN tot de groep SIDS gerekend), CRC/
C/15/Add.154 § 40-41 (Guatemala), CRC/C/15/Add.166 § 38(b) (Paraguay), CRC/C/
15/Add.173 § 40 (Chili), CRC/C/15/Add.187 § 46-47 (Argentinië), CRC/C/15/Add.224
§ 42 (Guyana, eveneens SIDS), CRC/C/15/Add.232 § 49-50 (El Salvador), CRC/C/15/
Add.233 § 43-44 (Panama), CRC/C/15/Add.256 § 47 (Bolivia).

135 CRC/C/15/Add.85 § 18 (Ierland), CRC/C/15/Add.87 § 19 (Hongarije), CRC/C/15/
Add.92 § 18 (Luxemburg), CRC/C/15/Add.114 § 20 (Nederland), CRC/C/15/Add.129
§ 35-36 (Malta), CRC/C/15/Add.146 § 35 (Litouwen), CRC/C/15/Add.152 § 52
(Turkije), CRC/C/15/Add.188 § 41-42 (VK en Noord-Ierland), CRC/C/15/Add.194
§ 38 (Polen), CRC/C/15/Add.240 § 42-43 (Frankrijk), CRC/C/15/Add.243 § 51-52
(Kroatië), CRC/C/15/Add.260 § 47 (Bosnië en Herzegovina).

136 CRC/C/15/Add.63 § 16 en 30 (Hong Kong), CRC/C/15/Add.97 § 24 (Thailand),
CRC/C/15/Add.197 § 48-49 (Zuid-Korea), CRC/C/15/Add.200 § 40(b) (Vietnam),
CRC/C/15/Add.207 § 39(c) (Sri Lanka), CRC/C/15/Add.217 § 52 en 54 (Pakistan),
CRC/C/15/Add.220 § 38-39 (Singapore), CRC/C/15/Add.221 § 51-52 (Bangladesh),
CRC/C/15/Add.223 § 57 (Indonesië), CRC/C/15/Add.228 § 52-53 (India), CRC/C/15/
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Artikel 24 IVRK behandelt, zoals gezegd, het recht van kinderen op het
genot van de grootst mogelijke mate van gezondheid. Verdragspartijen dienen
dat op diverse manieren te realiseren, onder meer door ondervoeding te bestrij-
den (tweede lid, onderdeel c) en door de samenleving, in het bijzonder ouders
en kinderen, voor te lichten over (onder andere) gezonde voeding voor kinde-
ren en de voordelen van borstvoeding. Aan het Comité moeten zij rapporteren
over de voortgang die zij maken en de eventuele problemen die zij hierbij
ondervinden. Cijfers worden onder meer gevraagd over geboortegewicht,
ondervoeding, en het aantal kinderen dat borstvoeding krijgt, alsmede de wijze
waarop de voordelen van dat laatste onder de aandacht van het publiek worden
gebracht.132

Het Comité beveelt met grote regelmaat aan borstvoeding te stimuleren. Gege-
vens omtrent de gezondheid van kinderen in de betreffende verdragspartij lijken
daarbij slechts een beperkte rol te spelen. Geografisch gezien verdeelt het Co-
mité zijn aandacht redelijk evenwichtig: negentien Afrikaanse landen,133 twaalf
landen uit Midden- en Zuid-Amerika,134 twaalf Europese landen,135 twaalf Azia-
tische landen,136 tien kleine eilandstaten (small island developing states of SIDS),137
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Add.237 § 53 (Myanmar), CRC/C/15/Add.259 § 58 (Filipijnen), CRC/C/15/Add.264
§ 43 (Mongolië).

137 CRC/C/15/Add.103 § 26 (Barbados), CRC/C/15/Add.104 § 26 (Saint Kitts en Nevis),
CRC/C/15/Add.111 § 18 (Vanuatu), CRC/C/15/Add.121 § 22 (Grenada), CRC/C/15/
Add.139 § 46-47 (Marshall Islands), CRC/C/15/Add.149 § 46-47 (Palau), CRC/C/15/
Add.186 § 44-45 (Nederlandse Antillen; associate member), CRC/C/15/Add.202 § 44 (Haïti),
CRC/C/15/Add.229 § 48 (Papoea Nieuw Guinea), CRC/C/15/Add.235 § 45(g) (Sao
Tome en Principe).

138 CRC/C/15/Add.17 § 9 en 14 (Belarus), CRC/C/15/Add.42 § 12 (Oekraïne), CRC/C/
15/Add.77 § 24 (Azerbaijan), CRC/C/15/Add.110 § 45 (Rusland), CRC/C/15/Add.167
§ 50(d) (Oezbekistan), CRC/C/15/Add.225 § 46(d) (Armenië).

139 CRC/C/15/Add.54 § 5 en CRC/C/15/Add.169 § 44 (Libanon), CRC/C/15/Add.94 § 22
(Irak), CRC/C/15/Add.161 § 37(c) (Oman), CRC/C/15/Add.267 § 6 (Jemen).

140 CRC/C/15/Add.246 § 42 (Angola): ‘The Committee expresses its deep concern at the
alarming levels of mortality among children, with 25 per cent of children dying before they
reach the age of 5. It notes that the main causes of child mortality are related to malaria,
diarrhoeal diseases, acute respiratory diseases and vaccine preventable diseases. The Commit-
tee is also concerned about the fact that a majority of children do not have access to adequate
health services, the high level of malnutrition among children, the lack of access to safe
drinking water and proper sanitation, and inadequate breastfeeding practices among women’; en
CRC/C/15/Add.94 § 22 (Irak): ‘...deteriorating health situation of children, particularly the
high and increasing infant and child mortality rates and serious long-term malnutrition,
aggravated by poor breastfeeding practices...’ (curs. toegev.).

141 CRC/C/15/Add.116 § 54.
142 CRC/C/SR.594 § 24.
143 CRC/C/15/Add.194 § 38.
144 CRC/C/15/Add.129 § 35-36. Zie voor het verband tussen borstvoeding en overgewicht

b.v. Von Kries e.a. 1999.
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zes voormalige niet-Europese Sovjet-staten138 en vier landen uit het Midden-
Oosten.139 Landen waar de gezondheid van kinderen te wensen overlaat, waar
sprake is van wijdverbreide ondervoeding en een hoge zuigelingen- en kinder-
sterfte, kunnen doorgaans op een aanbeveling rekenen. In aanbevelingen aan
Angola en Irak lijkt het Comité zelfs een verband te leggen tussen de alarmerend
hoge sterftecijfers en het kleine aantal kinderen dat borstvoeding krijgt.140 Een
uitzondering op deze regel is bijvoorbeeld Sierra Leone.141 Mogelijk heeft het
Comité afgezien van een aanbeveling over borstvoeding, omdat er al een pro-
gramma loopt in ziekenhuizen en bovendien borstvoeding voor veel vrouwen
moeilijk is omdat zij ondervoed zijn.142 Het Comité is echter nauwelijks zuiniger
met zijn aanbevelingen op dit punt aan landen waar de voeding van kinderen
geen probleem is. In het geval van Polen bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat
sprake is van goede gezondheidsindicaties van kinderen, maar toont het Comité
zich niettemin bezorgd over het geringe aantal moeders dat borstvoeding geeft.
Het Comité beveelt Polen aan intensieve voorlichting te geven over het belang
van exclusieve borstvoeding gedurende de eerste zes maanden en het blijven ge-
ven van borstvoeding in de daaropvolgende anderhalf jaar.143 Het andere uiterste
is ook in de aanbevelingen terug te vinden: Malta moet meer aandacht gaan
besteden aan borstvoeding gezien het grote aantal kinderen met overgewicht.144
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145 B.v. CRC/C/15/Add.104 § 26 (Saint Kitts en Nevis) en CRC/C/15/Add.121 § 22
(Grenada).

146 CRC/C/15/Add.161 § 37(c) en CRC/C/15/Add.225 § 46(e).
147 CRC/C/15/Add.217 § 52 en 54. § 54d luidt: ‘Expand programmes to alleviate widespread

child and maternal malnutrition and its serious consequences on health and psychological
development, notably by promoting breastfeeding’.

148 CRC/C/15/Add.224 § 42(c).
149 CRC/C/SR.915 § 18. Later in de discussie wordt echter opgemerkt dat ook andere fac-

toren, zoals stress en slechte voeding, een negatieve invloed hebben op het aantal moeders
dat borstvoeding geeft (§ 21).

150 CRC/C/SR.594 § 24.
151 CRC/C/15/Add.128 § 46 (Cambodja), CRC/C/15/Add.131 § 41 (Djibouti), CRC/C/

15/Add.153 § 52-53 (Democratische Republiek Congo), CRC/C/15/Add.162 § 40-41
(Portugal), CRC/C/15/Add.172 § 52-53 (Mozambique), CRC/C/15/Add.180 § 42(d)
(Belarus), CRC/C/15/Add.202 § 49(b) (Haïti), CRC/C/15/Add.227 § 47-48 (Nederland
en Nederlandse Antillen), CRC/C/15/Add.228 § 55(b) (India), CRC/C/15/Add.234
§ 53(b) (Rwanda), CRC/C/15/Add.242 § 51 (Botswana), CRC/C/15/Add.245 § 51(b)
(Equatoriaal Guinee), CRC/C/15/Add.252 § 57(d) (Belize), CRC/C/15/Add.253 § 51
(Bahama’s), CRC/C/15/Add.255 § 52-53 (Togo), CRC/C/15/Add.257 § 52 (Nigeria).

144

Specifieke aandacht verdienen tienermoeders vanwege – onder meer – hun
‘generally poor breastfeeding practices’ en gebrekkige kennis omtrent ‘proper
weaning practices’.145

Een enkele keer wordt de gezondheid van moeders in de aanbevelingen
betrokken, zoals bijvoorbeeld in verband met het vitamine A tekort van zogende
moeders in Oman en Armenië.146 Het Comité richt in dit verband ook een uit-
voerige aanbeveling tot Pakistan. Deze aanbeveling om borstvoeding te promo-
ten mede met het oog op het verminderen van het aantal ondervoede moeders,
lijkt echter niet helemaal vanzelf te spreken.147 Guyana wordt op het hart ge-
drukt te zorgen dat adequate voeding voor moeders en kinderen beschikbaar
is.148

De situatie in Georgië ligt wat anders. De verdragspartij heeft, mede met het
oog op het terugdringen van de grote zuigelingensterfte, een nationaal borstvoe-
dingspromotieplan ontwikkeld, ‘however, 80 per cent of mothers suffered from
a lack of breast milk, which could be linked to high levels of air and water
pollution.’149 Ondervoeding maakt het voor moeders moeilijker hun kinderen
zelf te voeden. Daarom zijn voedselsupplementen voor moeders in Sierra Leone
onderdeel van programma’s die gericht zijn op het bestrijden van ondervoeding
bij kinderen (door het bevorderen van borstvoeding).150

Hierboven kwam al aan de orde dat regelmatig wordt aangedrongen op het
treffen van speciale voorzieningen zodat ook werkende moeders borstvoeding
kunnen geven, bijvoorbeeld door (langer) bevallingsverlof toe te staan of door
kinderopvang te regelen op de werkvloer.

Met name in het geval van landen waar AIDS een ernstig probleem is, maar
niet alleen daar, wordt doorgaans aandacht besteedt aan het belang van het voor-
kómen van moeder-kind-besmetting.151 Het Comité legt slechts zelden verband
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152 Voorbeelden van landencommentaren waar zowel wordt aangedrongen op het stimuleren
van borstvoeding als op maatregelen i.v.m. de HIV/AIDS-problematiek, zonder dat deze
met elkaar in verband worden gebracht, zijn CRC/C/15/Add.234 § 49 en 53 (Rwanda) en
CRC/C/15/Add.238 § 52-53 en 55(b) (India).

153 WHO 2003.
154 CRC/C/15/Add.114 § 20.
155 In Nederland wordt doorgaans gesproken over flesvoeding. Die term is echter niet erg

precies, nu ook gekolfde moedermelk in flessen kan worden aangeboden.
156 The Ten Steps to Successful Breastfeeding: 1) Have a written breastfeeding policy that is routinely

communicated to all health care staff. 2) Train all health care staff in skills necessary to
implement this policy. 3) Inform all pregnant women about the benefits and management
of breastfeeding. 4) Help mothers initiate breastfeeding within an hour of birth. 5) Show
mothers how to breastfeed and how to maintain lactation, even if they should be separated
from their infants. 6) Give newborn infants no food or drink other than breastmilk, unless
medically indicated. 7) Practice ‘rooming in’ by allowing mothers and infants to remain
together 24 hours a day. 8) Encourage breastfeeding on demand. 9) Give no artificial teats,
pacifiers, dummies, or soothers to breastfeeding infants. 10) Foster the establishment of
breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge from the hospital or
birthing center.
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tussen borstvoeding en het risico dat moeders daardoor hun kind besmetten.152

De WHO beveelt HIV/AIDS-positieve moeders aan geen borstvoeding te
geven, als ze kunstvoeding kunnen betalen en als dat zonder risico (denk aan
schoon drinkwater) kan worden gegeven. Als dat niet het geval is, is de beste
strategie een paar maanden lang uitsluitend borstvoeding te geven (er zijn aan-
wijzingen dat de kans op besmetting toeneemt wanneer borstvoeding wordt
gecombineerd met andere voedingsmiddelen), en vervolgens in één keer over
te stappen op andere voeding. In landen waar borstvoeding de norm is kan het
niet-zelf voeden een aanwijzing zijn voor de omgeving dat de moeder besmet
is en daarmee stigmatiserend werken.153 Nederland moet moeders die met
HIV/AIDS zijn besmet voorlichten over de risico’s van besmetting door borst-
voeding.154

Het borstvoedingsstimuleringsbeleid heeft, naast voorlichting en facilitering,
een tweede poot die is gericht op het ontmoedigen van ‘kunstvoeding’.155 De
belangrijkste instrumenten zijn in dit verband de International Code of Marketing
of Breast-milk substitutes (WHO, 1981) en het Baby-Friendly Hospital Initiative
(afgekort BFHI; WHO en UNICEF 1991). De Code is erop gericht het com-
mercieel marketen, door middel van advertenties of het verspreiden van proef-
monsters en dergelijke, tegen te gaan, om te beginnen in ziekenhuizen en andere
gezondheidsinstellingen. Het BFHI is een soort certificaat dat wordt uitgereikt
aan kraamklinieken en dergelijke, wanneer deze geen gratis of goedkope kunst-
voeding, flessen of spenen accepteren van fabrikanten en het tienstappenplan
naar succesvolle borstvoeding hebben ingevoerd.156 Het Comité heeft deze
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157 B.v. CRC/C/15/Add.54 § 34, CRC/C/15/Add.63 § 16 en 30, CRC/C/15/92 § 18 en
36, CRC/C/15/Add.169 § 44, CRC/C/15/Add.186 § 45(d), CRC/C/15/Add.188 § 42,
CRC/C/15/Add.200 § 40(b), CRC/C/15/Add.202 § 44, CRC/C/15/Add.218 § 48,
CRC/C/15/Add.220 § 39, CRC/C/15/Add.263 § 52, CRC/C/15/Add.265 § 43.

158 CRC/C/15/Add.172 § 52(c) en 53(f). Naar schatting 5 tot 20% van de kinderen die uit
HIV-positieve moeders worden geboren, raken zelf besmet door borstvoeding. WHO 2003.

159 CRC/C/15/Add.118 § 37, CRC/C/15/Add.152 § 51-52, CRC/C/15/Add.154 § 40-41,
CRC/C/15/Add.159 § 38(c), CRC/C/15/Add.247 § 52(c), CRC/C/15/Add.248 § 31-32,
CRC/C/15/Add.249 § 55, CRC/C/15/Add.257 § 48-49.

160 CRC/C/15/Add.225 § 46.
161 CRC/C/15/Add.212 § 40(b) en 41(c). Vergelijkbaar: CRC/C/15/Add.257 § 48-49

(Nigeria). Diarree is volgens de WHO de oorzaak van 19% van alle sterfgevallen onder kin-
deren tot vijf jaar. Zie Hodgkin & Newell 1998, p. 325.

162 CRC/C/15/Add.243 § 51-52.
163 CRC/C/15/Add.58 § 35.
164 CRC/C/15/Add.36 § 37.
165 CRC/C/15/Add.252 § 58.
166 CRC/C/15/Add.254 § 55.
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tweesporen beleidslijn tot de zijne gemaakt en moedigt verdragspartijen regelma-
tig aan tot het navolgen van (een van) beide.157

Een uitzondering is een aanbeveling aan Mozambique, waar het Comité zijn
bezorgdheid uit over ‘the lack of access of mothers to affordable breast-milk
substitute’, met het oog op mogelijke overdracht van HIV/AIDS.158 

Het aantal aanbevelingen dat specifiek betrekking heeft op ouderlijke verant-
woordelijkheden en plichten in verband met gezonde voeding, anders dan door
borstvoeding, ligt beduidend lager. Turkije, Guatemala, Mauretanië, Macedonië,
Antigua en Barbuda, Zweden, Albanië, en Nigeria moeten zich inspannen om
adequate gezondheids- en voedingsvoorlichting te verzorgen voor ouders.159

Armenië moet ‘het publiek’ voorlichten over gezonde eetgewoonten.160 De
aanbevelingen aan Macedonië en Nigeria zijn overigens specifiek gericht op
moeders. Tegenover Syrië toont het Comité zich bezorgd dat slechts een kwart
van de moeders diarree van hun kinderen op de juiste manier behandelt.161 Aan
Kroatië meldt het Comité zich zorgen te maken over het feit dat moeders niet
(gratis) bij hun in het ziekenhuis verblijvende kind mogen blijven, wanneer het
kind meer dan een half jaar oud is. Het Comité beveelt aan maatregelen te
nemen om te voorkomen dat kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen
van hun ouders worden gescheiden (curs. toegev.).162 Guatemala wordt opgeroe-
pen ouders bij te staan in het vervullen van hun ouderlijke plichten, bijvoor-
beeld door het beschikbaar stellen van voedzame levensmiddelen.163 Nicaragua
moet technische en andere steun geven aan gezinnen bij het verbouwen van hun
eigen voedsel.164 Belize wordt onder meer aangespoord om voedselprogramma’s
voor het lager onderwijs voort te zetten.165 Iran moet werk maken van zijn
National Nutritional Strategy for Children.166
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167 Een bekende veronderstelling is dat het eten van eieren en vlees schadelijk zou zijn voor
zwangere en zogende vrouwen en in sommige culturen zelfs fruit en groente. Deze voe-
dingsmiddelen bevatten echter precies de stoffen, m.n. proteïnen, die deze groep vrouwen
en hun kinderen nodig hebben. Zie b.v. Abdussalam & Kaferstein 1996, WIN news 1991
en 1995.

168 CRC/C/15/Add.153 § 56-57, CRC/C/15/Add.177 § 42-43 en CRC/C/15/Add.193
§ 44-45. Het kader voor deze vragen wordt geboden door art. 24(3) IVRK. Uit de
documenten m.b.t. Burkina Faso blijkt niet of de voedseltaboes waarvan sprake is, inderdaad
alleen kinderen betreffen (CRC/C/SR.825-826 en CRC/C/65/Add.18).

169 B.v. CRC/C/15/Add.24 § 27, CRC/C/15/Add.29 § 22, CRC/C/15/Add.31 § 33,
CRC/C/15/Add.32 § 13, CRC/C/15/Add.39 § 17, CRC/C/15/Add.49 § 33, CRC/C/
15/Add.99 § 20, CRC/C/15/Add.180 § 36, CRC/C/15/Add.208 § 32-33, CRC/C/15/
Add.210 § 35(c), CRC/C/15/Add.237 § 43. Dat met family education niet automatisch alle
problemen zijn opgelost, blijkt overigens uit een aanbeveling aan het VK en Noord-Ierland.
Het Comité spreekt zijn twijfels uit over de effectiviteit van de family education, gezien het
grote aantal echtscheidingen en eenoudergezinnen.

170 O.m. CRC/C/15/Add.33 § 3, CRC/C/15/Add.174 § 35-36, CRC/C/15/Add.179 § 38,
CRC/C/15/Add.197 § 10, CRC/C/15/Add.201 § 43(a), CRC/C/15/Add.226 § 34-35,
CRC/C/15/Add.245 § 39(a).
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Vermeldenswaard is ten slotte nog een drietal aanbevelingen met betrekking
tot voedseltaboes. De Democratische Republiek Congo, Guinee Bissau en Bur-
kina Faso worden aangespoord maatregelen te nemen ter bestrijding van diverse
schadelijke tradities, waaronder voedseltaboes,167 onder meer door mensen be-
wust te maken van de schadelijke effecten ervan op de gezondheid van respec-
tievelijk children and women (Democratische Republiek Congo), children and
mothers (Guinee Bissau) en children (Burkina Faso).168

5.3.3 Ouderlijke plichten: omgang, het delen van zorg en andere
verantwoordelijkheden

Onder artikel 18(1-2) IVRK moeten verdragspartijen rapporteren over de wijze
waarop de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders voor het grootbrengen
en de ontwikkeling van hun kinderen in de wet is verankerd (para. 66). Ook
moet worden beschreven welke maatregelen zijn genomen om ouders en andere
verzorgers bij te staan in de uitoefening van hun ouderschapstaken (para. 67).
Onder artikel 27(1-3) IVRK moeten staten onder meer beschrijven hoe zij
ouders en andere verantwoordelijken steunen in het realiseren van een toerei-
kende levensstandaard.

Aanwijzingen voor ouderlijke plichten zijn, naast de hiervoor beschreven as-
pecten van financiële zorg en zorg voor gezonde voeding, weinig gedetailleerd.
Enkele categorieën aanbevelingen kunnen worden onderscheiden: aanbevelin-
gen omtrent het bewustmaken van ouders van hun – doorgaans niet veel nader
gedefinieerde – ouderlijke plichten,169 en aanbevelingen omtrent het stimuleren
van contact tussen ouders en kinderen die niet samenleven.170 Deze aanbevelin-
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171 Vgl. de aanbeveling aan het adres van Noord-Korea waarin het Comité waarschuwt dat
ouders hiervoor de primaire verantwoordelijkheid dragen en dat excessieve overheidsbe-
moeienis de ontwikkeling van kinderen in de weg zal staan. CRC/C/15/Add.239 § 38-39.

172 CRC/C/15/Add.167 § 41. Vgl. ook een aanbeveling aan Ecuador waarin het Comité het
belang van resp. de natural family environment (§ 43) en de family of origin (§ 45) benadrukt;
CRC/C/15/Add.262.

173 B.v. CRC/C/15/Add.176 § 35-36.
174 CRC/C/15/Add.50 § 19.
175 CRC/C/15/Add.139 § 38. Het lid Mokhuane dringt aan op maatregelen om de problemen

die samenhangen met common-law unions en solo-ouderschap aan te pakken. Welke proble-
men dat precies zijn wordt niet helemaal duidelijk.

176 Resp. CRC/C/15/Add.104 § 21, CRC/C/15/Add.121 §17, CRC/C/15/Add.135 § 29.
In de oostelijke Caraïben komen verschillende vormen van gezinsleven voor: het wettelijk
huwelijk, het common-law huwelijk, samenwoonvormen en de meest voorkomende: ‘where
the partners lived separately and saw each other regularly’. CRC/C/SR.538 § 6 (constructive
dialogue met Saint Kitts en Nevis).

177 CRC/C/SR.537 § 93.
178 Resp. CRC/C/15/Add.172 § 40(a) (Mozambique) en CRC/C/15/Add.233 § 35 (Panama).
179 CRC/C/15/Add.58 § 35.
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gen vloeien voort uit de overtuiging van het Comité dat kinderen, behoudens
extreme uitzonderingen, zich het best kunnen ontwikkelen in de nabijheid van
hun (biologische) ouders. Het gezin is de optimale omgeving voor de ‘psychoso-
cial and cognitive development of children’.171 Oezbekistan bijvoorbeeld, wordt
op het hart gedruk dat het gezinsleven de beste omgeving biedt voor kinderen
om op te groeien. De verdragspartij moet zich inspannen om het recht van
kinderen te realiseren ‘to maintain personal relationships and direct contact with
parents and families on a regular basis’.172

Uit de landencommentaren kan worden opgemaakt dat in ieder geval het
regelmatig in het bijzijn van de ouder(s) kunnen verkeren tot de ouderlijke
verantwoordelijkheden wordt gerekend: het Comité beveelt Andorra aan een
studie te verrichten naar de effecten van het vele weekendwerk van ouders op
hun kinderen.173 Ook in IJsland zijn kinderen van werkende ouders vaak veel
en lang alleen thuis, door de lange werkdagen van hun ouders en een gebrek aan
kinderopvang.174 Op de Marshalleilanden blijven kinderen vaak alleen omdat
hun ouders werken of zich zonder hun kroost buitenshuis vermaken (pursue
leisure activities).175 Tegenover Saint Kitts en Nevis, Grenada en de Overzeese
Gebiedsdelen van het VK en Noord-Ierland spreekt het Comité zijn zorgen uit
over de ‘psychological impact of “visiting relationships” on children’.176 Waar
precies het pijnpunt voor het Comité zit wordt niet verduidelijkt, maar uit de
samenvatting van de constructieve dialoog kunnen wel wat indicaties worden
gehaald. Het lid Karp, bijvoorbeeld, merkt op dat ze vreest dat kinderen ‘would
suffer psychologically from the lack of a male role model’.177 

Ouders zijn ook verplicht leiding (guidance) te geven aan hun kinderen en
hun morele steun te verlenen.178 Het voorzien in gezonde voeding behoort
eveneens tot de ouderlijke verantwoordelijkheden.179 Tegenover Armenië,
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Kyrgyzstan en Oezbekistan spreekt het Comité zijn zorg uit dat een gebrek aan
kennis en communicatieve vaardigheden in de weg staat aan adequate seksuele
voorlichting van hun kinderen.180 Een zeer aanzienlijk deel van de aanbevelin-
gen, en vooral van de wat recentere, die betrekking hebben op het belang dat
ouders hun verplichtingen jegens hun kinderen inderdaad nakomen en betrok-
ken zijn bij hun opvoeding, gaat specifiek in op de rol van vaders: Paraguay
wordt op de vingers getikt omdat het onvoldoende maatregelen heeft genomen
om vaders te dwingen hun verantwoordelijkheid te nemen.181 Barbados moet
‘higher levels of involvement of fathers in the upbringing and development of
the child’ bevorderen.182 Ook in Malawi, Niger, Zambia, Jamaica, Guyana,
Panama, Dominica en Mongolië laat de betrokkenheid van vaders bij het groot-
brengen en de ontwikkeling van hun kinderen veel te wensen over.183 In het
verlengde hiervan liggen aanbevelingen omtrent de toewijzing van gezag na
echtscheiding. De voorkeur van het Comité gaat, zo moge ook uit het voor-
gaande blijken, uit naar gezamenlijk gezag, ook na echtscheiding. Dat spreekt
bijvoorbeeld uit een aanbeveling aan Equatoriaal Guinee, waarin wordt bena-
drukt dat op grond van het verdrag de voogdij niet automatisch naar de (in dit
geval) vader mag gaan, maar, zo zegt het Comité, als al het gezag naar slechts een
van beide ouders gaat, dan moet de keuze vallen op die ouder die het best het
belang van het kind kan dienen. Dat laatste wordt met regelmaat door het
Comité benadrukt: voogdijtoewijzing mag nooit een automatisme zijn, maar
moet altijd worden afgewogen aan de hand van het belang van het kind, en als
het even kan moet het kind daarover zelf worden gehoord.184 De regel dat
kleine kinderen aan hun moeder worden toegewezen, en vanaf een jaar of zeven
aan hun vader, die met name veel voorkomt in islamitische landen maar ook
bijvoorbeeld in Griekenland, kan daarom ook geen genade vinden in de ogen
van het Comité.185 Tegenover Iran merkt het Comité op dat gezagstoewijzing
op basis van de leeftjid van het kind willekeurig is (arbitrary) en bovendien
‘discriminatory against the mother’.186 Het Comité drukt zich wat vriendelijker
uit tegen Saint Lucia waar sowieso alleen vaders gezag kunnen krijgen.187 Waar
die voorzichtigheid vandaan komt is niet duidelijk; misschien omdat de ver-
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188 CRC/C/15/Add.153 § 42-43.
189 CRC/C/15/Add.179 § 38.
190 CRC/C/15/Add.121 § 5.
191 CRC/C/15/Add.99 § 23.
192 CRC/C/15/Add.244 § 39-40.
193 CRC/C/15/Add.247 § 37.
194 Uit het rapport van Monaco: CRC/C/28/Add.15 § 75.
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dragspartij zelf al toegeeft dat deze oude wet misschien niet helemaal door de
beugel kan, en misschien ook omdat het een eerste rapportage betreft. De
praktijk in de Democratische Republiek Congo om gezag toe te wijzen aan de
ouder die financieel het meest draagkrachtig is (meestal de vader), wordt even-
min goedgekeurd.188 Het Comité maakt zich ook zorgen om het accepteren van
verstoting in Niger, omdat dit kan leiden tot scheiding van moeder en kind.189

In vergelijking met het aantal aanbevelingen dat ziet op de betrokkenheid
van vaders bij het grootbrengen van kinderen, is het aantal aanbevelingen met
betrekking tot moeders minimaal. Er zijn complimenten voor Grenada vanwege
de ontwikkeling van een vaardighedentraining voor tienermoeders.190 Het
Comité maakt zich zorgen over het gebrek aan ‘programmes aimed at mother
and child interaction activities within the home to promote leisure and creative
play for children, particularly those under the age of two years in Belize’. Het
Comité constateert dat ‘such activities have a crucial bearing on the development
of the child’s cognitive abilities and their social and emotional development’.
Het Comité beveelt Belize aan onderzoek te verrichten naar ‘play involving
mother and child interaction’.191

Het Comité benadrukt voortdurend dat beide ouders verantwoordelijk moe-
ten worden gehouden voor hun kinderen. De verdragspartijen dienen ze daarop
te wijzen, daarin te onderwijzen, en dienen te voorzien in faciliterende, maar
zonodig ook dwingende maatregelen gericht op de daadwerkelijke uitoefening
van die verantwoordelijkheden. Het ontnemen van ouderrechten aan ouders die
hun ouderlijke plichten niet nakomen is echter niet de bedoeling. Ouders moe-
ten zo worden ondersteund dat ze hun verplichtingen wel waar kunnen ma-
ken.192 Uit het voorgaande is al gebleken dat doorgaans vooral vaders bij de les
moeten worden gehouden. Het Comité let echter ook op de kleintjes: Antigua
en Barbuda wordt gecomplimenteerd met een wetswijziging die moet leiden tot
effectiever alimentatieverhaal op afwezige vaders. Niettemin is de nieuwe wet
niet in overeenstemming met de eisen van het verdrag, nu uitsluitend wordt
voorzien in alimentatieverhaal op vaders, terwijl beide ouders gezamenlijk verant-
woordelijkheid dragen.193 Een ander voorbeeld biedt een aanbeveling aan Mo-
naco. In Monaco oefent de vader het gezag uit, terwijl de moeder ‘collaborates
with her husband in ensuring the moral and material direction of the family’.194

Verschillende leden van het Comité stellen hierover vragen. Het lid Chutikul
stelt de meest onderkoelde: ‘The division of tasks between the parents in respect
of parental authority as described in the report should perhaps be reviewed so as
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195 CRC/C/SR.717 § 57.
196 CRC/C/SR.718 § 6 en 16.
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Iran CRC/C/15/Add.123 § 21-22, Jordanië CRC/C/15/Add.125 § 29-30, Kyrgyzstan
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to ensure gender equality.’195 Monaco antwoordt dat in de praktijk ‘mothers had
a say in their children’s education’ en ‘[i]n practice, parents exercised their
parental responsibilities jointly’.196 Het kan een aanbeveling niet voorkomen:
‘The Committee is concerned that parental responsibility is not assigned equally,
under law, to fathers and mothers and that this may negatively affect the situa-
tion of children. The Committee recommends that the State party amend its
domestic legislation to ensure that men and women have equal parenting
rights.’197

In het verlengde hiervan, ten slotte, liggen aanbevelingen die het belang
benadrukken van het bestrijden van discriminatoire praktijken binnen en buiten
het gezin. Over Liberia maakt het Comité zich zorgen vanwege de ‘de facto
gender discrimination in the sharing of parental responsibilities’.198 Ook bijzon-
der uitgesproken is het Comité tegenover Saoedi Arabië. Het uit zijn ‘concern
at the persistance of sterotypical attitudes about the roles and responsibilities of
women and men’.199 Richting Jemen formuleert het Comité het iets anders: het
benadrukt het belang van de status van vrouwen binnen het gezin en in de
maatschappij.200 Tegen Kaap-Verdië merkt het Comité op dat een eind moet
worden gemaakt aan discriminatie van vrouwen, omdat dit ‘may have an impact
on their children’. Daarom moet worden gestreefd naar verbetering van de
positie van vrouwen.201

Vermeldenswaard is ten slotte nog een tweetal aanbevelingen aan Grenada
en de Overzeese Gebiedsdelen van het VK en Noord-Ierland, waarin wordt
opgeroepen to ‘address discrimination arising from the socialization of boys and
girls into – respectievelijk – rigid gender roles’ en ‘inappropriate gender roles’.202
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5.4 IJKPUNTENTOETS

5.4.1 Seksegelijkheid

Het (formele) gelijkheidsbeginsel is goed te herkennen in het werk van het
Comité met betrekking tot zorgrechten en -plichten. Vaders en moeders beho-
ren in ieder geval dezelfde wettelijk verankerde rechten en plichten te hebben
ten opzichte van hun kinderen, binnen en buiten echt. Dat geldt voor de ver-
plichting om bij te dragen in het levensonderhoud zo goed als voor de toewij-
zing van gezag na echtscheiding. Het geldt ook, maar minder absoluut, voor
aanspraken op ondersteuning door de overheid bij het kunnen voldoen aan
zorgverplichtingen voor kinderen.

Uit de Concluding Observations spreekt duidelijk dat het Comité zich realiseert dat
voorzien in het levensonderhoud van kinderen doorgaans een taak is die (pri-
mair) op het bordje van vaders wordt gelegd. Het onderkent echter dat niette-
min in de praktijk toch de financiële zorg vaak (ook) voor rekening van vrou-
wen komt, gezien de grote aantallen solomoedergezinnen wereldwijd en de
doorgaans geringe effectiviteit van alimentatiewetgeving.203 Dat neemt echter
niet weg dat het Comité vindt dat beide ouders – binnen en buiten echt –
moeten kunnen worden aangesproken als het er op aankomt.204 Zolang er geen
financiële problemen zijn doet het er niet toe wie er zorgt voor het levensonder-
houd. Dat kan – in tegenstelling tot niet-financiële zorg – ook best iemand
anders zijn, als er maar voldoende inkomen is. Ook de verdragstekst lijkt op dit
punt meer ruimte te laten dan andere voor zorg relevante bepalingen. Artikel 18
spreekt over ‘ouders of [...] wettige voogden’ die de primaire verantwoordelijk-
heid dragen voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind, terwijl artikel 27
spreekt over ‘ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor (de levensstan-
daard van) het kind’.

Ook om zich van hun verantwoordelijkheid voor opvoeding en ontwikke-
ling van het kind te kunnen kwijten behoren ouders in beginsel dezelfde rechten
en verantwoordelijkheden te hebben en die moeten in de wet worden vastge-
legd. Het is niet voldoende dat, ondanks verschillen in juridische positie, in de
praktijk vaders en moeders evenveel te zeggen (kunnen) hebben, zo blijkt
bijvoorbeeld uit een aanbeveling aan Monaco.205 Het is overigens niet met
zekerheid uit deze aanbeveling op te maken of het Comité sowieso formeel-
juridische gelijkheid van ouders wenst, of dat het de bewering van de verdrags-
partij dat het feitelijk wel allemaal in orde is, gewoon niet gelooft. Gegeven het
belang dat het Comité doorgaans hecht aan gelijke rechten, mag echter worden
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aangenomen dat het hoe dan ook graag ziet dat gelijke rechten formeel worden
bevestigd en vastgelegd in de wet, ook waar de praktijk inderdaad voor vaders
en moeders gelijk zou zijn. De omgekeerde situatie, wel formeel gelijke rechten
maar (mogelijk) ongelijk verdeelde zorgtaken, lijkt het Comité minder bezig te
houden, behalve voor zover de ongelijke verdeling afbreuk doet aan de optimale
ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld doordat er niet genoeg geld beschikbaar
is voor zijn opvoeding doordat een afwezige vader het laat afweten. Andere
incidentele aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld aansporingen tot het onderrichten
van moeders over de juiste behandeling van diarree of over spelletjes die moeders
met hun peuters kunnen doen, lijken dat te bevestigen.206

Ook bij de toewijzing van gezag na (echt)scheiding mag het geslacht van de
ouder geen rol spelen: het belang van het kind is het criterium aan de hand
waarvan moet worden bepaald of het kind beter af is bij de vader of bij de
moeder. Doorgaans zal dit vooral gunstig uitpakken voor vrouwen, nu deze
aanbeveling vooral wordt gedaan met het oog op situaties waar het uitsluitend
van de leeftijd van het kind afhankelijk is of het aan de vader of de moeder
wordt toegewezen. Het is niet duidelijk of dit in de weg staat aan het (mede)
toepassen van een criterium als de same-sex hypothesis, zoals in de VS in zwang
is, volgens Powell & Downey (1997). Deze hypothese gaat ervan uit dat meisjes
beter door een vrouw/hun moeder kunnen worden opgevoed, terwijl jongens
beter af zijn bij een man/hun vader. De hypothese berust onder meer op de
veronderstelling dat kinderen een rolmodel nodig hebben om te leren hoe zij
zich als volwassene moeten gedragen (‘how to become male or female’). De
hypothese lijkt vooral aan te slaan omdat hij voorziet in de behoefte aan richting
bij het bepalen van het belang van het kind.207 Aangenomen mag worden dat
toewijzing uitsluitend op basis van dit criterium geen genade zal kunnen vinden
in de ogen van het Comité, nu het belang van het kind altijd in het licht van de
concrete omstandigheden moet worden bepaald. Er zijn echter geen aanwijzin-
gen dat het voorschrift dat het geslacht van ouders geen rol mag spelen bij de
toewijzing van voogdij zo ver gaat dat het ‘matchen’ van geslacht van ouder en
kind ook in beginsel uit den boze zou zijn. Ik kom hier later op terug bij de
transformatietoets. Overigens geeft het Comité zeer nadrukkelijk de voorkeur
aan voortzetting van gezamenlijk gezag na (echt)scheiding.

Het Comité lijkt wat minder gespitst op het realiseren van gelijke rechten waar
het gaat om voorzieningen in verband met de combinatie van arbeid en zorg.
Vooral (maar niet uitsluitend) in dialoog met westerse landen komen verschillen-
de vormen van verlof aan de orde. Meestal gaat dat om zwangerschaps- en
bevallingsverlof, vaak met het oog op het faciliteren van borstvoeding. Verlof-
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rechten voor moeders dus. Er zijn geen aanbevelingen over arbeidsrechten voor
vaders in verband met de geboorte van hun kind of het daarop volgend ouder-
schap, hetgeen met het oog op het uitgangspunt van de gezamenlijke ouderlijke
verantwoordelijkheid toch niet ondenkbaar is. Wel heeft het Comité instem-
ming betuigd met ouderschapsverlof voor beide ouders,208 maar het begint er
niet zelf over en dringt er niet op aan. Het Comité spreekt bijvoorbeeld tegen-
over Kazachstan zijn zorgen uit over de afbraak van verlofmogelijkheden voor
ouders, maar daaruit spreekt nog geen stimulans voor gelijke of gelijkwaardige
verlofrechten op dit punt.209 Hetzelfde geldt voor een neutraal geformuleerde
aanbeveling aan IJsland om een adequaat recht te creëren op verlof om voor
zieke kinderen te zorgen.210

In discussie met Monaco struikelt het Comité over een uitkering aan vrou-
wen die stoppen met werken om voor hun kinderen te zorgen. Als zo’n voor-
ziening wordt geboden moet die ook voor vaders gelden.211 Een aanbeveling aan
Oostenrijk om herintredende moeders, in het bijzonder solomoeders, te onder-
steunen bij hun rentree op de arbeidsmarkt is echter seksespecifiek geformuleerd.
Niet duidelijk is waarom niet ook Oostenrijkse zorgvaders recht hebben op hulp
wanneer zij op de arbeidsmarkt willen herintreden. Het is niet goed voorstelbaar
dat dit verschil zijn oorsprong vindt in de dagelijkse praktijk in beide landen
waarbij Monegaskische vaders staan te trappelen om (met financiële steun) zorg-
vader te mogen worden, terwijl Oostenrijkse vaders genieten van hun zorgeloze
bestaan op de arbeidsmarkt. Aannemelijker is dat de Monegaskische uitkering
zodanig afwijkt van het gangbare West-Europese patroon, waarin de nadruk ligt
op economische zelfstandigheid van vrouwen, dat het Comité erover is gevallen.
Het is ook goed denkbaar dat het Comité slechts aanhaakt bij hetgeen wordt
aangedragen door de verdragspartij of in een schaduwrapportage.

De overige aanbevelingen die relevant zijn voor het kunnen combineren van
arbeid en zorg, hebben voornamelijk betrekking op het belang van beschikbaar-
heid en betaalbaarheid van kinderopvang. Het valt op dat kinderopvang eigenlijk
alleen aan de orde komt wanneer er sprake is van een omvangrijke arbeidsparti-
cipatie van vrouwen, dat wil zeggen in het geval dat ‘beide ouders’ werken of
wanneer het aantal solo-ouder(lees: moeder)gezinnen aanzienlijk is. Kinderop-
vang komt, met andere woorden niet ter sprake zolang slechts of voornamelijk
mannen op de arbeidsmarkt actief zijn. Een uitzondering is een aanbeveling aan
Zweden: het Comité spoort dat land aan te zorgen voor kinderopvang óók voor
kinderen van wie de ouders werkloos zijn.212 Overigens wordt niet gesproken
over een ‘recht’ op kinderopvang van ouders, en dus wordt de beschikbaarheid
en toegankelijkheid van kinderopvang ook niet behandeld in termen van gelijke
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rechten van mannen en vrouwen. Dat betekent dat het werk van het Comité
geen handvat biedt bij het beoordelen van de aanvaardbaarheid van bijvoorbeeld
voorrang voor vrouwen bij de verdeling van kinderopvangplaatsen. Het uit-
gangspunt van het Comité komt er op neer dat voorkomen moet worden dat
kinderen (langdurig) alleen thuis zijn. Of dat wordt gerealiseerd doordat ouders
afzien van betaalde arbeid, door ouders elkaar te laten afwisselen of door kinder-
opvang, lijkt niet de zorg van het Comité. Daarbij moet wel worden aangete-
kend dat zorg, anders dan financiële zorg, door de ouder(s) zelf door het Comité
van groot belang wordt geacht. Ouderlijke zorg kan maar beperkt worden
vervangen door andere voorzieningen in de visie van het Comité.

Aan gelijkheid in de verdeling van andere dan financiële ouderlijke zorgtaken,
in het bijzonder voor gezondheid en voeding, besteedt het Comité evenmin veel
aandacht. Het Comité benadrukt de noodzaak van het bestrijden van voedselta-
boes. Dat staat echter niet in het teken van een gelijk recht op voedsel, maar
houdt verband met aandacht voor de gezondheid van zwangere en borstvoeden-
de vrouwen en de consequenties daarvan voor de gezondheid van hun kinderen.

Meestentijds spoort het Comité verdragspartijen in sekseneutrale bewoor-
dingen aan tot het voorlichten van ‘ouders’ of nog algemener ‘het publiek’ over
gezonde voeding en het belang van borstvoeding, maar de keuze voor sekseneu-
trale formuleringen lijkt eerder een gevolg van het feit dat het van belang wordt
geacht dergelijke kennis zo breed mogelijk te verspreiden, dan dat het Comité
meent dat vaders en moeders, mannen en vrouwen (gelijkelijk) recht hebben op
die kennis of in gelijke mate verplicht zijn tot het toepassen van die kennis.

5.4.2 Empowerment

In de aanbevelingen die betrekking hebben op zorg voor kinderen door ouders
zijn hier en daar expliciete verwijzingen naar empowerment terug te vinden. In
aanbevelingen aan Ethiopië en Lesotho wordt er op aangedrongen ‘to empower
parents and children to claim maintenance payments’.213 Van aanbevelingen om
ouders bijvoorbeeld te informeren over hun rechten of een training in ouder-
schapsvaardigheden aan te bieden kan worden aangenomen dat het Comité ze
in dezelfde zin als ‘empowerend’ beschouwt.

Het zij in herinnering geroepen dat empowerment in dit onderzoek wordt
begrepen als het verbeteren van de positie van vrouwen en/door het verruimen
van keuzemogelijkheden. De vraag die hier derhalve aan de orde is, is of de aan-
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bevelingen van het Comité ook in de hier bedoelde zin als empowerend kunnen
worden beschouwd.

Om meer ouders aan hun financiële zorgverplichtingen te houden beveelt het
Comité, zoals gezegd, verdragspartijen geregeld aan zorgouders middelen in
handen te geven om alimentatie te kunnen afdwingen.214 Dat kan gebeuren door
ouders voor te lichten over hun recht op alimentatiebetaling door de andere
ouder en hen zonodig bij te staan in procedures.

Het Comité houdt vast aan het in het verdrag neergelegde uitgangspunt dat
ouders de primaire verantwoordelijkheid voor hun kinderen dragen, ook
financieel. Het Comité heeft wel enig oog voor beperkingen die aan dit uit-
gangspunt kleven. Het heeft onder meer gesuggereerd een fonds te stichten om
ouders een inkomen te garanderen, zolang zij in afwachting zijn van een alimen-
tatiebelissing (Belize), of wanneer de alimentatieplichtige ouder in gebreke blijft
(Zuid-Korea). Zuid-Korea wordt tevens in overweging gegeven een systeem in
te voeren waarmee alimentatie automatisch van het salaris van de betrokken
werknemer wordt ingehouden.

Het empowerend effect van dergelijke maatregelen is afhankelijk van de
omstandigheden.215 Zorgouders informeren over hun rechten zal hun mogelijk-
heden om te kiezen voor alimentatieverhaal doen toenemen, en is in die zin
empowerend. Ook het benadrukken door het Comité dat de financiële zorg-
plicht van niet-zorgouders wettelijk moet worden verankerd, kan de positie van
zorgouders versterken, zelfs zonder dat werkelijk van zo’n wet gebruik wordt
gemaakt, zoals Edin (1995) laat zien. Van de door haar onderzochte groep
(Amerikaanse) solomoeders maakt slechts een deel werkelijk gebruik van het
recht. Het zijn voornamelijk (witte) vrouwen uit de hogere inkomensgroepen
die gebaat kunnen zijn bij alimentatie, omdat in hun geval de kans bestaat dat
het alimentatiebedrag hoger is dan de uitkering die zij anders zouden ontvangen.
Veel anderen gebruiken het slechts als stok achter de deur. Er blijken voor de
solomoeders in haar onderzoek talloze redenen te zijn om geen gebruik te
maken van de juridische mogelijkheden. Voor een deel van hen geldt dat zij
niets (meer) met de vader te maken willen hebben, omdat zij bang zijn voor
geweld van zijn kant, of vrezen dat hij gezag over of omgang met de kinderen
zal claimen wanneer hij moet betalen. Het eisen van alimentatie opent de deur
voor (ongewenste) contacten. Financiële verplichtingen voor kinderen en
rechten in ruil daarvoor, bijvoorbeeld op omgang met of bezoek aan het kind,
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216 Del Boca & Ribero 2003, b.v. p. 190. Zie ook Altman 2003, p. 186-189.
217 Vgl. b.v. Altman 2003, i.h.b. p. 189 e.v. die de stelling verdedigt dat ouders (moreel)

verplicht zijn om hun kinderen liefde te betonen (wat niet hetzelfde is als van ze houden!),
o.m. meer door het voorzien in de kosten van hun levensonderhoud. Wanneer een ouder
niet aan deze plicht voldoet, moet volgens hem met behulp van het recht worden ingegrepen
en moet die ouder alsnog worden gedwongen tot het nakomen van deze verplichting, omdat
niet-nakoming een vorm van onrechtmatig handelen jegens het kind is.

218 Vgl. het onderzoek van Budowski & Rosero Bixby (2003) naar motieven van solomoeders
om al dan niet erkenning van hun kinderen door de vader te wensen en het verband met
financiële zorg.
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lijken communicerende vaten te zijn.216 Sommige moeders zien af van het
claimen van alimentatie omdat zij bang zijn dat de alimentatieplichtige seksuele
gunsten zal verlangen voor zijn geld. Een aantal moeders ziet geen heil in het
aanspreken van een one night stand, dat wil zeggen een man die ze niet kennen
en van wie ze dus ook geen inmenging in hun leven wensen. Een andere groep
wil juist wel dat de vader bijdraagt aan het welzijn van zijn kinderen, maar ziet
weinig nut in het volgen van de voorgeschreven juridische weg, bijvoorbeeld
omdat het grootste deel van het door de vaders betaalde geld van uitkeringsrech-
ten wordt afgetrokken en dus slechts zeer beperkt aan de kinderen ten goede
komt. Zij hebben liever dat vaders vrijwillig bijdragen in de zorg voor hun
kinderen.217 Veel van de bijstandsmoeders uit het onderzoek, krijgen onderhands
financiële of andere steun van de vader(s) van hun kinderen. De financiële
positie van veel vaders is soms ook niet stabiel genoeg om geregelde maandelijk-
se betalingen te kunnen doen. Vaders aan wie een formele alimentatieplicht is
opgelegd, komen onmiddellijk in de problemen wanneer zij werkloos raken en
daarom niet aan hun alimentatieplicht kunnen voldoen. Een aanzienlijke groep
moeders meent dat rechtstreekse bijdragen van de vader een goede verstandhou-
ding tussen vader en kind kunnen versterken. Deze groep moeders gebruikt de
wet als stok achter de deur: pas wanneer vaders hun beloftes (hetzij financieel
hetzij anderszins, bijvoorbeeld afgesproken bezoeken aan het kind) niet nako-
men terwijl ze daartoe wél in staat zijn, overwegen zij het recht in te scha-
kelen.218 In de tussentijd dreigen ze er alleen maar mee.

Deze veelheid aan wensen omtrent de betrokkenheid van vaders of motieven
om dat juist niet te willen, maakt duidelijk dat kennis omtrent de juridische
mogelijkheden weliswaar bijdraagt aan de keuzemogelijkheden van vrouwen,
maar dat het benadrukken van de primaire verantwoordelijkheid van de biologi-
sche ouders voor (financiële) zorg niet per se bijdraagt aan een versterking van
de positie van solomoeders. De nadruk die het Comité legt op de noodzaak van
het verhalen van de kosten van levensonderhoud op (afwezige) ouders, dwingt
nogal eenzijdig in die richting. In het licht van het verband tussen (het voldoen
aan) financiële verplichtingen ten behoeve van kinderen en het betrokken willen
zijn bij die kinderen zou, vanuit het oogpunt van de zorgouder, in ieder geval
voor de hand liggen dat voorzichtig wordt omgesprongen met deze drang om
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219 Hodgkin & Newell 1998, p. 363-364. Uit onderzoek van Maclean & Eekelaar spreekt
eveneens dat contact tussen de niet met zorg belaste ouder en het kind moet worden
beschouwd als ‘major factor in the likelihood that financial support would be provided’. M.
MacLean & J. Eekelaar, The parental obligation: A study of parenthood across households, Oxford:
Hart, 1997. Op. cit. in Van Krieken 2005, p. 39.

220 CRC/C/15/Add.233 § 35-36.
221 CRC/C/15/Add.99 § 23.
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de niet-zorgouder tot een bijdrage aan te sporen. Het Comité baseert zijn
aanbevelingen op dit punt steeds op het belang van het kind bij een toereikende
levensstandaard. Maar die levensstandaard kán natuurlijk ook anders, buiten de
niet-zorgouder om, worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door overheidssteun in
de vorm van uitkeringen en/of in de vorm van voorzieningen om de verdienca-
paciteit van de zorgouder te vergroten. Hodgkin & Newell (1998) stellen dat
ook bij het verhalen van alimentatie het belang van het kind altijd uitgangspunt
moet zijn. Wanneer alimentatieverhaal alleen wordt ingezet om overheidsuitga-
ven terug te dringen, is een verdragspartij verkeerd bezig. Niettemin, zo over-
wegen deze auteurs, heeft alimentatieverhaal niet alleen financiële voordelen.
‘Good maintenance recovery procedures can deter men from taking feckless
attitudes to family planning and fatherhood and can encourage them to play a
more active role in children’s upbringing.’219 Dit perspectief lijkt te worden
weerspiegeld in het werk van het Comité, waar steeds wordt aangedrongen op
het belang van een grotere betrokkenheid van vaders. Maar, zoals gezegd, dat
laatste is niet per definitie in het belang van moeders.

In aansluiting hierop kan worden geconstateerd dat het Comité bij herhaling
ingaat op het belang van betrokkenheid van vaders. Vaders in Panama bijvoor-
beeld moeten bewust worden gemaakt van hun ouderlijke verantwoordelijkhe-
den, omdat kinderen niet alleen hun economische steun moeten ontberen, maar
ook hun moral support.220 Zoals gezegd kan dat een morele en/of materiële steun
in de rug zijn van moeders die er geheel of grotendeels alleen voor staan. Er zijn
echter ook wel kanttekeningen bij te maken. Feitelijke, dagelijkse zorg voor
kinderen, toch vaak een arbeidsintensieve en tijdrovende bezigheid, lijkt door
het Comité niet onmiddellijk tot verantwoordelijkheid van vaders te worden
gerekend, althans uit niets blijkt dat het Comité betrokkenheid van vaders ook
daarbij wenselijk acht behalve, zo mag worden aangenomen, wanneer moeders
het niet (kunnen) doen. Daarentegen zijn er wel verschillende aanbevelingen
waarin zorg voor kinderen expliciet aan moeders wordt toegerekend, zoals
bijvoorbeeld de aanbeveling aan Belize om onderzoek te verrichten naar ‘play
involving mother and child interaction’.221 Dat betekent dat ook hier, net als bij
het recht van kinderen op een eigen identiteit (hoofdstuk 4), de nadruk ligt op
gelijke rechten zonder dat daar in de praktijk iets tegenover hoeft te staan. Dat
hoeft niet nadelig te zijn. In landen waar gelijkberechtiging van vrouwen nog
ver weg is, zal formele gelijkheid een enorme verbetering van hun positie
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222 Evans b.v. suggereert dat er een positief verband bestaat tussen het buitenshuis werken van
moeders en hun zorg voor hun kinderen. Zie Evans 1985, p. 198.
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kunnen betekenen. Ook zullen sommige moeders prijs stellen op elke bijdrage
die de vader van hun kind bereid of in staat is te leveren. In andere gevallen zal
nadruk op gelijke of meer rechten voor vaders, zoals bijvoorbeeld gezamenlijk
gezag na echtscheiding, of omgangsrecht, al dan niet in combinatie met het
opleggen van financiële verplichtingen, kunnen leiden tot meer bemoeienis met
het leven van kinderen, en daarmee indirect (en soms mogelijk ook direct) met
dat van de moeder van die kinderen, hetgeen tot onevenwichtige en ongewenste
situaties kan leiden.

Eerder is al geconstateerd dat het Comité regelmatig ingaat op het belang van
voorzieningen die de combinatie van zorg voor kinderen met betaalde arbeid
vergemakkelijken. Het spreekt voor zich dat de wetenschap dat kinderen veilig
onderdak zijn veel zorgen zal kunnen wegnemen bij werkende ouders die niet
thuis kúnnen blijven, omdat er een inkomen moet worden verdiend. In die zin
is kinderopvang ongetwijfeld een verbetering van de positie van moeders, die
doorgaans toch degenen zijn die primair met de zorg voor kinderen belast zijn.
De beschikbaarheid van betrouwbare kinderopvang kan voor ouders (moeders)
die niet per se hoeven te werken, betaalde arbeid tot een reële optie maken.
Ook voor die groep kan kinderopvang empowerend werken doordat hun
keuzemogelijkheden worden verruimd. Wel moet worden onderkend dat de
zorg van het Comité slechts het feit betreft dat kinderen alleen thuis moeten
blijven. Zolang er op de kinderen wordt gepast, en liefst niet te veel door
derden, lijkt het niet veel uit te maken wie van de ouders dat voor zijn rekening
neemt. De gezamenlijkheid van de ouderlijke verantwoordelijkheid strekt
blijkbaar niet zo ver dat het Comité het nuttig acht (of juist niet) dat beide
ouders ook zoveel mogelijk ieder voor zich een deel van alle verschillende
vormen van zorg voor hun rekening nemen.222

Het Comité legt, ongetwijfeld in overeenstemming met de dagelijkse praktijk
in veel zo niet alle landen, de nadruk op het vergemakkelijken van de combina-
tie van arbeid en zorg voor moeders door kinderopvang, maar ook door aan te
dringen op bijvoorbeeld zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat kan de arbeids-
rechtelijke positie van vrouwen in niet geringe mate versterken. Het bieden van
dergelijke faciliteiten aan alleen of vooral vrouwen, kan vrouwen echter ook
minder aantrekkelijk maken voor werkgevers. Voor zover de maatregelen
(uitsluitend) beschermend van aard zijn, kan het er zelfs toe leiden dat de opties
voor bepaalde beroepsactiviteiten afnemen of vervallen (denk bijvoorbeeld aan
het verbod op nachtarbeid voor vrouwen). Eenzijdige aandacht voor de proble-
men van vrouwen met het combineren van zorg met betaalde arbeid en het
uitblijven van maatregelen die vaders in staat stellen een rol te spelen bij bijvoor-
beeld de geboorte van hun kind, zal ook niet bijdragen aan intensivering van
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hiervan mag worden aangenomen dat moeders een wereldwijd erkend ‘recht op borstvoe-
ding’ hebben (p. 529).
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zorginspanning door vaders. Het Comité roept weliswaar geregeld op ‘vaders op
hun verantwoordelijkheden te wijzen’, maar buiten de verplichting tot het
meebetalen aan de kosten van levensonderhoud van hun kinderen, wordt dat
niet echt geconcretiseerd.

De indruk dat er weinig aandacht bestaat voor betrokkenheid van vaders bij de
praktische, dagelijkse zorg, wordt versterkt door het grote aantal aanbevelingen
inzake borstvoeding.

Artikel 24 IVRK bepaalt dat kinderen recht hebben op de grootst mogelijke
gezondheid, onder meer te realiseren door toegang tot gezonde voeding. De
WHO, in samenspraak met diverse andere internationale organisaties zoals
UNICEF, beschouwt exclusieve borstvoeding gedurende het eerste halve
levensjaar, gevolgd door een combinatie met andere (geschikte) voedingsmidde-
len, als optimaal. Omdat het recht op deze vorm van zorg moeilijk bij verdrags-
partijen kan worden afgedwongen, bevat artikel 24(2)(e) IVRK geen recht van
kinderen op borstvoeding, maar een verplichting voor verdragspartijen om te
zorgen dat de samenleving als geheel, en in het bijzonder ouders en kinderen,
worden ‘voorgelicht over, toegang hebben tot onderwijs over, en worden
gesteund in het gebruik van de fundamentele kennis van [...] de voordelen van
borstvoeding’.223 In het werk van het Comité komt dit onder meer tot uitdruk-
king door het benadrukken van het belang van voorlichting.

Het beschikken over relevante kennis is een belangrijke voorwaarde voor het
kunnen maken van keuzes. In die zin is de nadruk op voorlichting zonder meer
empowerend.

Het Comité stimuleert verdragspartijen ook tot het faciliteren van borstvoe-
ding. Geschikte middelen in dit verband zijn volgens het Comité bijvoorbeeld
het bieden van (langer) bevallingsverlof, of maatregelen die voeden op het werk
vergemakkelijken. Daartoe rekent het Comité in ieder geval ook het organiseren
van kinderopvang op de werkplek van de moeder.

Ook het faciliteren van de combinatie van borstvoeding en betaalde arbeid
kan worden beschouwd als empowerend nu het een vrije keuze van vrouwen
om zelf te voeden, of daar na afloop van hun verlof mee door te gaan, realisti-
scher maakt.

Een goede gezondheid brengt minder kosten, minder zorgen en minder zorg
met zich. Daarom zal een betere gezondheid van kinderen niet alleen henzelf
maar ook hun ouder(s)/verzorger(s) ten goede komen. Ook in die zin kan het
bevorderen van borstvoeding als gunstig voor de positie van vrouwen (moeders)
worden beschouwd.
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224 Zie b.v. Law 2000, Humenick & Gwayi-Chore 2001.
225 International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes, 1981, art. 4.2.a.
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US $ worden bespaard, wanneer het aantal kinderen dat borstvoeding krijgt tijdens hun
ziekenhuisverblijf na de geboorte stijgt van 64% naar 75% en het aantal kinderen dat met zes
maanden nog borstvoeding krijgt stijgt van 29 % naar 50% (Weimer 2001). De berekende
kostenbesparing omvat niet alleen directe besparingen op de gezondheidszorg en op b.v. de
aanschaf van kunstvoeding, maar ook indirecte kosten zoals de tijd en het geld dat ouders
besparen doordat zij minder zorg hoeven te verlenen aan een ziek kind. In deze berekening
wordt geen rekening gehouden met het feit dat aan borstvoeding ook kosten zijn verbonden,
zoals b.v. de van de borstvoedende moeders gevraagde tijd en daarmee geld (verlies aan
inkomenscapaciteit, of kosten voor de werkgever, moeizamer carriereverloop etc.). Evenmin
betrokken in de berekening zijn b.v. zorgkosten bij borstontsteking, de verliezen van de
kuntvoedingsindustie en dus teruglopende belastinginkomsten.

228 Law 2000, p. 407.
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Er zijn aanwijzingen dat het geven van borstvoeding niet alleen goed is voor
kinderen maar ook de kans op bepaalde aandoeningen bij de moeder kan doen
afnemen.224 Bovendien benadrukt het Comité dat het stimuleren van borstvoe-
ding gepaard moet gaan met aandacht voor de voeding van de moeders. Borst-
voeding kan op die manier dus ook rechtstreeks bijdragen aan een verbetering
van de gezondheidstoestand van vrouwen zelf.

Een effect dat eveneens in het voordeel van vrouwen kan zijn is het verband
tussen het geven van borstvoeding en verminderde vruchtbaarheid (vierde
overweging preambule van de International Code).

Er kunnen echter ook wel wat vraagtekens worden gezet bij het empowerend
effect van deze nadruk op ‘the benefits and superiority of breast-feeding’,225 met
name in landen waar hygiëne (steriliseren van flessen voor kunstvoeding, schoon
drinkwater en dergelijke) geen probleem is. Volgens Law zijn de risico’s die aan
kunstvoeding zijn verbonden zo minimaal dat er op andere terreinen, bijvoor-
beeld in het milieubeleid, geen enkele betekenis aan wordt gehecht.226

Law suggereert dat het feit dat moeders eenzijdig voor de kosten opdraaien
het gemak verklaart waarmee in dit geval het minieme verschil in risico wel
serieus wordt genomen.227 In veel gevallen is een belangrijk nevendoel van het
stimuleren van borstvoeding de kostenbesparing die hiermee kan worden
bereikt. Die kostenbesparing komt, zo kan worden geconstateerd, voor een be-
langrijk deel voor rekening van borstvoedende moeders: ‘shifting the burden for
nothing less than public health policy itself squarely onto the shoulders of
women.’228 Tot de kosten voor moeders kunnen bijvoorbeeld worden gerekend
verminderde kansen op de arbeidsmarkt (‘speciale’ rechten, zoals zoogrechten
of langdurig bevallingsverlof kunnen vrouwen immers minder aantrekkelijke
werknemers maken). Ook lijkt het redelijk te veronderstellen dat borstvoeding
on demand (de achtste stap van de Ten Steps) zal kunnen bijdragen aan het
instandblijven van de ongelijke verdeling van zorg voor kinderen tussen vaders
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230 Shaw 2004, p. 113.
231 Galtry 1997, p. 16. 
232 Galtry 1997, p. 16.
233 Ontleend aan Hauck & Irurita 2003.
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en moeders.229 Moeders zijn dan immers het etmaal rond in de buurt van hun
kind(eren). De aanwezigheid van de vader is dan niet per se noodzakelijk.
Moeders dienen voorts niet alleen hun betaalde en onbetaalde werkzaamheden
hierop af te stemmen maar ook al hun andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld ter
ontspanning, alsmede hun voedingspatroon. Shaw benadrukt dat ‘breastfeeding
is [...] work that women do’.230 Galtry, die een kosten-baten analyse van borst-
voeding maakte voor Amerikaanse moeders, betwijfelt of de baten de kosten
voor vrouwen zullen kunnen overtreffen, met name ook vanwege de toch al
grote hoeveelheid (zorg)arbeid die vrouwen reeds nu verzetten.231 Zij wijst er
wel op dat het effect van faciliterende maatregelen, met name in het arbeids-
recht, per groep kan verschillen. Vrouwen die minder kansrijk zijn op de
arbeidsmarkt en wel zelf willen voeden hebben niet veel te verliezen bij een
verplichting voor werkgevers om borstvoeding te faciliteren. Dat kan anders
liggen voor vrouwen met een carrièreperspectief.232

De vraag of de aanbevelingen van het Comité inzake borstvoeding een em-
powerend effect hebben hangt, gezien het bovenstaande, in belangrijke mate af
van de objectiviteit en de volledigheid van de verstrekte informatie daarover.
Het streven om alleen informatie over kunstvoeding te verschaffen wanneer
‘nodig’ (where needed, the proper use of infant formula, art. 4.2.e van de Code) en
dan nog uitsluitend door deskundigen (art. 6.5 van de Code), in combinatie met
het opvoeren van sociale druk op moeders, lijkt de ruimte voor een vrije,
geïnformeerde keuze te verkleinen. De moeilijke(r) verkrijgbaarheid en prijsstij-
ging van kunstvoeding kan in het bijzonder voor vrouwen die op kunstvoeding
zijn aangewezen, bijvoorbeeld omdat zij HIV/AIDS hebben, negatief uitpakken.

Anderzijds mag van de bestrijding van het dumpen van kunstmelkpoeder in
arme landen een positief effect worden verwacht. De agressiviteit waarmee deze
industrie de arme landen in het verleden heeft overspoeld heeft in ieder geval
niet bijgedragen aan goed-geïnformeerde beslissingen van ouders over de
voeding van hun kinderen.

Een punt ten slotte dat niet in het werk van het Comité naar voren komt, maar
waar in de literatuur wel aandacht aan wordt besteed, zijn de eigenlijk onver-
enigbare verwachtingen die, in ieder geval in westerse landen, aan borstvoeding
kleven.233 Enerzijds wordt van vrouwen verwacht dat zij goede moeders zijn en
hun kind zelf voeden. Vrouwen die geen borstvoeding geven moeten met goede
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234 Hiernaar heeft Murphy (1999) onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat maar heel weinig
vrouwen zeggen er gewoon geen zin in te hebben of geen heil in te zien.

235 Zie hierover b.v. Shaw, 2004, Hauck & Irurita 2003 en Murphy 1999.
236 Zie hierover: Verrijn Stuart 1993. Voor de liefhebbers van details: de aangifte was gebaseerd

op het aanzetten tot discriminatie o.g.v. geslacht (art. 137d WvSr). Navraag bij de Officier
van Justitie leerde dat deze meende dat het in dit geval niet ging om discriminatie maar om
een ordemaatregel: ‘ook een man die zijn baby de borst zou hebben gegeven, zou zijn
weggestuurd’ (p. 183).

237 Zie b.v. Murphy 1999.
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argumenten komen.234 Anderzijds moeten zij vooral ook niet te lang voeden.
Vrouwen die een peuter of kleuter nog de borst geven stuiten vaak op onbegrip
en afkeuring. Een ander obstakel is dat vrouwenborsten zijn geërotiseerd in de
westerse samenleving. Het is daarom voor veel moeders verre van vanzelfspre-
kend om ineens ‘met de borsten bloot te gaan’.235 Humenick & Gwayi-Chore
(2001) geven een overzicht van maatregelen die in Amerikaanse staten zijn
genomen om borstvoeding te stimuleren, dat in dit licht (onbedoeld) komisch
aandoet. Naast arbeidsrechtelijke verworvenheden en bijvoorbeeld vrijstelling
van jurylidmaatschap, bestaat de lijst uit bepalingen dat ‘breastfeeding does not
constitute indecent exposure’ (Arkansas), ‘allows a mother to breastfeed in any
location [...] provided that she acts in a discreet and modest way’ (Georgia), en
‘public nudity laws do not apply to a women breastfeeding a child’ (Michigan)
en ‘excludes mothers engaged in breastfeeding from disorderly conduct laws’
(Rhode Island), en ‘[b]reastfeeding mothers are not in violation of criminal
statutes of indecent or obscene exposure’ (Wisconsin). Dat dergelijke uitzonde-
ringen nodig zijn en geen ‘typisch Amerikaans’ verschijnsel blijkt wel uit het
geval van ‘Kraantje Lek’. Een vrouw die haar baby de borst gaf op het terras van
‘Kraantje Lek’, een uitspanning in de Nederlandse duinen, werd weggestuurd.
Zij deed aangifte, maar de Officier van Justitie seponeerde de zaak.236

Vanuit dit perspectief is een empowerend effect van sociale druk op moeders
om hun kinderen zelf te voeden evenmin onmiddellijk vanzelfsprekend, nu het
er bijvoorbeeld toe kan leiden dat zij zich terugtrekken in de privésfeer zolang
zij voeden.237

5.4.3 Transformatie

In de discussie over gender en zorg is zowel de waardering van zorg in vergelij-
king met (betaalde) arbeid en van verschillende soorten zorg onderling alsmede
de seksegerelateerde verdeling van arbeid en zorg punt van aandacht. Er bestaat
een nauw verband tussen deze onderwerpen: zolang feitelijke, dagelijkse zorg
wordt ondergewaardeerd en onzichtbaar blijft, is de kans niet zo groot dat
mannen spontaan een groter aandeel in deze taken op zich zullen nemen.
Andersom geldt dat zolang vrouwen de zorg voor kinderen voor hun rekening
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blijven nemen, de kans dat de waardering van zorg zal toenemen ook klein blijft.
Ten minste, dat mag worden verwacht op basis van de ‘Wet van Sullerot’.238

Uitgangspunt in de onderhavige studie is dat mannen niet minder goed zijn
toegerust om zorgtaken op zich te nemen dan vrouwen. En als het maar moet,
dan kunnen ze het best, zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Risman (1987),
die het zorgen door solovaders vergeleek met het zorgen door solomoeders en
vader/moederparen. Een mooie uitdrukking in dit verband is de ‘cultivated
incompetence of [Indian] husbands’.239

In het werk van het Comité ligt het accent op zorgarbeid. Geld is slechts in
zoverre van belang dat er voldoende moet zijn om het kind zoveel mogelijk
ruimte te geven zich optimaal te ontwikkelen. Wie er voor dat geld zorgt is niet
erg belangrijk, behalve dan dat ouders wel primair verantwoordelijk worden
gehouden. Van belang is wie de feitelijke en emotionele zorg op zich neemt: dat
zijn bij voorkeur de biologische ouders. Uit een aanbeveling als die aan de
Democratische Republiek Congo, waarin het Comité benadrukt dat financiële
criteria niet de doorslag mogen geven bij de toewijzing van voogdij na (echt-)
scheiding, spreekt dat het vermogen van ouders om hun kind te steunen in zijn
ontwikkeling, veel belangrijker wordt geacht.240 Deze hogere waardering van
niet-financiële zorg kan in potentie bijdragen aan een ontwikkeling waarin zorg
beter tot zijn recht zal komen. Dat zou tot een wezenlijke verandering in de
positie van vrouwen kunnen leiden: niet alleen zal het werk dat zij verzetten
(zorgarbeid) zichtbaarder kunnen worden; de kans bestaat bovendien dat de
grotere waardering van zorgtaken vaders zal kunnen verleiden tot een grotere
bijdrage.

Tegelijkertijd echter laat het hierboven gepresenteerde overzicht zien dat het
Comité nauwelijks preciseert om wat voor zorg het gaat. Het Comité legt het
accent op het belang van de geestelijke begeleiding van kinderen, door middel
van omgang en contact tussen (biologische) ouder(s) en kind. Daardoor blijft
feitelijke, praktische zorgarbeid enigszins buiten beeld.

Om contact tussen ouders en hun (biologische) kinderen te stimuleren spoort
het Comité onder meer aan tot het creëren van juridische en beleidsmatige
structuren die betrokkenheid en aanwezigheid van vaders in het leven van hun
kind(eren) bevorderen, zoals bijvoorbeeld het voortduren van gezamenlijk gezag
na (echt)scheiding. Het belang dat het Comité aan betrokkenheid van vaders
hecht kan in beginsel bijdragen aan een minder traditionele invulling van de
vaderrol.241 Of ook werkelijk sprake zal zijn van zo’n roldoorbrekend effect is
onder meer afhankelijk van hetgeen precies van vaders wordt gevraagd: als zij



ZORG VOOR KINDEREN EN ROLVERDELING NAAR SEKSE

242 Lau concludeert dat, om de door haar (in Chinese echtscheidingssituaties) geconstateerde
gendereffecten van echtscheiding, w.o. een sterkere stigmatisering van moeders die niet het
gezag krijgen dan van vaders, te voorkomen, de ‘gendered constructions of “motherhood”
and “fatherhood” should be challenged at the macro level’ (2004, p. 157). Risman kwam
eerder al tot de conclusie dat beleid dat mannen wil stimuleren meer zorgtaken voor
kinderen op zich te nemen, zich niet moet richten tot individuele vaders maar ‘must
encourage organizations to provide parental leaves and flextime for both men and women
workers’ (1987, p. 28).

243 Risman 1987, p. 28. Van Krieken (2005, p. 47) noemt een groot aantal onderzoeken, waar-
uit blijkt dat, in ieder geval in Australië, een meerderheid van mening is dat ‘men’s role is
that of “mother’s” helper rather than as bearing equal responsibility’.
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gewoon doorgaan met het vervullen van hun traditionele taken als vader, zoals
het zorgen voor financiën, voor discipline en het nemen van de belangrijke
beslissingen, zal er niet veel veranderen. Uit de aanbevelingen, die met name
betrekking hebben op vaders die niet het huishouden met hun kinderen delen,
spreken echter toch vooral die traditionele taken. Voor het overige beveelt het
Comité vooral aan vaders meer te betrekken bij de opvoeding door hen ouder-
schapscursussen en dergelijke te laten volgen. Het is echter niet duidelijk in
hoeverre dergelijke, op het individu gerichte, cursussen tot effect kunnen
hebben dat vaders zich niet alleen intensiever om hun traditionele vadertaken
gaan bekommeren, maar ook niet-traditionele zorgtaken als de hunne gaan
beschouwen. Om een werkelijke herverdeling van zorg en arbeid te laten
plaatsvinden tussen mannen en vrouwen, vaders en moeders in het bijzonder,
lijkt veel meer aandacht nodig voor verandering in structurele factoren.242 Ook
het feit dat arbeidsrechten met het oog op de combinatie van (betaalde) arbeid
met zorg voor kinderen vrijwel alleen aan de orde komen in verband met de
betaalde arbeid van moeders wijst op een weinig revolutionaire benadering.
Risman suggereert bovendien dat mannen geen groter aandeel in de zorg voor
kinderen op zich zullen nemen, zolang de maatschappelijke verwachting niet is
dat zij evenveel zullen doen als vrouwen.243 Het Comité verwacht dat duidelijk
niet. Uit het werk spreekt dat het Comité een grotere betrokkenheid wel
wenselijk vindt. In hoeverre het echter ook een andere, minder traditionele
rolverdeling wenselijk vindt, is de vraag. Het feit dat met enige regelmaat in
seksespecifieke termen over aspecten van ouderlijke zorg wordt gesproken –
vaders moeten zorgen voor financiën en moral support, terwijl moeders moeten
leren hoe zij diarree het beste kunnen behandelen, welke interactieve spelletjes
zij kunnen doen met hun peuters, en dat borstvoeding het beste is dat zij voor
hun kind kunnen doen – doet vermoeden dat het Comité meent dat vaders en
moeders toch ook ieder hun eigen, seksespecifieke bijdrage hebben aan de
ontwikkeling van hun kind. Dat idee wordt versterkt door de voortdurende
nadruk op het belang van betrokkenheid van ‘beide ouders’, waarmee niet ‘twee
ouders/volwassenen’ worden bedoeld, maar een vader en een moeder. Dat
suggereert dat bijvoorbeeld duomoederschap door het Comité als niet-optimaal
wordt beschouwd. Een dergelijke opvatting volgt ook uit het idee dat vaders
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244 Zie b.v. Painter & Levine 2004, p. 814, Thomas, Farrell & Barnes 1996.
245 Zie o.m. McLanahan & Booth 1989, Painter & Levine 2004.
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wezenlijk andere dingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kinde-
ren dan moeders; complementaire vader- en moederrollen dus. Die opvatting
zal misschien wel kunnen bijdragen aan een intensivering van de vaderlijke
betrokkenheid maar niet snel tot een verandering in de vaderrol stimuleren. Het
uitgangspunt van complementaire vader- en moederrollen bevestigt de huidige
rolverdeling naar sekse en zal dus niet leiden tot een herverdeling van zorgtaken
tussen vaders en moeders. Om deze reden is het ook niet erg waarschijnlijk dat
het Comité zich zou verzetten tegen gebruikmaking van de same-sex hypothesis
bij toewijzing van gezag na scheiding, mits dat niet het enige criterium is en
daarbij het belang van het kind wel in het oog wordt gehouden.

De indruk dat het Comité hecht aan betrokkenheid van vaders en moeders bij
hun kinderen, niet om meer zorg te kunnen bieden maar vanwege hun man-
respectievelijk vrouwzijn, wordt gevoed door wat het Comité zegt over solo-
moedergezinnen.

Het is een feit dat kinderen uit solomoedergezinnen in veel landen een
grotere kans hebben om voortijdig van school af te gaan, een buitenechtelijk
kind te krijgen, met de politie in aanraking te komen, of geen (goede) baan te
vinden.244 Over de oorzaak daarvan zijn vele theorieën ontwikkeld, maar in
ieder geval wijst onderzoek uit dat twee heel belangrijke oorzaken liggen in het
gebrek aan geld in veel solomoedergezinnen en het feit dat in solo-oudergezin-
nen minder oudertijd beschikbaar is voor het kind.245 Het Comité besteedt veel
aandacht aan solomoedergezinnen. Hoewel met enige regelmaat gesproken
wordt over alleenstaande ‘ouders’ en niet over moeders, kan er van worden uit-
gegaan dat de zorg vrijwel uitsluitend kinderen in solomoedergezinnen betreft,
niet alleen omdat dat veruit de grootste groep solo-oudergezinnen is, overal ter
wereld, en omdat solomoeders doorgaans over minder geld beschikken dan solo-
vaders, maar ook omdat niet één aanbeveling aandacht besteedt aan solovader-
schap, hetgeen tot de conclusie leidt dat dit géén bron van zorg vormt voor het
Comité.

Het Comité is duidelijk begaan met de (zeer) moeilijke omstandigheden
waarin veel solomoederhuishoudens zich bevinden. Maar het Comité wekt soms
ook de indruk solomoedergezinnen als zodanig problematisch te achten, dus los
van bijvoorbeeld geldnood. De in paragraaf 5.3.1 van dit hoofdstuk gegeven
voorbeelden van aanbevelingen waarin het enkele feit van het leven in een solo-
moedergezin als zorgwekkend wordt getypeerd lijken er, met andere woorden,
op te duiden dat, zelfs al zouden de maatschappelijke en financiële omstandighe-
den ‘solomoeder-vriendelijk’ zijn, kinderen in dergelijke huishoudens niettemin
slechter af zijn dan in vader/moedergezinnen.
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246 Vgl. Van Krieken 2005 (i.h.b. p. 37 en 47). Het feit dat er tijdens huwelijk niet of nauwelijks
aandacht is voor het recht van het kind op contact met beide ouders en de zorg grotendeels
voor rekening komt van moeders, is volgens hem een van de factoren die maken dat het
uitgangspunt van gelijke verantwoordelijkheden na scheiding vooral voor moeders moeilijk
is te verteren. Hij vraagt zich af of het idee van co-parenting niet uitgebreid kan worden naar
de periode tijdens huwelijk. 
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De oplossingen die het Comité aandraagt voor de problemen van solo-
moedergezinnen zijn doorgaans drieërlei: discriminatie van buiten echt geboren
kinderen en hun moeders moet worden bestreden; de overheid moet zorgen dat
de financiële situatie verbetert (door alimentatie en/of overheidssteun; in een
enkel geval door de combinatie van arbeid en zorg te faciliteren) en de overheid
moet de betrokkenheid van vaders vergroten. Dit laatste is eveneens een teken
dat het Comité inderdaad hecht aan vaderlijke betrokkenheid bij de opvoeding
van kinderen, en niet aan meer zorg voor het kind door ‘betrokken volwasse-
nen’ algemener. De ratio hiervan blijkt niet uit het werk van het Comité en is
ook niet zomaar op wetenschappelijk onderzoek te baseren. Het is niet uit te
sluiten dat het Comité meent dat mannen en vrouwen elkaar aanvullen en dus
toch meent dat er wezenlijke verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen.

Overigens is het gekke dat het ontbreken van een vaderhand vooral van
belang lijkt te worden gevonden wanneer de vader geen deel (meer) uitmaakt
van het huishouden. Zolang ouders samenwonen lijkt het nauwelijks uit te
maken of de vader meer doet dan ‘zondags het vlees snijden’.246

Hoewel het Comité met regelmaat verwijst naar de waardevolle functie van
bijvoorbeeld de grootfamilie, is het toch moeilijk om je aan de indruk te ont-
trekken dat de meest geschikte omgeving voor een kind om op te groeien het
heteroseksuele kerngezin is. De verwijzingen naar andere leefvormen dan het
kerngezin zijn zelden eenduidig positief. Weliswaar besteedt het Comité bij-
voorbeeld veel aandacht aan huiselijk geweld in het (kern)gezin (niet behandeld
hierboven in paragraaf 5.3 omdat het buiten het bestek van dit hoofdstuk valt),
maar dat gaat dan nooit expliciet over het ‘kerngezin’ of het (heteroseksuele)
tweeoudergezin, terwijl in de context van de extended family wel vaak specifiek
op risico’s wordt gewezen. Eigenlijk helemaal niet positief is het Comité over
alle andere gezinsvormen die figureren in zijn werk: de union libre fixe in Kaap
Verdië en de visiting relationships in de eilandstaten onder Britse vleugels kunnen
niet rekenen op een enthousiaste ontvangst. Net als bij de solomoedergezinnen
is niet duidelijk waar het Comité nu precies de problemen ziet, en moet worden
aangenomen dat het ontbreken van een vaste vaderfiguur, die bovendien de
partner van de moeder van het kind is en niet ook nog van anderen, het pijn-
punt vormt. Het Comité wijst ook polygame gezinssamenstellingen af. Hier is
evenmin duidelijk waarom. Mogelijk heeft het Comité primair de positie van
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247 Zowel het Mensenrechtencomité als het CEDAW hebben met een beroep op de gelijke
rechten van vrouwen, gesteld dat polygamie een schending is van de mensenrechten van
vrouwen (HRC General Comment No. 28 (para. 24) en CEDAW General Recommendations
No. 21 (paras. 14 en 39) en No. 24 (para. 18)). Dat lijkt mij overigens slechts juist voor zover
alleen mannen meerdere relaties tegelijkertijd mogen onderhouden. Wanneer mannen en
vrouwen terzake echter dezelfde rechten zouden hebben (en genieten), is niet duidelijk
waarom dat in strijd zou zijn met het IVDV of het IVBPR.

248 Overigens wordt de aanname dat het voortduren van gezag en contact na echtscheiding een
duidelijke verbetering in het leven van kinderen betekent, nog niet echt ondersteund door
wetenschappelijke gegevens. Van Krieken (2005, p. 38-39) wijst op diverse onderzoeken
waaruit blijkt dat het, vanuit het perspectief van kinderen, weinig uitmaakt of er sprake is van
gezamenlijk gezag (co-parenting) of dat één ouder belast is met de zorg, en er hetzij regelmatig,
incidenteel of helemaal nooit contact is met de andere ouder.

249 Zie hierover uitgebreid Kaganas & Day Sclater 2004, i.h.b. p. 13 en 18.
250 Kaganas & Day Sclater 2004, p. 16.
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vrouwen in polygame relaties op het oog.247 Overigens valt het op dat, waar het
Comité vraagtekens plaatst bij het polygame huishouden, het zonder probleem
kennis neemt van de Eritreese oplossing voor de opvang van oorlogswezen, te
weten in gezinsvervangende huishoudens ‘met drie of vier vrouwen en een
man’.

De toegenomen nadruk op het belang van kinderen om contact te hebben met
beide (biologische) ouders heeft in veel landen al geleid tot het invoeren van het
uitgangspunt van het voortduren van gezamelijk gezag.248 De effecten van dit
systeem zijn vooralsnog allerminst sekse/genderneutraal. Verschillende onder-
zoekers hebben geconstateerd dat er soms sprake lijkt te zijn van meten met
twee maten: moeders die zich verzetten tegen omgangs- en gezagsrechten voor
de vader moeten zien aan te tonen dat omgang met de vader indruist tegen het
belang van het kind. Bovendien moeten zij, om zelf het eenhoofdig gezag te
krijgen, zich profileren als een ‘goede moeder’, maar dat wringt omdat volgens
de nieuwe norm goede moeders contact met de vader juist faciliteren en bevor-
deren. Het criterium voor een ‘goede vader’ daarentegen lijkt min of meer
negatief te worden ingevuld, namelijk als de afwezigheid van ernstige bezwaren,
zoals bijvoorbeeld in het verleden gebruikt (ernstig) geweld tegen het kind,
terwijl het feit dat de vader om gezag en omgang vraagt, vanzelf in zijn voordeel
werkt, nu zijn betrokkenheid wordt verondersteld in het belang van het kind te
zijn.249 Het (althans door moeders) ervaren gemak waarmee vaders soms omgang
of gezag krijgen toegewezen, kan extra onrechtvaardig worden gevonden,
wanneer de vader tot de echtscheiding niet of nauwelijks heeft gedeeld in de
zorg: ‘We [mothers] shouldn’t have to... prove why we think contact is not
suitable. It should be the other way around. The husband should have to say
why they can have contact when they’ve never cared for the child, never
washed them, dressed them, sung to them, or been with them, or taken them
to the child minder.’250
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Het verschillende effect op vaders en moeders van de standaard van ‘het
belang van het kind’, in dit geval geformuleerd als een belang van kinderen bij
(voortgezet) gezamenlijk gezag is niet beperkt tot een verschil in bewijslast.
Gezamenlijk gezag drukt doorgaans ook een groter stempel op het privéleven
van de zorgouder dan op dat van de niet met de primaire zorg belaste ouder.
Immers, de niet-zorgouder krijgt inspraak in de vormgeving van het dagelijks
leven van het kind, hetgeen een onmiddellijk effect heeft op het dagelijks leven
van de zorgouder. Andersom is daarvan geen sprake. Het kan voor de met de
primaire zorg belaste ouder een reden zijn om geen gedeeld gezag, geen be-
moeienis van de andere ouder te wensen.

Ten slotte nog een opmerking over de aandacht van het Comité voor het
bestrijden van discriminatie van buiten echt geboren kinderen en hun moeders.
In hoofdstuk 4 is al aan de orde gekomen dat hiervan in beginsel een transfor-
merend effect mag worden verwacht. Echter, door de nadruk op het
man/vrouwouderschap zal dit transformerend effect zich hooguit beperkt
kunnen manifesteren.

5.5 CONCLUSIE

Het gelijkerechtenbeginsel is in de aanbevelingen met betrekking tot zorg
eenvoudig terug te vinden. Net als bij het thema identiteit en afstamming gaat
het hier vooral om formele gelijkheid; de feitelijke situatie is weinig relevant
voor de toekenning van formele rechten. Dat is geen probleem, zolang de
situatie gelijke ouderlijke rechten en plichten wel billijkt, zoals wanneer vrou-
wen eigenlijk helemaal geen formele rechten hebben. Maar het lijkt erop dat
formeel gelijke rechten, zoals voortzetting van het gezamenlijk gezag na echt-
scheiding, ook worden gepropageerd in de hoop dat daardoor de feitelijke
situatie mee zal veranderen. De ervaring leert dat dat doorgaans ijdele hoop is,
zolang de omstandigheden verder gelijk blijven. 

De kern van de boodschap van het Comité is dat kinderen het best af zijn
wanneer ze worden verzorgd en grootgebracht door hun eigen, biologische
ouders, die samen de verantwoordelijkheid voor hun kinderen dragen. Datzelfde
uitgangspunt ligt ook in het verdrag besloten. Vanuit een genderperspectief is die
boodschap echter problematisch. De uitgesproken voorkeur voor heteroseksueel
ouderschap lijkt te zijn gebaseerd op vooronderstellingen over de verschillende
bijdragen die vaders en moeders kunnen leveren aan de opvoeding van hun
kinderen, hetgeen op zijn beurt veronderstelt dat er essentiële verschillen zijn
tussen mannen en vrouwen. Waarom zou anders de aanwezigheid van zowel
een moeder als een vader in het leven van kinderen zo wezenlijk worden
geacht? Het is in het licht van al die vaders en een handvol moeders die er
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251 Vgl. ook Forder 2005. Zij stelt dat de Nederlandse staat ernstig tekortschiet in zijn respect
voor de rechten van moeders door kinderalimentatie te koppelen aan het recht op bijstand.

170

vandoor gaan, moeilijk vol te houden dat biologische ouders als het ware
instinctief meer verantwoordelijkheid voelen en dus beter zullen zorgen.

Een tweede kanttekening is dat het gebrek aan vaderlijke betrokkenheid pas
een rol gaat spelen wanneer de vader formeel is verdwenen. Zolang er op papier
een vader is, lijkt het niet veel uit te maken of hij zich al dan niet met de (zorg
voor) kinderen bemoeit.

Deze voorkeur voor het heteroseksuele, traditionele kerngezin, spreekt ook
uit het gebruik van termen als female-headed household, waarmee solomoeder-
gezinnen worden bedoeld. Het gebruik van deze term suggereert dat vrouwen
nooit aan het hoofd van het gezin staan, wanneer er een man aanwezig is die die
rol op zich kan nemen. En ook de afwijzende houding van het Comité ten
aanzien van vrijwel alle alternatieve gezinsvormen, waaronder naast het alleen-
staand moederschap ook bijvoorbeeld polygamie en allerlei vormen van minder
vaste, buitenhuwelijkse relaties, versterken de indruk dat het heteroseksuele
kerngezin toch als meest wenselijke omgeving wordt beschouwd voor kinderen
om op te groeien, zonder dat daarvoor een stevige wetenschappelijke basis is.

Hoewel het stimuleren van vaders om hun vaderrol op zich te nemen, of dat nu
is door ze meer rechten te geven (zoals gezamenlijk gezag en omgangsrecht) of
door ze daartoe te dwingen (door alimentatieverhaal en vaderschapsacties)
sommige moeders ongetwijfeld zal plezieren, is duidelijk dat een heleboel andere
moeders daar niet op zitten te wachten, of daaraan voorwaarden willen stellen.
Dat geldt ook voor de dwangmiddelen. Een wat genuanceerdere benadering
verdient zeker de voorkeur.251 Logischer zou het zijn om betrokkenheid te
stimuleren door betoonde betrokkenheid te belonen en niet de beloning vast te
geven in de hoop dat de betrokkenheid vanzelf zal volgen.

Een andere verdeling van zorg, en in het bijzonder een groter aandeel van
vaders in de zorg, wordt ook al niet gestimuleerd door de grote nadruk die het
Comité legt op borstvoeding (on demand) gedurende de eerste twee levensjaren
van kinderen. Dit maakt het voor moeders noodzakelijk voortdurend in de
nabijheid van hun kinderen te zijn. Dat maakt het voor vaders gemakkelijk om
af te zien van zorgtaken.

Herverdeling van financiële zorg wordt wel gestimuleerd met concrete
aanbevelingen. Verlofrechten, kinderopvang en andere aan betaalde arbeid
verbonden rechten, zullen het voor moeders gemakkelijker maken arbeid en
zorg te combineren. Maar de meeste stimulans zou natuurlijk een grotere
bijdrage van mannen zijn in de feitelijke zorg voor kinderen en huishouden, en
juist dat lijkt op onderdelen eerder te worden afgeremd door de aanbevelingen
van het Comité.



ZORG VOOR KINDEREN EN ROLVERDELING NAAR SEKSE

171

Uit de aanbevelingen van het Comité over taken van vaders en taken van
moeders komt een nogal traditioneel beeld naar voren van de ‘ideale moeder’
en de ‘ideale vader’: de ideale moeder is een niet-alleenstaande vrouw, die geen
tiener is, borstvoeding geeft, haar kinderen gezond eten geeft, die spelletjes doet
met haar kinderen en samenwoont met een vaste partner, liefst de vader van de
kinderen, en ze is monogaam.

De ideale vader leeft bij voorkeur met zijn kinderen samen, maar ook als hij
dat niet doet onderhoudt hij in ieder geval contact met ze en voorziet in hun
levensonderhoud. Hij verleent zijn kinderen moral support en idealiter is hij
monogaam.

Hiermee zal de bijdrage aan een andere rolverdeling naar sekse hooguit
marginaal kunnen zijn. De thema’s die in het werk aan de orde komen bieden
ruimte voor een grotere bijdrage aan het dichterbij brengen van gendergelijk-
heid.



  



1 Martin Luther (1483-1546), ‘The Estate of Marriage’, The Christian Society II, Vol. 45,
Philadephia: Muhlenberg Press 1962, p. 46, op. cit. in Maine e.a. 1995, p. 40.

2 Maine e.a. 1995, p. 48.
3 Art. 24 IVRK moet worden begrepen als het recht op health niet het recht to be healthy. Vgl.

b.v. Van Bueren 1995, p. 298.
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6 Recht op (over)leven en reproductieve rechten

‘And even if [women] bear themselves weary – or ultimately bear themselves out – that
does not hurt. Let them bear themselves out. This is the purpose for which they exist’1

‘[W]omen want to be able to control their fertility. The shocking number of deaths from
clandestine abortions certainly attests to this fact’2

6.1 INLEIDING

Het recht op leven van kinderen is onlosmakelijk verbonden met reproductieve
rechten van vrouwen. Aspecten van het recht op (over)leven en in het verlengde
daarvan het recht op gezondheid(szorg)3 zijn nauw verbonden met voortplan-
ting. Voortplanting en alles wat daarmee samenhangt heeft een zeer sterke
genderlading. De verschillende voortplantingsorganen van mannen en vrouwen
worden door velen beschouwd als de (enige) ‘echte’ verschillen tussen mannen
en vrouwen en als een (deel van een) verklaring voor de verschillende posities
van mannen en vrouwen. Belangrijk voor vrouwen in deze context zijn repro-
ductieve gezondheid en reproductieve vrijheid (zelfbeschikking of autonomie).
Met name de reproductieve vrijheid, het recht van vrouwen (en mannen) om
zelf te beslissen of zij zich al dan niet willen voortplanten, is een beladen onder-
werp. Er is een direct verband met bevolkingspolitiek, met sociale en culturele
patronen, structuren en verwachtingen, waaronder bijvoorbeeld moederschaps-
ideologie, maar ook met het ontbreken of juist beschikbaar zijn van een stelsel
van sociale zekerheid, met godsdienstige en andere overtuigingen en met
genderverhoudingen. Individuele en contextuele omstandigheden bij zwanger-
schap en bevalling zijn niet alleen van belang voor de boreling, maar ook
bepalend voor de toekomst van de vrouwen in kwestie.

In dit hoofdstuk ga ik na welke invulling het Comité geeft aan het recht van
kinderen op leven en overleven en op een optimale gezondheid en hoe zich dat
verhoudt tot het bevorderen van gendergelijkheid.

Eerst beschrijf ik de totstandkomingsgeschiedenis van de relevante artikelen uit
het Kinderrechtenverdrag, te weten de artikelen 1, 6 en 24 IVRK (paragraaf
6.2). Artikel 1 definieert welke mensen kinderen zijn in de zin van het verdrag.
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4 B.v. Van Bueren 1995, p. 34-35.
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De bovengrens, dat wil zeggen het moment dat een mens niet langer als kind
wordt beschouwd en derhalve ook niet langer de bescherming van het verdrag
geniet, wordt door artikel 1 IVRK (in z’n algemeenheid) bepaald op achttien
jaar. Deze bovengrens is in de onderhavige context slechts beperkt van belang,
namelijk waar het gaat om kwesties als minimum huwelijksleeftijden en tiener-
zwangerschappen (‘kinderen die kinderen krijgen’). Artikel 1 bevat geen onder-
grens. Dat wil zeggen dat het aan de verdragspartijen zelf is om het beginpunt
vast te stellen. Of een mens door het verdrag wordt beschermd vanaf zijn
geboorte of al vanaf zijn conceptie, of mogelijk daar ergens tussen in, wellicht
ook variërend met de kwestie die voorligt (erfrecht, recht op leven en zo meer),
verschilt daarom per land en volgt niet automatisch uit de verdragstekst.4 Dit is,
zoals hieronder in paragraaf 6.2 nog nader zal worden uiteengezet, het resultaat
van een compromis tussen pro- en anti-abortus standpunten van de ontwerpers
van het verdrag. Tot de package deal bij dit compromis hoorde ook de formule-
ring van de negende overweging van de preambule (‘before as well as after
birth’). Daarom wordt in deze paragraaf ook aandacht aan deze overweging
gewijd. De belangrijkste andere bepalingen in dit verband zijn artikel 6 over het
recht op (over)leven en artikel 24 over het recht op gezondheid. Onderdeel e
van het tweede lid van artikel 24 (over onder meer borstvoeding) blijft buiten
beschouwing. Dit kwam al in hoofdstuk 5 aan de orde.

De eerste vijf artikelen van het IVRK bevatten algemene, fundamentele
beginselen. Artikel 6 opent de reeks materiële bepalingen. Er is bewust voor
gekozen om de inhoudelijke bepalingen te laten beginnen met het recht op
leven als fundamenteel beginsel.5 In het tweede lid is de verplichting voor staten
neergelegd om alles te doen om kinderen te helpen overleven en zich te laten
ontwikkelen. Beide bepalingen hangen nauw samen met (onder andere) artikel
24.6 Een andere bepaling die hiermee eveneens verband houdt is artikel 23 over
de rechten van kinderen met een handicap. Dit onderwerp komt in het werk
van het Comité vrijwel uitsluitend aan de orde in relatie tot verplichtingen van
verdragspartijen en wordt niet of nauwelijks tegen het licht gehouden van de
ouderlijke verantwoordelijkheid. Daarom blijft artikel 23 IVRK buiten beschou-
wing.

Artikel 24(1) IVRK bepaalt dat kinderen recht hebben op een optimale
gezondheid en op zorg wanneer ze ziek zijn. Het tweede lid concretiseert dit
met enkele punten die in het bijzonder aandacht verdienen, waaronder het
tegengaan van baby- en kindersterfte (onder a), het belang van (met name)
eerstelijnsgezondheidszorg (onder b), het bestrijden van ziekte en ondervoeding
(onder c), het waarborgen van pre- en postnatale gezondheidszorg voor moeders
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(onder d), en preventieve gezondheidszorg en voorzieningen voor en informatie
over gezinsplanning (onder f).7 Het derde lid van artikel 24 IVRK behandelt de
noodzaak schadelijke traditionele praktijken te bestrijden. Het vierde lid verbindt
verdragspartijen tot internationale samenwerking teneinde het recht van kinde-
ren op een optimale gezondheid te waarborgen. Deze laatste bepaling valt buiten
het bestek van dit hoofdstuk.

In paragraaf 6.3 beschrijf ik de aanbevelingen van het Comité waarin aandacht
wordt besteed aan de rechten van kinderen op (over)leven en gezondheid. Het
recht op (over)leven van kinderen raakt aan belangrijke ethische en morele
kwesties als gewenste en ongewenste zwangerschappen, anticonceptie, abortus,
gedwongen sterilisatie, prenatale diagnostiek en chirurgie, kunstmatige voort-
plantingstechnieken, machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen en moe-
derschapsideologie. Bovendien is sprake van een intensieve wisselwerking met
bevolkingspolitiek. Niet al deze onderwerpen komen in paragraaf 6.3 aan de
orde, om de eenvoudige reden dat niet al deze onderwerpen door het Comité
worden behandeld. Ik heb de kwesties die in de aanbevelingen naar voren
komen verdeeld in drie onderwerpen. Onder het eerste onderwerp, het recht
op eerstelijnszorg (paragraaf 6.3.1) behandel ik het gebruik dat het Comité maakt
van sterftecijfers van moeders en kinderen, de toegang tot eerstelijnszorg en
kraamzorg. In paragraaf 6.3.2 wordt ingegaan op tienerzwangerschap. Thema’s
die in deze paragraaf de revue passeren zijn abortus, tienermoederschap en jong
solomoederschap. Het derde onderwerp is zwangerschapspreventie (paragraaf
6.3.3). Hier komen achtereenvolgens aan de orde: voorlichting, gezinplanning
en anticonceptie, de rol van mannen en jongens, en enkele specifieke aspecten
van gezinsplanning. Tot slot worden enkele andere, incidentelere aanbevelingen
van het Comité besproken (paragraaf 6.3.4).

Daarna toets ik de bevindingen van paragraaf 6.3 aan de drie ijkpunten,
seksegelijkheid, empowerment en transformatie (paragraaf 6.4). Het hoofdstuk
wordt afgerond met enkele conclusies (paragraaf 6.5). Ook voor dit hoofdstuk
geldt dat ik het recht van kinderen op (over)leven en gezondheid(szorg) niet
uitputtend behandel. Het gaat om een verkenning van de landencommentaren
van het Comité, met als doel er achter te komen in hoeverre het Comité
rekening houdt met de verschillen naar gender die zijn aanbevelingen kunnen
hebben op mannen en vrouwen. Draagt de invulling die het Comité geeft aan
de rechten van kinderen en zijn aanbevelingen aan verdragspartijen om daar
uitvoering aan te geven, bij aan verbetering van de positie van vrouwen en,
uiteindelijk, aan gendergelijkheid?
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6.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES VAN DE ARTIKELEN 1, 6 EN 24 IVRK

9e overweging preambule
Indachtig dat, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het
Kind, ‘het kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid
bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van geëigende
wettelijke bescherming, zowel voor als na zijn geboorte’
artikel 1
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder
mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing
zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.
artikel 6
De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op
leven heeft.
De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de moge-
lijkheden tot overleven en de ontwikkeling van het kind.
artikel 24
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van
de grootst mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de
behandeling van ziekte en het herstel van de gezondheid. De Staten die partij
zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of haar recht op
toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.
2. De Staten die partij zijn streven de volledige verwezenlijking van dit recht
na en nemen passende maatregelen, met name:
a. om baby- en kindersterfte te verminderen;
b. om de verlening van de nodige medische hulp en gezondheidszorg aan alle
kinderen te waarborgen, met nadruk op de ontwikkeling van de eerstelijns-
gezondheidszorg;
...
d. om passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor moeders te waar-
borgen;
...
f. om preventieve gezondheidszorg, begeleiding voor ouders, en voorzie-
ningen voor en voorlichting over gezinsplanning te ontwikkelen.
3. De Staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende maatregelen
teneinde traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van
kinderen af te schaffen.
...

De negende overweging van preambule: ‘zowel voor als na zijn geboorte’
De basistekst, die als uitgangspunt diende voor de werkgroep in 1980, bevatte
de volgende (vijfde) overweging: ‘Recognizing that the child due to the needs
of his physical and mental development requires particular care and assistance
with regard to health, physical, mental, moral and social development as well as
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legal protection in conditions of freedom, dignity and security’.8 De Heilige
Stoel, daarin gesteund door enkele andere delegaties, stelde voor na ‘particular
care and assistance’ de woorden ‘before as well as after birth’ toe te voegen. Het
doel daarvan was, volgens een aantal van deze delegaties, niet om abortus
onmogelijk te maken. Het was bedoeld als tegemoetkoming aan staten die in
hun nationale grondwet ongeboren kinderen vanaf het moment van conceptie
als mens erkennen. Enkele andere delegaties wezen erop dat de Verklaring van
de Rechten van het Kind van 1959 dezelfde zinsnede bevatte.

Anderen vonden dat de preambule op het punt van omstreden kwesties zoals
abortus volstrekt ondubbelzinnig en neutraal moest zijn. Artikel 1 definieerde
wie onder ‘kind’ moest worden begrepen en daaraan moest in de preambule
geen afbreuk worden gedaan. Op voorstel van Ierland werd de zinsnede tussen
vierkante haken gezet zodat hierover op een later tijdstip, wanneer artikel 1 zou
zijn besproken, zou kunnen worden beslist. De discussie werd in daaropvolgen-
de vergaderingen voortgezet waarbij tegenstanders van het amendement hamer-
den op het belang van een neutrale tekst, terwijl voorstanders tegenwierpen dat
zo’n neutrale tekst niet feitelijk legalisering van abortus zou mogen fiatteren.
Uiteindelijk luidde de compromistekst als volgt: ‘Recognizing that, as indicated
in the Declaration on the Rights of the Child adopted in 1959, the child due to
the needs of his physical and mental development requires particular care and
assistance with regard to health, physical, mental, moral and social development,
and requires legal protection in conditions of freedom, dignity, and security.’

Tijdens een van de vergaderingen stelde het VK voor om een overweging
in te voegen (tussen de derde en de vierde paragraaf): ‘Recalling that in the
Universal Declaration of Human Rights, the United Nations had proclaimed
that childhood is entitled to special care and assistance’. Hoewel verschillende
delegaties vonden dat het nogal overlapte met de vijfde overweging, maakte
niemand bezwaar.9

De discussie laaide pas weer op in 1989 toen zowel voormalig West-Duits-
land als de Filipijnen opnieuw voorstelden de zinsnede ‘before as well as after
birth’ op te nemen. Men kwam er niet uit en om te voorkomen dat moest wor-
den gestemd, werd een informele ontwerpgroep geformeerd. Deze kwam met
het volgende compromis: ‘Bearing in mind that, as indicated in the Declaration
of the Rights of the Child adopted by the General Assembly of the United
Nations on 20 November 1959, the child, by reason of his physical and mental
immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protec-
tion, before as well as after birth’. Het compromisvoorstel bevatte tevens het
verzoek om namens de voltallige werkgroep een verklaring in de travaux prépara-
toires op te nemen met de volgende inhoud: ‘In adopting this preambular
paragraph, the Working Group does not intend to prejudice the interpretation
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16 Manual on Human Rights 1997, p. 413, op. cit. in Hodgkin & Newell 1998, p. 3.
17 Alston 1990, p. 162-163, 168-169 en Detrick 1999 p. 54-56 en 133-136.
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of article 1 or any other provision of the Convention by States Parties.’ Dit
voorstel werd overgenomen.10 Het VK vroeg de Legal Council of het was toege-
staan en zin had om een verklaring in de travaux préparatoires op te nemen. De
Council antwoordde dat het ongebruikelijk was, ook al omdat de travaux
préparatoires slechts een secundaire bron vormen ingevolge art. 32 van het Weens
Verdragenverdrag, maar dat het wel mocht.11

Artikel 1: wie is kind?
De ontwerptekst die in 1980 voorlag luidde als volgt: ‘According to the present
Convention a child is every human being from the moment of his birth to the
age of 18 years unless, under the law of his state, he has attained his age of
majority earlier’.12 Een punt van fundamenteel belang was de vraag naar het
begin- en het eindpunt van het kind-zijn. Net als bij de discussie over de
preambule waren er voor- en tegenstanders van het aanvaarden van een begin-
punt vanaf de conceptie. Marokko stelde voor om de woorden ‘from the
moment of his birth’ te schrappen. Zo bleef het begin in het midden. Dat
voorstel werd overgenomen.13 In 1989 kwam Malta er echter op terug en ook
Senegal wilde het kind-zijn laten beginnen op het moment van conceptie. Beide
landen trokken hun voorstellen later weer in, onder verwijzing naar de inmid-
dels aanvaarde tekst van de preambule (thans paragraaf 9, toen nog 6).14 Voor de
Heilige Stoel was dit alles echter geen belemmering om bij zijn ratificatie aan te
geven dat ‘the ninth preambular paragraph will serve as the perspective through
which the rest of the Convention will be interpreted, in conformity with article
31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969’.15

Het Manual on Human Rights Reporting zegt over artikel 1: ‘By avoiding a
clear reference to either birth or the moment of conception, the Convention
endorses a flexible and open solution, leaving to the national legislation the
specification of the moment when childhood or life begins’.16 Deze lezing wordt
gedeeld door onder meer Alston en Detrick.17 Van Bueren zegt hierover dat
‘Although preambles can be utilised to interpret treaty provisions, the effect of
the statement, read out on behalf of the entire Working Group, is that the
inclusion of the preambular paragraph does not have any binding international
legal implications for determining the starting point of childhood’.18 Abrahamson
wijst er echter op dat de woorden ‘before... birth’ in de preambule zijn terecht-
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gekomen op aandringen van delegaties met een duidelijk anti-abortusstandpunt
en dat andere landen daar eerder juist bezwaar tegen hadden omdat zij ook
vonden dat de zinsnede een (ongewenste) beperkende werking zou hebben.19

Hieronder, in paragraaf 6.3 wordt beschreven hoe het Comité hier mee omgaat.

Naast het begin van de kindertijd was er ook discussie over het moment waarop
het kind-zijn overgaat in volwassenheid.20 Veel delegaties vonden achttien jaar
nogal oud, maar de ontsnappingsmogelijkheid om op nationaal niveau andere
regelingen te treffen bood hier een uitweg. De discussie draaide om onderwer-
pen die in het onderhavige kader niet bijzonder relevant zijn en wordt daarom
hier niet verder weergegeven.21 In het werk van het Comité komen wel onder-
werpen naar voren die onder dit thema moeten worden gevat, zoals bijvoor-
beeld de minimumleeftijd om te mogen trouwen, maar ook dat wordt nader
besproken in paragraaf 6.3.

Artikel 6: recht op (over)leven
In 1988 stelde India voor om een artikel 1bis of 2bis op te nemen dat zou
luiden: ‘The States Parties to the present Convention undertake to create an
environment, within their capacities and constitutional processes, which ensures,
to the maximum extent possible, the survival and healthy development of the
child’. De discussie draaide om het verschil tussen het recht op leven en het
recht om te overleven. Dat laatste, zo vonden de meesten, had een wat positie-
ver, verplichtender karakter. Enkele delegaties, waaronder Venezuela, vreesden
echter dat de aanvulling van het recht op leven met een recht op overleven zou
leiden tot een beperkte(re) invulling van het recht op leven dan zoals dat in
andere verdragen was neergelegd. Niettemin werd een voorstel van een infor-
mele werkgroep aanvaard dat in grote lijnen luidde zoals de huidige bepaling.
De Heilige Stoel verklaarde bij die gelegenheid dat de rechten van het kind
vanaf het moment van conceptie moesten worden erkend. De conceptie zelf
werd door deze observer omschreven als de ‘transmission of life in marriage to
which the mission of transmitting life was exclusively entrusted’.22 Vier verdrags-
partijen, te weten China, Frankrijk, Luxemburg en Tunesië, hebben later bij de
ratificatie een voorbehoud gemaakt of een interpretatieve verklaring afgelegd
met betrekking tot artikel 6. De teneur van deze voorbehouden is dat artikel 6
niet in de weg kan staan aan wetgeving inzake vrijwillige zwangerschapsafbre-
king.

In 1989 kwam Venezuela terug op zijn bezwaar tegen het concept van het
‘recht op overleven’. De observer namens de World Health Organisation lichtte
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daarop toe dat survival een specifieke betekenis heeft in VN-context en in het
bijzonder voor de WHO en UNICEF. Het begrip omvat ‘growth monitoring,
oral rehydration and disease control, breastfeeding, immunization, child spacing,
food and female literacy’. Na enige discussie trok Venezuela zijn bezwaar in en
werd artikel 6 aanvaard.23

Het begrip development in het tweede lid van artikel 6 ziet niet slechts op de
ontwikkeling van het kind naar volwassenheid, maar gaat ook over de noodzaak
te voorzien in optimale omstandigheden gedurende de kindertijd.24

Artikel 24: recht op een optimale gezondheid
In 1985 kwam de werkgroep pas echt toe aan de bespreking van een bepaling
over het recht op gezondheid(szorg), destijds artikel 13. Er lagen twee voorstel-
len ter tafel; het oorspronkelijke Poolse voorstel en een Canadees ontwerp. Het
Poolse voorstel bevatte onder meer een onderdeel c dat luidde: [States Parties
shall undertake measures with a view to] ‘c) providing expectant mothers with
appropriate health care services and ensuring working mothers a paid leave
granting adequate social security benefits for a reasonable period of time, before
and after confinement’. Besloten werd het Canadese tekstvoorstel tot uitgangs-
punt te nemen, waarmee het betaalde verlof, waarin door het Canadese voorstel
niet werd voorzien, van de baan was.25

Het Canadese voorstel luidde, voor zover relevant, als volgt: [The States
Parties shall take appropriate measures to:] ‘a) diminish infant and child mortal-
ity; c) ensure appropriate health care services for expectant mothers; e) develop
preventive health care and family planning programmes and services.’

De discussie die volgde draaide onder meer om de vraag of gezondheidszorg
gratis moest zijn.26 Het VK kwam met een compromistekst waarin werd bepaald
dat verdragspartijen ernaar moeten streven dat geen enkel kind het recht op
toegang tot gezondheidszorg om financiële redenen wordt onthouden. In 1989
werd ‘financiële redenen’ geschrapt, omdat dit al besloten zou liggen in de
ontwerpbepaling voor artikel 5 (het huidige artikel 4).27

Tijdens de werkgroep in 1985 stelde de VS voor om aan onderdeel c) de ver-
plichting toe te voegen om te voorzien in informatie over geschikte kindervoe-
ding en de NGO Ad Hoc Group voegde daar informatie over en bescherming
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van borstvoeding aan toe. Besloten werd hier een apart onderdeel van te maken
(zie verder hoofdstuk 5, paragraaf 5.2).

In 1989 werd onderdeel c) van het Canadese tekstvoorstel, intussen omge-
nummerd tot onderdeel d) geamendeerd door het VK dat ervan wilde maken:
‘To ensure appropriate pre- and post-natal health care for mothers and their
children’. De VS vonden dat dit onderdeel alleen naar moeders zou moeten
verwijzen en niet naar hun kinderen, hetgeen werd overgenomen.28

Met betrekking tot onderdeel e), inmiddels hernummerd tot f), over onder meer
gezinsplanning, stelde de Heilige Stoel in 1985 voor om het woord programmes
te vervangen door het ruimere begrip education.29 Dat voorstel werd overgeno-
men. In 1989 werd op voorstel van Venezuela guidance for parents aan onderdeel
f) toegevoegd.30 Verschillende staten hebben voorbehouden gemaakt of verkla-
ringen afgelegd bij deze bepaling. Wellicht het meest sprekende voorbeeld biedt
de Heilige Stoel, die het verdrag ratificeerde onder voorbehoud ‘that it interprets
the phrase ‘family planning education and services’ in article 24(2) to mean only
those methods of family planning which it considers morally acceptable, that is,
the natural methods of family planning’.31 In verband met deze bepaling zijn in
het bijzonder de uitkomsten van belang van de Wereldbevolkingsconferentie in
Cairo in 1994. Daarin is vastgelegd dat ‘Reproductive health care should provide
the widest range of services without any form of coercion’. Ook wordt het
belang van ‘men’s shared responsibility and active involvement in sexual and
reproductive behaviour, including family planning [...]’ benadrukt.32 Een van de
belangrijke doelen waarover in Cairo overeenstemming werd bereikt was de
noodzaak het aantal tienerzwangerschappen terug te dringen. Dit werd een jaar
later onderstreept op de Vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing. Jaarlijks
krijgen meer dan 15 miljoen meisjes tussen de vijftien en negentien jaar een
kind. (Te) jeugdig moederschap brengt een relatief groot risico mee op compli-
caties tijdens zwangerschap en bevalling en een groter risico op kraambedsterfte.
De kinderen van heel jonge moeders zijn vaker ziek en de kans dat zij overlijden
is relatief groot. Het te jong krijgen van kinderen staat ook in de weg aan de
verbetering van de positie van deze groep vrouwen op onderwijskundig, econo-
misch en sociaal vlak.33

In 1985 kwam voor het eerst de bescherming van kinderen tegen – onder
meer – schadelijke traditionele praktijken ter sprake (thans artikel 24(3) IVRK).
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Er was brede steun voor een dergelijke bepaling, maar over de vraag of bepaalde
praktijken specifiek zouden moeten worden benoemd bestond verschil van
mening. Concrete voorbeelden die werden genoemd waren genitale verminking
van vrouwen en de betere zorg die jongetjes vaak krijgen in vergelijking met
meisjes. Een aantal delegaties zei dat het begrip traditionele praktijken naar hun
idee alle praktijken omvatte die door de Working Group on Traditional Practices
affecting the Health of Women and Children waren beschreven in zijn rapport.34 De
opsomming in dit rapport bevat naast vrouwenbesnijdenis onder meer kind-
huwelijken en taboes en andere praktijken die vrouwen verhinderen controle
over hun eigen vruchtbaarheid uit te oefenen. Ook gebruiken rond bevalling en
geboorte en prenatale sekseselectie worden hiertoe gerekend.35 De sfeer tijdens
deze besprekingen was zo gespannen dat de bepaling bijna sneuvelde door
toedoen van een Franse tolk die op eigen houtje traditional vertaalde met barbare,
waardoor Senegal nogal ontstemd raakte.36 Uiteindelijk ging men akkoord met
een formulering zonder specifieke verwijzingen.

Een ander heikel discussiepunt draaide om medische experimenten. Dit werd
aangesneden in hetzelfde ontwerp (van de NGO Ad Hoc Group) waarin de
traditionele praktijken naar voren werden gebracht. Hier kwam men echter niet
uit en het onderdeel werd uit het ontwerp geschrapt.37 Het is niet in het verdrag
gekomen.

6.3 INVULLING VAN HET RECHT OP (OVER)LEVEN EN GEZONDHEID

Het Kinderrechtencomité hanteert zoals gezegd, in navolging van de WHO, een
brede definitie van recht op gezondheid. Bijgevolg hebben heel veel aanbe-
velingen van het Comité betrekking op of tenminste relevantie voor de gezond-
heid van kinderen. Omdat het in dit onderzoek gaat om de verhouding tussen
kinderen en hun ouders (of verzorgers) m/v, heb ik mij bij de beschrijving van
het werk van het Comité zoveel mogelijk beperkt tot die aspecten van de
gezondheid van kinderen en de zorg daarvoor die in het bijzonder relevant zijn
in de context van voortplanting.

Rapportagerichtlijnen
Drie hoofdstukken of thema’s uit de rapportagerichtlijnen zijn (deels) relevant
voor de hier besproken onderwerpen: thema II – definition of the child, met
betrekking tot artikel 1; thema III – general principles, in het bijzonder IIIC dat
ziet op het recht op leven, overleven en ontwikkeling zoals neergelegd in artikel
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38 CRC/C/5.
39 CRC/C/58.
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6; en thema VI – basic health and welfare, onderdeel B over gezondheid en
gezondheidszorg (artikel 24).

In de richtlijn voor eerste rapportages38 wordt verdragspartijen gevraagd wie
voor welke kwesties onder de nationale wetgeving worden beschouwd als kind.
Verdragspartijen moeten beschrijven wanneer in hun land het kind-zijn ophoudt
en de volwassenheid begint, en of er voor verschillende doeleinden wellicht ook
verschillende minimimleeftijden worden gehanteerd. Specifiek (maar niet limi-
tatief) wordt gevraagd naar de minimumleeftijd voor toegang tot juridisch en
medisch advies zonder toestemming van de ouders, tot welke leeftijd kinderen
leerplichtig zijn, vanaf welke leeftijd kinderen mogen werken, vanaf welke leef-
tijd kinderen seks mogen hebben, mogen trouwen, in militaire dienst mogen (of
moeten) gaan, mogen getuigen, strafrechtelijk aansprakelijk zijn, alcohol mogen
drinken, en vanaf welke leeftijd zij kunnen worden gedetineerd (para. 12).

In de richtlijn voor tweede en volgende rapportages39 is deze lijst verder
uitgebreid. Toegevoegd zijn uiteenlopende zaken als vanaf welke leeftijd instem-
ming van het kind is vereist bij wijziging van (aspecten van) zijn identiteit, vanaf
welke leeftijd de doodstraf mag worden opgelegd, en wanneer kinderen zelf
mogen beslissen over het geloof dat zij (niet) willen aanhangen (para. 24). Ver-
schillen in leeftijdsgrenzen tussen jongens en meisjes moeten ook worden
vermeld. Specifiek noemt het Comité in dit verband de instemming met ge-
slachtsverkeer en de huwelijksleeftijd.

Het Comité rekent artikel 6(1) tot de algemene beginselen, tezamen met artikel
2 (non-discriminatie), artikel 3 (belang van het kind) en artikel 12 (respect voor
de opvattingen van kinderen). Verdragspartijen moeten in hun eerste rapportage
informatie opnemen over wettelijke regelingen en beleid dat relevant is voor
deze onderwerpen, alsmede over problemen bij het implementeren van deze
rechten. Prioriteiten en specifieke streefdoelen moeten worden beschreven.
Verdragspartijen worden bovendien ‘aangemoedigd’ aan te geven hoe deze
beginselen een rol spelen bij de implementatie van de andere verdragsrechten
(para. 14). Met betrekking tot het tweede lid dienen de rapportages te vermel-
den welke wettelijke en andere maatregelen zijn genomen om het recht op
overleven en ontwikkeling te bereiken (para. 19 onder a).

In de richtlijnen voor tweede en volgende rapportages vraagt het Comité
partijen te beschrijven hoe zij precies het recht op leven van kinderen garande-
ren en welke maatregelen zij hebben genomen om de kansen van kinderen om
te overleven en zich te ontwikkelen te maximaliseren (para. 40). Tevens wordt
gevraagd te beschrijven hoe registratie van het overlijden van kinderen is gere-
geld, welke onderzoeksprocedures er zijn naar doodsoorzaken, en welke maatre-
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gelen worden genomen ter preventie van zelfmoord. Ook wordt gevraagd te
rapporteren over risico’s die voor bepaalde groepen levensbedreigend kunnen
zijn, zoals bijvoorbeeld seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en straatge-
weld.

Het recht op een adequate levensstandaard (artikel 27 IVRK) ligt feitelijk in
het verlengde van de basale overlevingsvoorwaarden die door artikel 6 worden
gesteld. Een belangrijk verschil is dat de staat ervoor moet zorgen dat kinderen
kunnen (over)leven, terwijl de verantwoordelijkheid voor een adequate levens-
standaard primair bij de ouders wordt gelegd. Artikel 27 is – voor zover rele-
vant – aan de orde geweest in hoofdstuk 5.

Onder het thema gezondheid en gezondheidszorg brengt het Comité de artike-
len 6 (leven en overleven) en 24 (gezondheid) samen. De richtlijnen voor eerste
rapportages vragen verdragspartijen onder meer de belangrijkste maatregelen te
beschrijven op het terrein van de gezondheidszorg, alsmede de wijze waarop de
rechten van kinderen, onder meer op overleven en ontwikkeling, op gezond-
heid en zorg en de rechten van kinderen met een handicap, in dit verband
worden gewaarborgd en bewaakt (para. 19). De wijze waarop de verschillende
betrokken instanties, zowel overheid als niet-overheid, samenwerken moet
worden aangegeven. Partijen wordt tevens verzocht om zo mogelijk aanvullende
statistische gegevens te overleggen (para. 20).

In de richtlijnen voor tweede en volgende rapportages zijn de aanwijzingen
ook voor dit onderwerp gedetailleerder dan in de richtlijn voor eerste rapporta-
ges (paras. 94 tot en met 99). Verdragspartijen moeten beschrijven hoe zij
verzekeren dat geen kind is verstoken van toegang tot gezondheidszorg. Ver-
dragspartijen moeten cijfers overleggen die laten zien of in vergelijking met de
voorgaande rapportageperiode voortgang is geboekt op tal van punten, zoals bij
de bestrijding van kindersterfte (inclusief zuigelingensterfte), over de verhouding
tussen preventieve en curatieve zorg, over inentingsprojecten, over ondervoe-
ding en schoon drinkwater, geboortegewicht, pre- en postnatale zorgvoorzie-
ningen voor moeders, maatregelen om zwangerschap op jonge leeftijd (early
pregnancy) te voorkomen, de mate waarin tienerzwangerschappen voorkomen,
uitgesplitst naar onder meer stad/platteland, leeftijd, regio en sociale en etnische
afkomst. Cijfers en informatie over beleid terzake van het voorkomen en
bestrijden van HIV en AIDS moeten worden opgenomen, alsmede hoe de
gevolgen ervan worden verzacht (denk aan stigmatisering van seropositieve
mensen, AIDS-wezen, en het voorkomen van moeder-kindbesmetting).

Onder het derde lid van artikel 24 IVRK moet worden beschreven welke
traditionele (schadelijke) gebruiken nog worden gepraktiseerd en wat daartegen
wordt ondernomen.
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40 Zie b.v. CRC/C/15/Add.210 § 16 (Jamaica), waarin het Comité het belang benadrukt van
gezondheidsindicatoren, waarbij m.n. sterftecijfers van zuigelingen, peuters (tot vijf jaar) en
hun moeders worden genoemd.

41 CRC/C/15/Add.58 § 22, CRC/C/15/Add.77 § 24-25, CRC/C/15/Add.78 § 23,
CRC/C/15/Add.104 § 55, CRC/C/15/Add.106 § 24, CRC/C/15/Add.111 § 18,
CRC/C/15/Add.115 § 48, CRC/C/15/Add.116 § 54, CRC/C/15/Add.118 § 3, CRC/
C/15/Add.119 § 45, CRC/C/15/Add.121 § 22, CRC/C/15/Add.122 § 29, CRC/C/15/
Add.124 § 44, CRC/C/15/Add.130 § 43-44, CRC/C/15/Add.131 § 41, CRC/C/15/
Add.133 § 54, CRC/C/15/Add.138 § 54-55, CRC/C/15/Add.141 § 33-34, CRC/C/15/
Add.147 § 43-44, CRC/C/15/Add.153 § 48, CRC/C/15/Add.155 § 39, CRC/C/15/
Add.156 § 46-47, CRC/C/15/Add.160 § 43-44, CRC/C/15/Add.159 § 37, CRC/C/15/
Add.164 § 43(b), CRC/C/15/Add.165 § 42-43, CRC/C/15/Add.166 § 37, CRC/C/15/
Add.167 § 49, CRC/C/15/Add.171 § 42, CRC/C/15/Add.172 § 46-47, CRC/C/15/
Add.173 § 39, CRC/C/15/Add.174 § 43, CRC/C/15/Add.177 § 34-35, CRC/C/15/
Add.179 § 46, CRC/C/15/Add.180 § 42, CRC/C/15/Add.187 § 46-47, CRC/C/15/
Add.190 § 44, CRC/C/15/Add.191 § 51, CRC/C/15/Add.193 § 39(b), CRC/C/15/Add.
200 § 39, CRC/C/15/Add.206 § 46, CRC/C/15/Add.210 § 16, CRC/C/15/Add.211
§ 44-45, CRC/C/15/Add.217 § 53-54, CRC/C/15/Add.218 § 48, CRC/C/15/Add.228
§ 52, CRC/C/15/Add.223 § 43-44, CRC/C/15/Add.234 § 49-53, CRC/C/15/Add.235
§ 44-45, CRC/C/15/Add.236 § 46-47, CRC/C/15/Add.237 § 53 en 57, CRC/C/
15/Add.239 § 50, CRC/C/15/Add.245 § 46-47, CRC/C/15/Add.256 § 48-49. Het valt
op dat in een enkel geval sprake is van zorg voor de ene groep terwijl de aanbeveling voor
beide geldt of andersom: in CRC/C/15/Add.159 § 37 (Mauretanië) toont het Comité zich
bezorgd om de sterftecijfers van moeders en kinderen, maar doet slechts een aanbeveling
t.a.v. van het terugdringen van het sterftecijfer van kinderen. In CRC/C/15/Add.166 § 37
(Paraguay) en CRC/C/15/Add.172 § 46-47 (Mozambique) wordt ingegaan op sterftecijfers
van moeders, terwijl de aanbeveling mede op kinderen is gericht. 

42 CRC/C/15/Add.36 § 19, CRC/C/15/Add.74 § 20, CRC/C/15/Add.82 § 19 en 35,
CRC/C/15/Add.89 § 19, CRC/C/15/Add.93 § 22, CRC/C/15/Add.100 § 27, CRC/C/
15/Add.102 § 24, CRC/C/15/Add.108 § 35, CRC/C/15/Add.109 § 27, CRC/C/15/
Add.112 § 27, CRC/C/15/Add.113 § 26, CRC/C/15/Add.120 § 24, CRC/C/15/Add.
128 § 52, CRC/C/15/Add.137 § 48, CRC/C/15/Add.150 § 37-38, CRC/C/15/Add.154
§ 40, CRC/C/15/Add.229 § 47, CRC/C/15/Add.230 § 44-45, CRC/C/15/Add.242
§ 48-49.

43 De volgende cijfers zijn ontleend aan: UNDP 2004, p. 168-171.
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6.3.1 Recht op eerstelijnsgezondheidszorg

Sterftecijfers
Het Comité verlangt van alle verdragspartijen dat zij cijfers overleggen inzake
kinder- en kraambedsterfte.40 In ongeveer een derde van alle landencommenta-
ren besteedt het Comité expliciet aandacht aan sterftecijfers van moeders, vaak
in één adem genoemd met kinderen,41 maar opvallend vaak als zelfstandig punt
van aandacht.42 De zorgen van het Comité zijn niet overdreven. Een vluchtige
blik op de cijfers volstaat om de ernst van de situatie in te zien. De verschillen
in levenskansen tussen landen in dit opzicht zijn enorm.43 De gemiddelde
levensverwachting in de periode 2000-2005 in Noorwegen en Zweden was
respectievelijk 78,9 en 80,1, terwijl die in Sierra Leone lag op 34,2 en in Zambia
op 32,4. In 2002 was de kans dat een kind voor zijn eerste verjaardag zou
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44 Eén van de zgn. millennium doelen (target 5) is het met 2/3 terugdringen van de sterfte
onder kinderen tot vijf jaar. Over de MDGs zie hfdst. 2.2.5.

45 http://www.unfpa.org/mothers/disability.htm, accessed, 1 april 2005.
46 Ars 2005, p. 31.
47 Zie b.v. CRC/C/15/Add.43 § 23, CRC/C/15/Add.127 § 43, CRC/C/15/Add.223 § 57,

CRC/C/15/Add.256 § 47.
48 Declaration of Alma-Ata, 1978. De verklaring is een uitwerking van het begrip gezondheid

zoals neergelegd in de constitutie van de WHO, waarin gezondheid wordt gedefinieerd als
‘a state of complete physical, mental and social well-being’. Zie ook Van Bueren 1995, p.
297 e.v.
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overlijden in Zweden en Japan 0,3%, in Eritrea 4,7% en in Sierra Leone 16,5%.
De kans dat een kind in 2002 voor zijn vijfde verjaardag zou sterven44 lag in
Zweden op 0,3%, in Sierra Leone op 28,4% en in Mali op 22,2%. Iets optimisti-
scher stemmen de cijfers over de daling van de kindersterfte in de afgelopen
jaren: in Zweden bijvoorbeeld van 15 naar 3 kinderen op de 1000, in Sierra
Leone van 363 naar 284 en in Mali van 400 naar 222 kinderen tussen 1970 en
2002.

De kans dat vrouwen overlijden ten gevolge van zwangerschapsgerelateerde
oorzaken of binnen 42 dagen na beëindiging van de zwangerschap, per 100.000
levend geboren kinderen, varieert sterk. De cijfers van UNDP later wederom
grote verschillen zien. In Zweden overlijden 5 van de 100.000 vrouwen die een
levend kind ter wereld brengen, in Sierra Leone zijn dat er 1.800.

De kans dat vrouwen aan hun zwangerschap ernstige tot zeer ernstige gevol-
gen overhouden, bijvoorbeeld door complicaties veroorzaakt door illegale
abortus, is nog vele malen groter. Tegenover elke vrouw die overlijdt aan
zwangerschapsgerelateerde gevolgen zijn er, naar schatting van UNFPA, tussen
de 30 en de 100 die ernstige tot zeer ernstige gevolgen overhouden aan de
bevalling.45 Het jaarlijkse kraambedsterftecijfer komt overeen met drie tsunami’s
per jaar of vier neerstortende Boeings per dag.46

Eerstelijnszorg
Gegeven deze cijfers is het niet verwonderlijk dat de overlevingskansen van
kinderen en hun moeders een voortdurend punt van zorg zijn voor het Comité.
Het Comité legt, conform artikel 24(2)(b), veel nadruk op de eerstelijnsgezond-
heidszorg (primary health care).47 Volgens de opstellers van de Alma Ata Decla-
ration48 is deze basiszorg de sleutel voor het bereiken van een redelijk gezond-
heidsniveau voor iedereen. Ten tijde van de totstandkoming van deze Verklaring
(1978) werd besloten dat dat doel – een redelijk gezondheidsniveau voor
iedereen – in het jaar 2000 moest zijn bereikt (art. V). Inmiddels is pijnlijk
duidelijk dat dat niet is gelukt, maar dat zal vermoedelijk eerder aan het ontbre-
ken van eerstelijnszorg liggen dan aan het concept als zodanig. De Verklaring
van Alma Ata geeft de volgende omschrijving van eerstelijns gezondheidszorg
(art. VI):
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49 B.v. CRC/C/15/Add.42 § 23, CRC/C/15/Add.75 § 22 en 45, CRC/C/15/Add.152
§ 51-52.

50 CRC/C/15/Add.207 § 39 (Sri Lanka). Het gaat hier i.h.b. om moeder-en-kindzorg. En
CRC/C/15/Add.223 § 57 (Indonesië). In dit geval legt het Comité de nadruk op het belang
van inentingscampagnes voor moeders en kinderen.

51 B.v. CRC/C/15/Add.95 § 6, CRC/C/15/Add.256 § 47.
52 CRC/C/15/Add.131 § 41-42.
53 CRC/C/15/Add.256 § 47.
54 CRC/C/15/Add.259 § 47 en 49.
55 O.a. CRC/C/15/Add.4 § 20, CRC/C/15/Add.75 § 22 en 45, CRC/C/15/Add.95 § 6,

CRC/C/15/Add.119 § 36, CRC/C/15/Add.152 § 51-52, CRC/C/15/Add.181 § 36,
CRC/C/15/Add.199 § 45, CRC/C/15/Add.202 § 44-45, CRC/C/15/Add.212 § 40,
CRC/C/15/Add.223 § 57, CRC/C/15/Add.260 § 61, CRC/C/15/Add.63 § 44, CRC/
C/15/Add.266 § 54-55, CRC/C/15/Add.267 § 55.
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‘Primary health care is essential health care, based on practical, scientifically
sound and socially acceptable methods and technology made universally
accessible to individuals and families [...] at a cost that the community and
country can afford to maintain at every stage of their development [...]. It
forms an integral part both of the country’s health system, of which it is the
central function and main focus, and of the overall social and economic
development of the community. It is the first level of contact of individuals,
the family and community with the national health system bringing health
care as close as possible to where people live and work, and constitutes the
first element of a continuing health care process.’

Het Comité sluit in zijn werk bij deze definitie aan. Universele toegankelijkheid
omvat in de ogen van het Comité regionale spreiding,49 die zich ook uitstrekt
tot conflictgebieden,50 betaalbaarheid51 en kwaliteit voor iedereen. Djibouti
krijgt bijvoorbeeld opdracht uit te zoeken door welke sociale factoren bepaalde
kwetsbare groepen worden weerhouden van het inroepen van gezondheidszorg.
Het Comité is in dit geval in het bijzonder bezorgd over het grote aantal kinde-
ren dat HIV/AIDS-geïnfecteerd raakt via hun moeder.52 Het Comité wijst
Bolivia erop dat niet alle kinderen, en in het bijzonder kinderen uit inheemse
bevolkingsgroepen, profiteren van het systeem van gratis eerstelijnsgezondheids-
zorg.53 In Bosnië en Herzegovina heeft circa 90% van de Roma geen ziektekos-
tenverzekering, waardoor zij in de praktijk zijn uitgesloten van toegang tot
gezondheidszorg.54

Kraamzorg
Binnen het stelsel van eerstelijnsgezondheidszorg gaat veel aandacht uit naar
voorzieningen rond zwangerschap en bevalling.55 Het Comité legt prioriteit bij
toegankelijke zwangerschaps-, bevallings- en kraamzorg, die moet worden
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56 Expliciet o.m. CRC/C/15/Add.74 § 20, CRC/C/15/Add.78 § 23, CRC/C/15/Add.82
§ 19 en 35, CRC/C/15/Add.102 § 24, CRC/C/15/Add.115 § 48, CRC/C/15/Add.119
§ 45, CRC/C/15/Add.153 § 48, CRC/C/15/Add.154 § 40, CRC/C/15/Add.159 § 37,
CRC/C/15/Add.166 § 37, CRC/C/15/Add.172 § 46-47, CRC/C/15/Add.173 § 40,
CRC/C/15/Add.179 § 46, CRC/C/15/Add.187 § 46-47, CRC/C/15/Add.217 § 53
CRC/C/15/Add.218 § 48, CRC/C/15/Add.221 § 51, CRC/C/15/Add.222 § 48,
CRC/C/15/Add.225 § 46, CRC/C/15/Add.228 § 52, CRC/C/15/Add.233 § 43-44,
CRC/C/15/Add.235 § 44-45, CRC/C/15/Add.236 § 46-47, CRC/C/15/Add.242 § 48-
49, CRC/C/15/Add.252 § 53, CRC/C/15/Add.255 § 50, CRC/C/15/Add.256 § 48.

57 CRC/C/15/Add.138 § 54-55.
58 Expliciet b.v. CRC/C/15/Add.141 § 33-34, CRC/C/15/Add.202 § 49, CRC/C/15/Add.

228 § 52, CRC/C/15/Add.258 § 58-59.
59 O.a. CRC/C/15/Add.131 § 41, CRC/C/15/Add.180 § 42, CRC/C/15/Add.242 § 50-51,

CRC/C/15/Add.245 § 51, CRC/C/15/Add.252 § 57, CRC/C/15/Add.255 § 50,
CRC/C/15/Add.257 § 52. Zie tevens CRC General Comment No. 3 over kinderen en
HIV/AIDS problematiek.

60 B.v. CRC/C/15/Add.138 § 54-55, CRC/C/15/Add.141 § 33-34, CRC/C/15/Add.179
§ 46, CRC/C/15/Add.229 § 47, CRC/C/15/Add.233 § 43-44, CRC/C/15/Add.242
§ 48-49.

61 Het valt op dat het Comité sterftecijfers en daarmee verband houdende kwesties doorgaans
als gezondheidskwestie behandelt en dus onder art. 24 en niet als kwestie van (over)leven als
bedoeld in art. 6. Voorbeelden van situaties waarin het Comité een kwestie in het licht van
het recht op (over)leven behandelt zijn situaties waarin de sterftecijfers onder bepaalde
groepen (extra) hoog zijn, b.v. door discriminatie van vrouwen of van leden van minder-
heidsgroepen (CRC/C/15/Add.217 § 29, Pakistan); traditionele praktijken die ertoe leiden
dat kinderen kort na hun geboorte worden gedood vanwege de omstandigheden waaronder
ze worden geboren (stuitligging (CRC/C/15/Add.138 § 32-33, Centraal Afrikaanse
Republiek) of waarvan de moeder sterft in het kraambed (CRC/C/15/Add.255 § 30-31,
Togo) of die met bepaalde kenmerken worden geboren (huidaandoening, tanden; ook
Togo); het onthouden van (voldoende) zorg aan kinderen die bij hun gedetineerde moeder
verblijven (CRC/C/15/Add.155 § 24-25, Ivoorkust), infanticide (door moeders; CRC/C/
15/Add.179 § 30, Niger) of strafrechtelijke bepalingen die vrouwen en meisjes discrimineren
(CRC/C/15/Add.125 § 35-36, Jordanië). Zie over uiteenlopende opvattingen of het recht
op (over)leven verder strekt dan het opzettelijk kinderen van hun leven beroven (infanticide)
Van Bueren 1995, p. 302-303.
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verstrekt door gekwalificeerd personeel.56 Het Comité suggereert de Centraal
Afrikaanse Republiek dergelijke voorzieningen gratis aan te bieden, of tenminste
goedkoper. Het vermoedt dat de kosten vrouwen ervan weerhouden zorg te
zoeken. Daarin zou een belangrijke oorzaak van de hoge sterftecijfers kunnen
zijn gelegen.57 Het Comité lijkt een voorkeur te hebben voor ziekenhuisbeval-
lingen.58 Dat hangt vaak samen met de wens besmetting van kinderen met het
HIV-virus tijdens de bevalling te voorkomen.59 Het Comité blijft echter rea-
listisch en waar uitbreiding van zorgvoorzieningen over het hele land in de
nabije toekomst niet in de verwachting lijkt te liggen, wordt aangedrongen op
training van lokale vroedvrouwen en het voorkomen van onbegeleide bevallin-
gen.60 Met name op het platteland is zorg vaak niet beschikbaar, zeker niet dicht
bij huis.61
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62 B.v. CRC/C/15/Add.107 § 30, CRC/C/15/Add.108 § 35, CRC/C/15/Add.137 § 48,
CRC/C/15/Add.154 § 40, CRC/C/15/Add.166 § 37, CRC/C/15/Add.172 § 46-47,
CRC/C/15/Add.173 § 39, CRC/C/15/Add.191 § 51, CRC/C/15/Add.239 § 50.

63 B.v. CRC/C/15/Add.173 § 39 (Chili).
64 CRC/C/15/Add.137 § 48 (onder verwijzing naar CEDAW).
65 CRC/C/15/Add.239 § 50.
66 CRC/C/15/Add.239 § 51.
67 CRC/C/15/Add.161 § 37(b).
68 CRC/C/15/Add.223 § 57.
69 CRC/C/15/Add.115 § 48-49.
70 Resp. CRC/C/15/Add.189 § 42 en CRC/C/15/Add.201 § 3.
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Kraambedsterfte van moeders en kinderen wordt niet alleen veroorzaakt door
onhygiënische omstandigheden en het ontbreken van (goede) kraamzorg. On-
vakkundig uitgevoerde, onhygiënische, vaak clandestiene abortussen vormen een
andere belangrijke doodsoorzaak van vrouwen,62 niet in de laatste plaats door het
ontbreken van nazorg in geval van complicaties.63 Het Comité constateert dat
abortuspraktijken in Colombia zelfs de belangrijkste oorzaak zijn van zwanger-
schap gerelateerde sterfte.64 Ook waar abortus niet is verboden, kan het levens-
gevaarlijk zijn. Tegenover Noord-Korea spreekt het Comité zijn zorgen uit over
de ‘alarming increases in maternal mortality rates and due to the high rate of
voluntary termination of pregnancy’.65 Het Comité beveelt aan de kwaliteit van
de zorg te verbeteren en ervoor te zorgen dat anticonceptiemiddelen verkrijg-
baar zijn.66

Tegenover Oman spreekt het Comité zijn zorg uit over het grote aantal
zwangere vrouwen (30%) en kinderen tot vijf jaar (20%) dat lijdt aan bloedar-
moede.67 Het Comité dringt er bij Indonesië op aan te zorgen voor universele
toegankelijkheid van de basisgezondheidszorg voor moeders en kinderen en
zoveel mogelijk moeders en kinderen in te enten, ook in conflictgebieden.68 Aan
het adres van India spreekt het Comité, naast zorg over de omvang van kraam-
bedsterfte, zijn zorgen uit over het enorme aantal kinderen dat met een te laag
gewicht wordt geboren en algemeen de mate van ondervoeding van kinderen.
Het Comité merkt op dat de situatie wordt verergerd door de ‘extreme dispari-
ties faced by women and girls, especially in rural areas’. Het beveelt India aan
onderzoek te doen naar de sociaal-culturele factoren die ten grondslag liggen aan
praktijken als het doden van pasgeboren meisjes en selectieve abortus en op basis
daarvan maatregelen te nemen ter bestrijding van deze fenomenen.69 Een
optimistischer toon is te vinden in de landencommentaren over de Seychellen,
waar het Comité zijn waardering uitspreekt over ‘the strong commitment to
child and maternal health’, en over Tsjechië, waar volgens het Comité sprake is
van ‘very good maternal protection, including satisfactory maternity leave’.70

Tot de noodzakelijke eerstelijnszorg wordt ook speciaal op jongeren gerichte
zorg gerekend. In Burundi ontbreekt dergelijk beleid, tot ongenoegen van het
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71 CRC/C/15/Add.133 resp. § 58 en 54.
72 B.v. CRC/C/15/Add.133 § 58, CRC/C/15/Add.172 § 52-53, CRC/C/15/Add.253 § 51.
73 B.v. CRC/C/15/Add.75 § 22 en 45, CRC/C/15/Add.128 § 46, CRC/C/15/Add.131

§ 41-42, CRC/C/15/Add.153 § 52, CRC/C/15/Add.202 § 44-45, CRC/C/15/Add.227
§ 47, CRC/C/15/Add.256 § 47. Over moeder-kind-besmetting via borstvoeding zie
hfdst. 5.

74 Resp. CRC/C/15/Add.110 § 48, CRC/C/15/Add.118 § 40, CRC/C/15/Add.167 § 51,
CRC/C/15/Add.172 § 50, CRC/C/15/Add.192 § 35, CRC/C/15/Add.213 § 57.

75 CRC/C/15/Add.248 § 33.
76 O.m. CRC/C/15/Add.84 § 9 (Libië), CRC/C/15/Add.94 § 23 (Irak), CRC/C/15/Add.

97 § 25 (Thailand), CRC/C/15/Add.99 § 25 (Belize), CRC/C/15/Add.104 § 26 (Saint
Kitts en Nevis), CRC/C/15/Add.111 § 20 (Vanuatu), CRC/C/15/Add.113 § 27 (Mali),
CRC/C/15/Add.122 § 31 (Zuid-Afrika), CRC/C/15/Add.124 § 46 (Georgië), CRC/C/
15/Add.130 § 45 (Suriname), CRC/C/15/Add.135 § 37 (Overzeese Gebiedsdelen van het
Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland), CRC/C/15/Add.147 § 45 (Lesotho), CRC/C/
15/Add.156 § 48 (Tanzania), CRC/C/15/Add.162 § 38 (Portugal).
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Comité. Het Comité maakt zich sowieso zorgen om de geringe investeringen
in de gezondheidszorg in dat land.71

Daarnaast is preventie van HIV/AIDS-besmetting en in het kielzog daarvan
andere seksueel overdraagbare aandoeningen een voortdurend punt van zorg
voor het Comité. De belangrijkste aanknopingspunten zijn daarbij voor het
Comité voorlichting en andere voorzieningen speciaal gericht op jongeren,72 en
maatregelen om moeder-kind-besmetting te voorkomen, in het bijzonder tijdens
de bevalling.73

6.3.2 Tienerzwangerschap

Abortus
Eén van de grootste kopzorgen van het Comité zijn tienerzwangerschappen. In
grote delen van de wereld een zeer veelvoorkomend verschijnsel; soms gewenst,
bijvoorbeeld in landen waar jong wordt getrouwd; vaak ongewenst, althans
ongepland.

Veel van deze ongeplande, ongewenste zwangerschappen worden afgebro-
ken. In voormalige Sovjetrepublieken, maar niet alleen daar, is abortus door-
gaans legaal en betaalbaar. De gezondheidszorg is echter van een dermate
bedroevend niveau dat er na een abortus vaak complicaties optreden, die soms
de dood tot gevolg hebben. Het Comité uit zijn zorgen in deze zin onder meer
tegenover Rusland, Macedonië, Oezbekistan, Mozambique, Moldavië en
Kazachstan.74 Maar ook in Zweden wordt een stijging van het aantal abortussen
onder tieners geconstateerd. Daar vormt de praktijk echter nauwelijks een ge-
zondheidsrisico. Niettemin vindt het Comité het een onwenselijke ontwikke-
ling.75

Het komt frequent voor dat verdragspartijen verzuimen abortuscijfers te
overleggen. Het Comité dringt er bij deze verdragspartijen op aan dat verzuim
bij de volgende rapportage te herstellen.76
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77 CRC/C/15/Add.107 § 30.
78 CRC/C/15/Add.127 § 45. Vgl. ook een aanbeveling aan Lesotho om diensten op het

gebied van de gezondheidszorg toegankelijk te maken zonder toestemming van de ouders.
Wel gaat het in deze aanbeveling primair om maatregelen ter voorkoming en bestrijding van
AIDS/HIV-besmetting, maar ook t.a.v. van Lesotho maakt het Comité zich bezorgd over
zwangerschap onder tieners. Zie CRC/C/15/Add.147 § 25, 45 en 46.

79 CRC/C/15/Add.149 § 46-47.
80 B.v. CRC/C/15/Add.54 § 16, CRC/C/15/Add.61 § 36, CRC/C/15/Add.62 § 12,

CRC/C/15/Add.66 § 16 en 29, CRC/C/15/Add.67 § 14 en 23, CRC/C/15/Add.73
§ 21, CRC/C/15/Add.160 § 45, CRC/C/15/Add.164 § 44, CRC/C/15/Add.172 § 50,
CRC/C/15/Add.179 § 23-24 en § 48, CRC/C/15/Add.193 § 40-41, CRC/C/15Add.202
§ 46, CRC/C/15/Add.206 § 48-49, CRC/C/15/Add.211 § 46-47, CRC/C/15/Add.217
§ 27-28, CRC/C/15/Add.218 § 49, CRC/C/15/Add.228 § 60-61, CRC/C/15/Add.233
§ 21-22, CRC/C/15/Add.234 § 50, CRC/C/15/Add.235 § 46, CRC/C/15/Add.236
§ 48-49, CRC/C/15/Add.246 § 44-45, CRC/C/15/Add.254 § 22, CRC/C/15/Add.257
§ 54-55, CRC/C/15/Add.258 § 91 en 93; CRC/C/15/Add.260 § 65-66, CRC/C/15/
Add.261 § 26-27, CRC/C/15/Add.264 § 25-26, CRC/C/15/Add.266 § 30-31 en 58-59.

81 Het Comité gaat hierop expliciet in tegenover Nigeria, CRC/C/15/Add.257 § 54.
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In weer andere landen is abortus verboden of mag alleen worden uitgevoerd
met instemming van de ouders. Het Comité is bezorgd dat het verbod op
abortus in Tsjaad tot gevolg lijkt te hebben dat meisjes geen hulp zoeken,
wanneer zich na de abortus complicaties voordoen, met alle levensbedreigende
risico’s van dien. Het Comité raadt Tsjaad aan voorzieningen op het vlak van
seksuele voorlichting en zorg te verbeteren en toegankelijk te maken. Tsjaad
wordt bovendien gestimuleerd ‘[to] review practices under the existing legisla-
tion authorizing abortions for therapeutic reasons, with a view to preventing
illegal abortions and improving protection of the mental and physical health of
girls...’.77 In Kyrgyzstan kunnen meisjes onder de 18 slechts een abortus krijgen
wanneer hun ouders daarvoor toestemming geven. Dat leidt, tot zorg van het
Comité, tot een toenemend aantal illegale abortussen.78 In Palau is abortus ook
verboden, behalve op medische gronden, en het Comité maakt zich daarom
bezorgd over het welzijn van meisjes die slachtoffer worden van verkrachting of
incest. Palau wordt verzocht de wetgeving op dit punt te herzien.79

Tienermoederschap
Ook tienerzwangerschappen die niet worden afgebroken, kunnen ernstige
gevolgen hebben voor de gezondheid van de jonge moeder. Dit is een belangrij-
ke reden voor het Comité om consequent aan te dringen op het verbieden van
kindhuwelijken, een praktijk die door het Comité als traditional practice wordt
getypeerd, alsmede op het effectueren van een eenmaal ingevoerd wettelijk
verbod.80 Maar binnen of buiten huwelijk, tienerzwangerschappen zorgen voor
veel onherstelbaar letsel. Zeer veelvoorkomend is obstetric fistulae.81 Dit is een
beschadiging van de baarmoederhals, waardoor urine niet meer kan worden
opgehouden. Het kan ook leiden tot neurologische schade aan de benen (foot
drop). De beschadiging kan ontstaan wanneer de baarmoederhals onvolgroeid is.
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82 Zie b.v. Bunting 2005, p. 20.
83 B.v. CRC/C/15/Add.54 § 16, CRC/C/15/Add.62 § 12, CRC/C/15/Add.121 § 5.
84 CRC/C/15/Add.104 § 26.
85 B.v. CRC/C/15/Add.62 § 12, CRC/C/15/Add.113 § 6, CRC/C/15/Add.121 § 5,

CRC/C/15/Add.147 § 53-54, CRC/C/15/Add.166 § 27 en 43, CRC/C/15/Add.171
§ 45, CRC/C/15/Add.172 § 56-57, CRC/C/15/Add.173 § 45-46, CRC/C/15/Add.188
§ 47-48, CRC/C/15/Add.202 § 52-53, CRC/C/15/Add.210 § 43, CRC/C/15/Add.211
§ 46-47, CRC/C/15/Add.215 § 43, CRC/C/15/Add.223 § 61, CRC/C/15/Add.224
§ 47, CRC/C/15/Add.228 § 60-61, CRC/C/15/Add.252 § 25 en 61-62, CRC/C/15/
Add.253 § 53, CRC/C/15/Add.256 § 50, CRC/C/15/Add.267 § 57-58.

86 CRC/C/15/Add.257 § 63-64.
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In landen met een goede en bereikbare gezondheidszorg komt deze kwaal bijna
niet voor, omdat het letsel tamelijk eenvoudig kan worden voorkomen door een
keizersnee.82 In arme landen is zulke zorg doorgaans niet bij de hand of onbe-
taalbaar.

Er zijn ook andere risico’s direct of indirect verbonden aan jeugdig moeder-
schap. Het Comité signaleert niet alleen negatieve consequenties voor de
gezondheid van de tienermoeders, maar ook voor hun kinderen.83 Het Comité
maakt zich bijvoorbeeld grote zorgen om het grote aantal tienermoeders op
Saint Kitts en Nevis ‘especially in relation to their low attendance at antenatal
clinics as well as their generally poor breastfeeding practices’.84 Een derde nega-
tieve consequentie van het jeugdig moederschap die het Comité signaleert, zijn
de afnemende kansen van de moeder, en daarmee van haar kinderen. Kinderen
die trouwen verliezen vaak hun status als minderjarige en daarmee hun recht op
de bescherming die het Kinderrechtenverdrag biedt. Maar ook zonder formele
regeling komt de situatie in de praktijk vaak op hetzelfde neer. Verreweg de
meeste aandacht besteedt het Comité in dit verband aan de uitsluiting van
onderwijs, vaak omdat zwangere meisjes van school worden gestuurd, maar niet
altijd daarom.85 Vermoedelijk spelen factoren als geldgebrek en het ontbreken
van kinderopvang een belangrijke rol.

Ten slotte is het Comité bezorgd over het grote aantal tienerzwangerschap-
pen in Nigeriaanse vluchtelingenkampen. Het Comité dringt er bij Nigeria op
aan te zorgen dat alle vluchtelingkinderen en hun families toegang hebben tot
zorg en voorlichting. Vrouwen en kinderen moeten bovendien worden be-
schermd tegen alle vormen van seksueel misbruik en uitbuiting.86

Jong solomoederschap
In vergelijking met het grote aantal aanbevelingen waarin het Comité ingaat op
de wenselijkheid van het voorkómen van tienerzwangerschap, zijn er maar
weinig aanbevelingen waarin – in het kader van artikel 24 IVRK – aandacht
wordt besteed aan de onwenselijkheid van solo-ouderschap, terwijl dat toch de
situatie is van veel tienermoeders (tot zorg van het Comité, zie hoofdstuk 4 en
5), behalve natuurlijk in die landen waar kindhuwelijken veel voorkomen.
Voorzover in dit verband wordt ingegaan op het solo-ouderschap is slechts in
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87 CRC/C/15/Add. 35 § 12 (‘worried about the high number of single mothers in Argentina
between the ages of 12 and 18’).

88 CRC/C/15/Add.14 resp. § 8 en 22.
89 CRC/C/15/Add.30 § 21.
90 CRC/C/15/Add.32 § 13, 18 en 24.
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een enkel geval (Argentinië) duidelijk dat het inderdaad over solotienermoeders
gaat.87 In enkele andere landencommentaren is niet helemaal duidelijk of het
Comité slechts verschillende problematische situaties opsomt, of dat het daartus-
sen ook een verband ziet. Tegenover Namibië bijvoorbeeld merkt het Comité
op dat ‘[c]ertain phenomena which may have a possible negative impact or
consequence on the situation of children, such as: teenage pregnancies, the high
incidence of households headed by a single person, and the apparent lack of
widespread understanding among parents of their joint parental responsibilities,
are of concern.’ De daaropvolgende aanbeveling om mensen bewust te maken
van ouderlijke verantwoordelijkheden en ‘to consider the possibility of provi-
ding counselling in this regard’ zouden er op kunnen wijzen dat het Comité een
verband ziet tussen de gesignaleerde fenomenen, maar een en ander is zo om-
zichtig geformuleerd dat niets met zekerheid kan worden gezegd.88 Een aanbe-
veling aan Colombia om maatregelen te nemen om het aantal tienerzwanger-
schappen terug te dringen en de ‘dramatische groei’ van het aantal solomoeders
tegen te gaan, vertoont eenzelfde onduidelijkheid over het verband tussen de
twee genoemde fenomenen.89 Hetzelfde is ook aan de hand bij een aanbeveling
aan Jamaica. Deze aanbeveling is ook nog in een ander opzicht wat onduidelijk.
Het Comité constateert dat de ‘high incidence of teenage pregnancies and
female-headed households make children particularly vulnerable to sexual abuse,
domestic violence, neglect and abandonment, sometimes leading to children
becoming involved in activities conflicting with the law.’ Verderop signaleert
het Comité dan de ‘need for greater efforts in developing family education and
awareness of the common parental responsibilities of both parents in the light of
article 18’. Jamaica moet bovendien voorzien in kinderopvang voor werkende
moeders.90 Het is niet onmiddellijk te begrijpen waarom kinderen die opgroeien
in een gezin met een vrouw aan het hoofd – vermoedelijk worden alleenstaande
vrouwen of moeders bedoeld – in het bijzonder kwetsbaar zouden zijn voor
seksueel misbruik en huiselijk geweld, wanneer in aanmerking wordt genomen
dat huiselijk geweld en seksueel misbruik toch doorgaans door mannen worden
gepleegd. Mogelijk vormen de vrienden van de alleenstaande vrouwen een risico
voor de kinderen? Eveneens enigszins curieus is de nadruk op de gezamenlijke
ouderlijke verantwoordelijkheid van beide ouders. Zou in dit verband het
benadrukken van de verantwoordelijkheid van mannen niet meer voor de hand
liggen?
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91 CRC/C/15/Add.86 § 19 en 37; idem o.a. CRC/C/15/Add.88 § 17 en 32 (Noord-Korea),
CRC/C/15/Add.89 § 20 (Fiji), CRC/C/15/Add.91 § 19 en 39 (Maladiven), CRC/C/15/
Add.100 § 27 (Guinee), CRC/C/15/Add.218 § 49 (Madagascar), CRC/C/15/Add.234
§ 50 (Rwanda).

92 CRC/C/15/Add.46 § 9.
93 CRC/C/15/Add.189 § 46.
94 CRC/C/15/Add.266 § 55(e).
95 CRC/C/15/Add.72 § 37.
96 CRC/C/15/Add.131 § 45-46.
97 CRC/C/15/Add.264 § 52-53.
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6.3.3 Zwangerschapspreventie

Voorlichting, gezinsplanning, anticonceptie
Aan de oproep aan verdragspartijen om een eind te maken aan het fenomeen
van de tiener- en andere ongewenste zwangerschappen koppelt het Comité een
aanbeveling. Het Comité suggereert Micronesië bijvoorbeeld om onderzoek te
doen naar de oorzaken van de toename van het aantal tieners dat zwanger
wordt.91 In de meeste gevallen dringt het Comité aan op meer en betere voor-
lichting en/of individuele advisering (counselling). Soms spreekt het Comité
alleen van voorlichting over gezinsplanning, dan weer van reproductieve ge-
zondheid en weer andere keren wordt ook seksuele voorlichting daarbij betrok-
ken. Zelfs de Heilige Stoel krijgt van het Comité een uitbrander(tje), omdat er
in het Vaticaan te weinig voorlichting wordt gegeven over (preventieve) ge-
zondheidszorg en begeleiding bij gezinsplanning.92 Af en toe blijft in het midden
wie precies die voorlichting of hulp moet krijgen. Soms lijkt dat primair om de
ouders te gaan, maar heel regelmatig ook beveelt het Comité expliciet aan dat
de voorlichting en hulp zich ook tot jongeren moeten uitstrekken. Het slechts
verlenen van counselling aan jongeren met toestemming van hun ouders, zoals
gebeurt in de Seychellen, vindt in de ogen van het Comité geen genade.93 Jemen
moet ervoor zorgen dat zowel mannen als vrouwen toegang hebben tot gezins-
planning.94 Ook Cuba moet meer doen aan gezinsplanning en voorlichting en
de doelgroep van zijn voorlichtingsprogramma’s ruimer formuleren dan uitslui-
tend gehuwde stellen.95 Djibouti moet zorgen dat ook jonggehuwde meisjes
toegang hebben tot diensten en informatie met betrekking tot gezinsplanning.96

Het Comité is voorts bezorgd over berichten dat de autoriteiten een handleiding
van deskundigen over seksuele voorlichting en reproductieve gezondheid (het
Manual for Life) hebben verboden. Onder verwijzing naar zijn General Comment
no. 4 zegt het Comité dat Nicaragua moet zorgen dat alle jongeren toegang
hebben tot diensten op het terrein van de reproductieve gezondheid en dat het
onmiddellijk een handleiding over seksualiteit en reproductie op de markt moet
brengen.97

Aanleiding voor de aanbevelingen over gezinsplanning, voorlichting en
advies zijn zoals gezegd vaak het grote aantal tienerzwangerschappen en hoge
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98 Resp. CRC/C/15/Add.4 § 12 en 20, CRC/C/15/Add.16 § 15 (en 2e rapport: CRC/C/
15/Add.199 § 45), CRC/C/15/Add.72 § 37, CRC/C/15/Add.119 § 36, CRC/C/15/
Add.127 § 44, CRC/C/15/Add.136 § 41, CRC/C/15/Add.140 § 38, CRC/C/15/Add.
142 § 39, CRC/C/15/Add.170 § 60, CRC/C/15/Add.249 § 56 en 57. De aanbeveling aan
Rusland wordt herhaald na bespreking van het tweede rapport (CRC/C/15/Add.110 § 46).
Deze aanbeveling is in zoverre opmerkelijk dat in één adem wordt aanbevolen het gebruik
van abortus als ‘anticonceptie’ tegen te gaan én om borstvoeding te stimuleren. Mogelijk
heeft het geven van borstvoeding hier in de ogen van het Comité (tevens) een beperktere
vruchtbaarheid als voordeel?

99 CRC/C/15/Add.16 § 15 en CRC/C/15/Add.199 § 45.
100 CRC/C/15/Add.170 § 60. Vgl. ook CRC/C/15/Add.199 § 45 (Roemenië).
101 CRC/C/15/Add.106 § 25.
102 CRC/C/15/Add.171 § 3 en 45.
103 CRC/C/15/Add.186 § 45.
104 CRC/C/15/Add.189 § 47.
105 CRC/C/15/Add.223 § 57.
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sterftecijfers. Het advies wordt ook gegeven wanneer abortus lijkt te worden
toegepast als geboortebeperkingsmethode. Dat is volgens het Comité onder
meer het geval in Rusland, Roemenië, Cuba, Armenië, Kyrgyzstan, Tadzjikis-
tan, Slowakije, Letland, Griekenland en Albanië.98 Roemenië moet zich bijvoor-
beeld inspannen om kennis over ‘modern methods of family planning’ te
verspeiden, om zo het grote aantal abortussen omlaag te brengen.99 Griekenland
wordt dringend verzocht seksuele voorlichting inclusief informatie over veilige
geboortebeperkende methodes in te voeren, om zo de praktijk van arbortus als
middel tot geboortebeperking tegen te gaan.100 Het Comité spoort Benin aan het
wettelijk verbod op het gebruik van anticonceptie en op het verspreiden van
kennis omtrent gezinsplanning in te trekken, met het oog op het terugdringen
van het grote aantal tienerzwangerschappen en HIV/AIDS-besmettingen.101 In
Gabon is dergelijke wetgeving inderdaad ingetrokken. Daar benadrukt het
Comité het belang van het verspreiden van kennis over het gebruik van anticon-
ceptie.102 Anticonceptie moet bovendien betaalbaar zijn, wil het kunnen bijdra-
gen aan het terugdringen van het aantal tienerzwangerschappen, zo houdt het
Comité de Nederlandse Antillen voor103 en het moet beschikbaar zijn zonder dat
instemming van de ouders is vereist.104 Indonesië moet ervoor zorgen dat
condooms en andere anticonceptiemiddelen in het hele land verkrijgbaar zijn,
óók in conflictgebieden.105

Aanbevelingen en opmerkingen die alleen betrekking hebben op seksualiteit
en niet ook op voortplanting, geweld, HIV/AIDS- of andere SOA-besmetting,
zijn zeldzaam. Uitzondering zijn twee aanbevelingen waarin wordt ingegaan op
homoseksualiteit en transseksualiteit. Het Comité geeft het Verenigd Koninkrijk
en Noord-Ierland te kennen dat homoseksuele en transseksuele jongeren recht
hebben op goede informatie, ondersteuning en bescherming, opdat zij hun leven
kunnen leven conform hun seksuele voorkeur (‘live their sexual orientation’).
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106 CRC/C/15/Add.188 § 43-44 en CRC/C/15/Add.134 § 22-23.
107 CRC/C/15/Add.72 § 37.
108 CRC/C/15/Add.111 § 20, idem CRC/C/15/Add.106 § 25 (Benin), CRC/C/15/Add.139

§ 50 (Marshalleilanden), CRC/C/15/Add.147 § 46 (Lesotho), CRC/C/15/Add.234 § 50
(Rwanda).

109 CRC/C/15/Add.104 § 26, CRC/C/15/Add.121 § 22 (Grenada), CRC/C/15/Add.124
§ 47 (Georgië), CRC/C/15/Add.130 § 46 (Suriname), CRC/C/15/Add.134 § 28-29
(Eiland Man), CRC/C/15/Add.135 § 38 (Overzeese Gebiedsdelen VK en Noord-Ierland),
CRC/C/15/Add.149 § 48 (Palau).

110 CRC/C/15/Add.172 § 52-53.
111 CRC/C/15/Add.11 § 10 en 16.
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Het Eiland Man moet zorgen dat zijn wetgeving niet discrimineert naar homo-
of heteroseksuele gerichtheid.106

De rol van mannen en jongens
Interessant zijn ten slotte ook de aanbevelingen om mannen en jongens meer te
betrekken bij het voorkómen van ongewenste zwangerschap. In een stuk of
twintig aanbevelingen gaat het Comité (expliciet) in op de rol van mannen bij
de voortplanting. Cuba moet zich moeite getroosten om het seksuele gedrag van
Cubaanse mannen te veranderen.107 Een tweede suggestie is om mannen te
betrekken bij voorlichtingsprogramma’s over reproductieve gezondheid, zoals
bijvoorbeeld op Vanuatu.108 De meeste aanbevelingen in dit verband hebben
echter betrekking op de ‘acceptatie’ van mannen van het gebruik van voorbe-
hoedsmiddelen. Saint Kitts en Nevis moet zijn voorlichting mede gaan richten
op mannen: die moeten het gebruik van voorbehoedsmiddelen leren accep-
teren.109

Ten aanzien van Mozambique maakt het Comité zich zorgen over het
gebrek aan kennis over de wijze waarop HIV/AIDS wordt overgedragen en
over de rol van mannen daarbij, vooral op het punt van preventie en herhaalde
besmetting.110

Enigszins afwijkend is een aanbeveling aan Costa Rica, waarin het Comité
een verband legt tussen de prille leeftijd waarop jongeren seksueel actief worden
en onderliggende sociale problemen. Het Comité beveelt aan campagnes terzake
uit te breiden met aandacht voor genderdiscriminatie en de rol van ouders, en
in het bijzonder het probleem van huiselijk geweld.111

Gezinsplanning – enkele specifieke aspecten
Zoals hierboven al aangestipt beveelt het Comité heel regelmatig aan family
planning services, ook wel aangeduid als reproductieve gezondheidszorg, te ont-
wikkelen of te verbeteren. Een enkele keer legt het Comité een verband tussen
gezinsgrootte en gezinsplanning. Het Comité constateert dat Nicaraguaanse
vrouwen gemiddeld vijf kinderen krijgen en dat veel gezinnen nauwelijks in
staat zijn hun kinderen een adequate levensstandaard te bieden. Het Comité
plaatst deze situatie in de context van het grote aantal solo-ouderhuishoudens,
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112 CRC/C/15/Add.36 § 19-20 en 35 en 37.
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114 CRC/C/15/Add.190 § 5.
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tienerzwangerschappen en scheidingen. Het Comité beveelt – onder meer – aan
gezinsplanning en voorlichting over voeding te geven als onderdeel van de
basisgezondheidszorg, alsmede gezinnen in staat te stellen hun eigen voedsel te
telen.112 Andere landen waar de gezinsgrootte aan de orde wordt gesteld zijn
Lithouwen, Niger en Oostenrijk.113 Ook in deze landen ondervinden gezinnen
met veel kinderen – in het geval van Lithouwen gespecificeerd als drie of meer
– relatief veel financiële problemen en zijn zij niet goed in staat de kinderen uit
het gezin een redelijke levensstandaard te bieden. Het Comité moedigt deze drie
landen aan financiële steun te geven (hoewel in het geval van Oostenrijk deze
aanbeveling zich niet uitstrekt tot de grote gezinnen, maar slechts tot de andere
twee categorieën gezinnen die financieel slecht af zijn, te weten solo-ouderge-
zinnen en gezinnen van buitenlandse komaf). Voorlichting over gezinsplanning
of iets dergelijks is hier echter niet aan de orde. Soedanese campagnes gericht op
het tegengaan van kindhuwelijken en op spacing van kinderen, dat wil zeggen
het voldoende ruimte laten tussen twee geboortes, worden door het Comité
verwelkomd.114

In enkele aanbevelingen spreekt het Comité zich categorisch uit tegen prenatale
sekeselectie. Het Comité is bijvoorbeeld weliswaar tevreden over het feit dat
India een wet heeft aangenomen waarin een verbod op prenatale sekseselectie
is neergelegd, maar maakt zich niettemin zorgen dat de sekse-ratio in de groep
nul tot zes-jarigen is verslechterd, dat wil zeggen dat de verhouding tussen het
aantal meisjes en jongens schever is geworden (in het nadeel van meisjes). Het
Comité beveelt India aan naleving van de wet te verzekeren, ruime bekendheid
te geven aan de wet, alsmede sancties op te leggen bij overtreding. En ten slotte
meent het Comité dat India, bij het ontwikkelen van sociaal-economisch beleid,
moet laten onderzoeken welke invloed dat zal hebben in termen van gender.115

Tegenover China merkt het Comité op dat het ontbreken van voldoende maat-
regelen op het terrein van sociale zekerheid en voorzieningen voor ouderen, kan
bijdragen aan het voortduren van de voorkeur voor zonen, hetgeen op zijn beurt
een bedreiging kan zijn voor het leven van meisjes (zeker in het licht van de
Chinese één-kind-politiek, maar dat zegt het Comité niet). Die gevaren worden
gespecificeerd als verlating en infanticide, maar ook handel in, en kidnapping en
ontvoering van meisjes beschouwt het Comité als onwenselijke gevolgen. Een
derde factor, die mede door het Comité medeverantwoordelijk wordt gehouden
voor de scheve sekseratio is het niet-registreren van de geboorte van meisjes
(met alle gevolgen van dien; zie daarover hoofdstuk 4). Naast aanbevelingen om
de inspanningen op het terrein van sociaal beleid alsook het beleid gericht op
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116 CRC/C/15/Add.56 § 12, 15, 32, 34, 36-37.
117 CRC/C/15/Add.167 § 55-56.
118 CRC/C/15/Add.265 § 40.
119 CRC/C/15/Add.255 § 30-31. Vergelijkbaar is de zorg van het Comité voor het leven van

kinderen die in stuitligging worden geboren in de Centraal Afrikaanse Republiek. CRC/C/
15/Add.138 § 32-33.

120 CRC/C/15/Add.215 § 34-35.
121 CRC/C/15/Add.226 § 42.
122 CRC/C/15/Add.179 § 30.
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uitbanning van seksediscriminatie te intensiveren, benadrukt het Comité dat
gezinsvormingsbeleid zo in elkaar moet zitten dat het geen bedreiging vormt
voor het leven van kinderen, in het bijzonder van meisjes. Vermoedelijk moet
dit worden begrepen als impliciete kritiek op de een-kind-politiek.116

Behalve over abortus als voorbehoedsmiddel en over sekseselectie van kinderen,
voor of na de geboorte, heeft het Comité zich bezorgd getoond over het
afbreken van zwangerschappen wanneer de foetus tekenen van een handicap
vertoont. Het dringt er bij Oezbekistan op aan handicaps van kinderen op
andere manieren te voorkomen. Bovendien moet er meer worden gedaan aan
zorgvoorzieningen en onderwijs voor gehandicapte kinderen.117 Niet helemaal
duidelijk is waar het Comité naar toe wil met een aanbeveling aan Costa Rica
‘to expand programmes for children with disabilities including the pre and post-
natal screening programmes’. Costa Rica moet ervoor zorgen dat dergelijke
diensten ook toegankelijk zijn voor minder rijke mensen en voor mensen op het
platteland.118 Het Comité maakt zich ook zorgen over het feit dat in Togo
kinderen worden gedood die worden geboren met een handicap, met misvor-
mingen of huidverkleuringen of met tanden, en baby’s van wie de moeder in het
kraambed is gestorven.119

6.3.4 Overige onderwerpen

In Canada komen wiegedood en kinderen die geboren worden met een foetaal
alcohol syndroom onevenredig veel voor onder aboriginal kinderen. Canada
moet ervoor zorgen dat alle kinderen gelijkelijk toegang hebben tot de gezond-
heidszorg.120 Vergelijkbaar is de zorg van het Comité om het aantal kinderen dat
in Duitsland met datzelfde syndroom wordt geboren, of van wie een of beide
ouders drugsverslaafd is. Dat aantal wordt geschat op drie miljoen.121

In een nogal vage aanbeveling aan Niger spreekt het Comité zijn zorg uit
over ‘the incidence of infanticide committed by mothers’ en dringt er bij Niger
op aan kinderen te helpen wiens (over)leven wordt bedreigd door traditionele
praktijken en moeilijke sociaal-economische omstandigheden.122

Inteelt is ook een punt van zorg. In verschillende landen komt de praktijk
van het huwelijk onder bloedverwanten nog geregeld voor. In Libanon bijvoor-
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123 CRC/C/15/Add.169 § 44.
124 CRC/C/15/Add.217 § 29 en 34-35.
125 Voor een uitgebreide analyse van de rol van het gelijkheidsbeginsel in (o.m.) zwangerschaps-

kwesties, zie Loenen 1992.
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beeld is één op de vijf vrouwen getrouwd met een neef van vaders- of moeders-
kant; 30% van de kinderen uit deze huwelijken is gehandicapt. Het Comité
dringt aan op het faciliteren van premarital testing.123

Het vermelden waard is ten slotte een aanbeveling aan Pakistan. Het Comité
uit zijn zorgen over een veelheid aan schadelijke traditionele praktijken, waaron-
der kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, verminkingen en eremoorden. Het
maakt zich in het bijzonder zorgen om het toenemend aantal eremoorden dat,
zo zegt het Comité, kinderen zowel direct raakt, als ‘through their mothers,
indirectly’.124

6.4 IJKPUNTENTOETS

6.4.1 Seksegelijkheid

Het aantal aanbevelingen om te zorgen voor meer gelijkheid – in de vorm van
gelijke rechten of gelijke verantwoordelijkheden voor ouders – is aanzienlijk
geringer bij voortplantingskwesties dan bij de voorgaande twee thema’s. Ver-
dragspartijen worden vooral gemaand te zorgen voor voorzieningen op het
terrein van gezondheidszorg, voorlichting en gezinsplanning in ruime zin. De
benadering van de thematiek is grotendeels asymmetrisch: bij de andere thema’s
werd er (doorgaans) van uitgegaan dat als de ene ouder m/v iets wordt toege-
staan (bijvoorbeeld gezag na echtscheiding), de andere ouder daarvoor ook in
aanmerking moet kunnen komen. Veel nadruk lag op het belang van betrokken-
heid van beide ouders. Bij het onderhavige thema is daarvan nauwelijks sprake.
Het gaat vooral om de gezondheid van kinderen en hun moeders. Vaders komen
er niet aan te pas.125

Dat heeft ongetwijfeld veel te maken met verschillen tussen mannen en vrou-
wen waar het gaat om gezondheid en voortplanting. Ter illustratie de volgende
vergelijking:
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126 Cook, Dickens & Fathalla 2003, p. 15. De cijfers ontlenen zij aan een onderzoek van de
Wereld Bank, World Development Report: Investing in Health, New York: Oxford University
Press, 1993, p. 223.

127 Cook, Dickens & Fathalla 2003, p. 14.
128 Een belanrijk aandachtspunt voor verschillende VN-organen. Zie b.v. UNICEF 2001.
129 Zie ook General Comment No. 4 van het Comité over adolescent health, i.h.b. paras. 9, 20 en

31, onder verwijzing naar CEDAW General Recommendation No. 21.
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Major disease burdens in young adults (15-44) in developing countries, 1993126

females males

1. maternity HIV infection

2. sexually transmitted diseases tuberculosis

3. tuberculosis motor vehicle injuries

4. HIV infection homocide and violence

5. depressive disorders war

Cook, Dickens & Fathalla vatten dit aldus samen: ‘While men are more prone
to die because of what one may call their ‘vices’, women often suffer because of
their natural physiological role in the survival of the species, and the tasks related
to it’.127

In de tweede plaats houdt de vrijwel exclusieve aandacht voor de gezondheid
van moeders (en kinderen) verband met het welzijn van de uit hen geboren
kinderen. Het waken over de belangen van kinderen is immers de opdracht van
het Comité. De gezondheid van moeders is daarop van veel grotere en directere
invloed dan die van vaders.

Hierboven (paragraaf 6.3) werden al enkele cijfers gepresenteerd over risico’s
van zwangerschap en bevalling voor gezondheid en leven van moeders en
kinderen.

Het thema van gelijke rechten is echter niet helemaal afwezig. Om te beginnen
is in dit verband relevant de kwestie van de minimumhuwelijksleeftijden.128 Het
Comité dringt er voortdurend op aan die leeftijd vast te stellen op 18 jaar, of die
– in landen waar geen of een erg laag minimum is vastgesteld – ten minste te
verhogen. Voor jongens en meisjes dient dezelfde minimumleeftijd te gelden,
maar uit de aanbevelingen spreken meer zorgen over het welzijn van jongge-
huwde meisjes dan van jongens.129 Dat is niet alleen te wijten aan nationale
wetgeving, waarin voor meisjes vaak een lagere huwelijksleeftijd is vastgesteld
dan voor jongens, maar vooral aan het gegeven dat zwangerschap en bevalling
op (zeer) jeugdige leeftijd ernstig en onherstelbaar letsel kunnen veroorzaken.
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130 Cook, Dickens & Fathalla, 2003, p. 4.
131 B.v. CRC/C/15/Add.172 § 41(a) en 42(b) (Mozambique) en CRC/C/15/Add.168 § 40

(Kaap-Verdië).
132 Resp. CRC/C/15/Add.177 § 30(c) en CRC/C/15/Add.167 § 47. Wat cryptischer is het

Comité tegen Ethiopië en Roemenië wanneer het stelt dat ‘...domestic violence against wo-
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Het Comité wijst er bij herhaling op dat zwangerschap geen reden mag zijn
om meisjes de toegang tot het onderwijs te verbieden. Dit kan worden gelezen
als een kwestie van gelijke rechten van jongens en meisjes. Het wordt echter niet
in die termen geformuleerd. Vermoedelijk ontleent het Comité zijn inspiratie
hier aan de uitkomsten van de Wereldbevolkingsconferentie in Cairo in 1994.
Een van de speerpunten van deze conferentie was het belang van onderwijs voor
vrouwen om een succesvol bevolkingsbeleid (lees: geboortebeperkingsbeleid) te
kunnen voeren: heel in het kort komt de redenering hierop neer dat vrouwen
die meer onderwijs hebben genoten minder kinderen krijgen. Zo moet onder-
wijs aan meisjes (mede) bijdragen aan het terugdringen van de wereldbevolking.
Het uitgangspunt van Cairo is niet (het belang van) gelijkheid maar empowerment.
De veronderstelling is dat minder kinderen bijdraagt aan het welzijn van vrou-
wen. De verwachting is bovendien dat geschoolde vrouwen beter in staat zijn
voor hun kinderen te zorgen, waardoor gezondheid en welzijn van kinderen
toenemen. Daarmee dient onderwijs voor vrouwen tegelijkertijd een tweede
speerpunt van Cairo, te weten het terugdringen van sterftecijfers van kinderen.
Meer hierover in de volgende paragraaf (6.4.2).

Het Comité gaat geregeld in op de noodzaak om huiselijk en seksueel geweld
te bestrijden. Het beschouwt discriminatie, vooroordelen, stereotypen en geweld
als uitingsvormen van een opvatting van vrouwen (en kinderen) als tweederangs
burgers; opvattingen die met kracht moeten worden bestreden. Dergelijke
commentaren houden niet vaak verband met voortplantingskwesties. Als dat wel
het geval is dan is dat meestal in verband met tienerzwangerschap. Aanbevelin-
gen om huiselijk geweld en seksueel misbruik en mishandeling te bestrijden
worden vaak gekoppeld aan aanbevelingen om aandacht te besteden aan bestaan-
de sekserolverdeling en genderstereotypen.

Deze nadruk op fundamentele gelijkheid is ook in de context van voortplan-
ting belangrijk: ‘[...] unwanted pregnancies cannot be reduced through sex
education and access to contraception if girls and young women are at risk of
sexual abuse by men.’130

Het valt op dat het Comité zich soms, maar niet altijd,131 geroepen lijkt te
voelen te verduidelijken waarom aandacht wordt besteed aan geweld tegen
vrouwen, terwijl het Comité geacht wordt zich bezig te houden met kinderen.
In aanbevelingen aan het adres van Guinee Bissau en Oezbekistan wijst het Co-
mité erop dat ‘[d]omestic violence is widespread and frequently used as a way
to resolve family conflicts, and that this violence, even when not directly inflic-
ted upon children, has a very negative impact on their development.’132 Verge-
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lijkbaar is de zorg die het Comité uitspreekt over het toenemend aantal ere-
moorden, dat volgens het Comité kinderen beïnvloedt ‘both directly and,
through their mothers, indirectly’. In de voorgaande hoofdstukken werd al
geconstateerd dat zo’n rechtvaardiging voor ‘bemoeizucht’ met zaken die (ook)
volwassenen aangaan, in andere gevallen vaak achterwege blijft. Voorbeelden
van aanbevelingen waarin het belang van kinderen niet wordt geëxpliciteerd zijn
de zorg over het feit dat in Bosnië en Herzegovina 90% van de Roma niet zijn
verzekerd tegen ziektekosten en over het grote aantal sekswerkers in de Filipij-
nen, als risicofactor voor de verspreiding van HIV/AIDS.

Een enkele aanbeveling terzake van discriminatie en (huiselijk) geweld en
aspecten van voortplanting roept vragen op. Het Comité constateert bijvoor-
beeld dat het grote aantal tienerzwangerschappen en female-headed households
kinderen in Jamaica bijzonder kwetsbaar maakt voor onder meer seksueel
misbruik en huiselijk geweld. Hierboven, in paragraaf 6.3 schreef ik al dat
moeilijk voorstelbaar is dat juist kinderen in huishoudens met alleen vrouwen
gevaar lopen, gegeven het feit dat mannen en niet vrouwen in overweldigende
meerderheid de plegers zijn van misbruik en geweld. Een goede gok lijkt mij dat
het risico gevormd wordt door bezoekende mannen. Naast aandacht voor de
noodzaak om de bestaande rolverdeling en genderstereotypen te doorbreken,
beveelt het Comité Jamaica onder meer aan beide ouders bewust te maken van
de gezamelijke ouderlijke verantwoordelijkheid en meer te doen aan family
education. Daargelaten dat de situatie van solomoeders niet direct lijkt te vragen
om een symmetrische aanpak van vader én moeder, lijkt deze aanbeveling te
suggereren dat misbruik en geweld minder vaak voorkomen in gezinnen waar
ook een vader is. In dat geval is het stimuleren van de aanwezigheid van de
(biologische?) vader inderdaad een logische stap. Maar de vraag is natuurlijk
welk verband er precies bestaat tussen de aanwezigheid van een vader en het
minder veelvuldig voorkomen van geweld en misbruik. Treedt de vader op als
hoeder van het gezin en beschermt hij, in tegenstelling tot de moeder, zijn
kinderen tegen bezoekers? En waarom doen die moeders dat dan niet? Kunnen
ze zich niet verweren of willen ze dat niet? Mede gezien het feit dat ook binnen
(biologische) heteroseksuele kerngezinnen – en ook buiten Jamaica – misbruik
en huiselijk geweld nogal eens voorkomen, is de door het Comité aangedragen
oplossing niet zonder meer vanzelfsprekend. De voorkeur van het Comité voor
het (kern)gezin lijkt ook hier weer te spreken.

Het Comité benadrukt keer op keer het belang van voorlichting, gezinsplanning
en anticonceptie. Geregeld zegt het Comité bijvoorbeeld dat verdragspartijen
moeten zorgen voor meer en betere voorlichting en diensten op het terrein van
gezinsplanning en reproductieve gezondheid; jongens en meisjes moeten voor-
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heid, hetgeen deze vorm van anticonceptie niet populairder maakt voor huiselijk gebruik.
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lichting krijgen op school. Een enkele keer is het Comité heel expliciet. Gezins-
planning moet zowel voor mannen als vrouwen toegankelijk zijn (Jemen) en
voorlichting alleen voor gehuwde stellen is niet voldoende (Cuba). Ook mogen
jonggehuwde meisjes niet verstoken blijven van gezinsplanning. Meestal ge-
bruikt het Comité algemenere bewoordingen, maar de boodschap is heel
duidelijk: kinderen moeten welkom zijn. Het kunnen plannen van zwanger-
schappen helpt daarbij.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de conceptie komt tot uitdruk-
king in aanbevelingen die specifiek zien op jongens en mannen: overheden
moeten zich inspannen om het seksuele gedrag van mannen te veranderen
(Cuba) en moeten mannen betrekken bij voorlichting over reproductieve
gezondheid (Vanuatu, Benin, Marshalleilanden, Lesotho en Rwanda). Maar dat
mannen het in grote delen van de wereld nog verschrikkelijk laten afweten,
spreekt het meest duidelijk uit de aanbevelingen die ingaan op de noodzaak
mannen ertoe te brengen het gebruik van voorbehoedsmiddelen te accepteren
(‘strengthen reproductive health education, including male acceptance of the use
of contraceptives’; Saint Kitts en Nevis, Grenada, Georgië, het Eiland Man,
Overzeese Gebiedsdelen VK en Noord-Ierland, en Palau). Het Comité lijkt
ietsjes strenger voor Surinaamse mannen: zij moeten niet slechts het gebruik
leren accepteren, zij moeten zelf anticonceptiva gaan gebruiken (‘promotion of
contraceptive use by men’). Gegeven de omvang van het probleem van onge-
wenste zwangerschappen, is het aantal aanbevelingen waarin het Comité zich
expliciet tot mannen richt echter maar klein. Opvallend is bovendien dat alle
aanbevelingen over mannen en anticonceptie dateren uit de periode van de 21e
tot en met de 26e sessie (1999-2001). Het is moelijk voorstelbaar dat zoveel
mannen inmiddels hun leven hebben gebeterd dat het niet verder nodig is
hierop terug te komen.

De meeste van de aanbevelingen aan het adres van mannen zien zowel op het
voorkómen van ongewenste zwangerschappen als op het voorkómen van
verspreiding van SOA en vooral HIV/AIDS-besmetting. Daar zit echter nog een
probleem: effectieve anticonceptie biedt geen bescherming tegen besmetting en
middelen tegen besmetting zijn vaak minder betrouwbaar waar het gaat om het
voorkomen van ongewenste zwangerschap.133 Het condoom lijkt de aangewezen
oplossing, maar niet zolang mannen zelfs nog moeten leren het gebruik (door
anderen) van anticonceptie te accepteren.

Ter illustratie de volgende cijfers over het gebruik van anticonceptiva we-
reldwijd in 1999:134
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Zie b.v. Greene & Biddlecom 2000, p. 93, Maharaj 2001, p. 251-252, Ringheim 1993, p.
89-90.

135 Natuurlijk zijn bij de totstandkoming van (concrete) zwangerschappen met behulp van
moderne kunstmatige voortplantingstechnieken lang niet altijd (direct) mannen betrokken.
In die gevallen gaat het echter altijd om (bijzonder) gewenste zwangerschappen.

136 Samen met postnatale praktijken als infanticide op meisjes en het niet-registreren van de
geboorte van meisjesbaby’s (b.v. CRC/C/15/Add.115 § 48-49 en CRC/C/15/Add.228
§ 33, 34, India en CRC/C/15/Add.56 § 12, 15, 32, 34, 36-37, China) zorgt dit voor een
scheve sekseratio, ook wel aangeduid als de ‘verdwenen vrouwen’. Amartya Sen sloeg alarm
in 1990.
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sterilisatie vrouw 19%
iud 13%
pil  8%
sterilisatie man  4%
condoom  4%
overige middelen  3%
periodieke onthouding e.d.  8%

Het algemene beeld dat zo ontstaat is dat het Comité in ieder geval pogingen
doet mannen bij de les te krijgen, vanuit het idee dat mannen en vrouwen geza-
menlijk verantwoordelijkheid dragen voor de conceptie van kinderen.135

Over abortus, voor de (westerse) vrouwenbeweging altijd een belangrijk punt
van aandacht, laat het Comité zich niet uit in termen van gelijkheid: het onder-
werp komt wel veelvuldig ter sprake, zo bleek in paragraaf 6.3 van dit hoofd-
stuk, maar het Comité gaat niet in op de vraag wie mag beslissen, wie de baas
is over de buiken van vrouwen. Aanbevelingen over abortus hebben betrekking
op de (on)hygiënische omstandigheden, op het (afkeurenswaardige) gebruik van
abortus als anticonceptie en op de noodzaak te voorkomen dat illegaal uitge-
voerde abortussen noodlottige consequenties hebben voor vrouwen. Hierop
kom ik in de volgende paragrafen nog terug.

Van belang is nog wel de constatering dat op dit punt het Comité zich nooit
geroepen lijkt te voelen zijn zorgen om het welzijn van vrouwen die besluiten
tot abortus te legitimeren, door bijvoorbeeld te wijzen op de consequenties van
het letsel dat vrouwen oplopen door gevaarlijke abortuspraktijken of zelfs hun
overlijden, voor eventuele eerdergeboren kinderen van die vrouwen.

Een laatste punt in het werk van het Comité waar seksegelijkheid en voort-
planting elkaar rechtstreeks raken is prenatale sekseselectie,136 een praktijk waar
het Comité mordicus tegen is. Artikel 2 IVRK (non-discriminatie) staat daaraan
– uiteraard – in de weg. Ik bekijk in dit onderzoek echter primair de effecten
van interpretaties voor de ouders van die kinderen. De aanbevelingen van het
Comité in dit verband zijn niet zozeer gericht op gelijke inspraak van ouders,
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implies that people are able to have a satisfying and safe sex life and that they have the
capability to reproduce and the freedom to decide if, when and how often to do so. Implicit
in this last condition are the right of men and women to be informed and to have access to
safe, effective, affordable and acceptable methods of family planning of their choice, as well
as other methods of their choice for regulation of fertility which are not against the law, and
the right of access to appropriate health-care services that will enable women to go safely
through pregnancy and childbirth and provide couples with the best chance of having a
healthy infant.’ Zie Cairo Programme of Action 1994, para. 7.2 en Beijing Platform for Action
1995, para. 94.

140 Zie over de vraag of reproductieve rechten wel mensenrechten kunnen zijn, nu deze belangen
beschermen die voornamelijk voor vrouwen van belang zijn, b.v. Bateup 2000.

141 De centrale plaats die voor vrouwen werd ingeruimd wordt voornamelijk toegeschreven aan
de invloed en input van de NGO’s, i.h.b. de vrouwen- en feministische organisaties, die in
Cairo voor het eerst in (heel) groten getale aanwezig waren. De regeringsdelegaties beston-
den in Cairo voor minder dan 10% uit vrouwen, net als overigens het geval was bij de ande-
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maar op structurele veranderingen met het oog op het doen afnemen van de
voorkeur van ouders voor zonen. Dit onderwerp komt daarom terug in de
volgende twee paragrafen.

Al met al kan worden geconcludeerd dat – voor zover het Comité gelijkheid en
gelijke rechten binnen de context van voortplanting aan de orde stelt – dit
doorgaans een verbetering zal (kunnen) betekenen voor vrouwen (minimum-
huwelijksleeftijd, verantwoordelijkheid mannen anticonceptiegebruik; bestrijden
van discriminatie en genderstereotiepe opvattingen). Ik heb geen aanbevelingen
gevonden waarin het Comité aanbeveelt mannen meer of gelijke rechten te
geven op een manier die, gegeven de andere positie van vrouwen in de samenle-
ving, nadelig voor vrouwen zouden kunnen blijken te zijn.

6.4.2 Empowerment

De aanbevelingen van het Comité met betrekking tot voortplanting sluiten
nauw aan bij de uitkomsten van de derde Wereldbevolkingsconferentie in Cairo
in 1994.137 Cairo wordt beschouwd als een belangrijk omslagpunt in het interna-
tionale denken over bevolkingsbeleid. De benadering van (over)bevolkings-
vraagstukken als maatschappelijk probleem maakte plaats voor een benadering
die focust op het (vrouwelijk) individu.138 De demografische rationale voor be-
volkingsbeleid – de vrees voor een bevolkingsexplosie – werd ingeruild voor
reproductieve gezondheid,139 mensenrechten van vrouwen140 en empowerment
van vrouwen.141 De ommezwaai werd door Nafis Sadik, voorzitter van de con-
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re wereldconferenties van de jaren 90, met uitzondering van Beijing in 1995. Zie Charles-
worth 1996, p. 538.

142 Geciteerd in McIntosh & Finkle 1995, p. 224.
143 US Under Secretary of State Timothy Wirth over Cairo in de Los Angeles Times, 1994.

Geciteerd in McIntosh & Finkle, 1995, p. 224.
144 Overigens wijst DeJong (2000) erop dat er in feite sprake is van een golfbeweging. Ook

tijdens de eerste door de VN gesponsorde bevolkingsconferentie in Boekarest (1974) lag de
nadruk (m.n. bij ontwikkelingslanden) op individuele rechten t.a.v. reproductieve autonomie
(development is the best contraceptive). In Mexico in 1984 veranderde dat, mede onder invloed
van de vrees voor een bevolkingsexplosie. Cairo draaide de klok in feite dus weer gewoon
terug. Zie DeJong 2000, i.h.b. p. 943-944. Zie ook Harvey 1996.

145 Roemenië voerde b.v. in de jaren 70 van de 20e eeuw een stringent pronatalistisch beleid,
dat vrouwen de toegang tot anticonceptie en abortus ontzegde, met als resultaat een astrono-
misch hoge zwangerschapsgerelateerde sterfte. Zie DeJong 2000, p. 943. De koloniale
bevolkingspolitiek van België in de voormalige Belgische Kongo, tegenwoordig Zaïre, was
ook niet mals: met het oog op het veiligstellen van een voldoende groot reservoir aan
(zwarte) arbeidskrachten voor de kopermijnen, werden traditionele Afrikaanse praktijken om
het aantal geboortes te beperken en in tijd te spreiden ontmoedigd en werd een actief
stimuleringsbeleid gevoerd met cadeautjes, huisbezoeken, verplichte huisvesting op het
bedrijfsterrein, en in de verstrekte voedselpakketten ontbrak de portie groente voor vrouwen
om zo te bewerkstelligen dat zij goed voor hun moestuintjes zouden zorgen. Zie Hunt 1988.

146 Hierover b.v. Cook, Dickens & Fathalla 2003, i.h.b. p. 45-46. Zie ook Richey 2004. 
147 DeJong 2000, p. 945. Ook b.v. Greene & Biddlecom 2000, p. 87.
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ferentie, in haar afsluitende toespaak getypeerd als een ‘quantum leap’.142 De
wereld zou nooit meer dezelfde zijn.143

In Cairo kwam een nieuw model tot stand voor het voeren van bevolkings-
beleid.144 Voorheen lag de nadruk op geboortebeperking, in het bijzonder in
arme landen en van arme en/of zwarte vrouwen. Dat moest worden bereikt met
behulp van gezinsplanningprogramma’s. Het nieuwe model gaat ervan uit dat
zo’n benadering, die eenzijdig is gericht op beïnvloeding (doorgaans met het
doel van beperking, maar niet altijd)145 van vruchtbaarheid, onaanvaardbaar is
vanwege het dwingend karakter ervan. Die dwang is in strijd met het recht van
vrouwen om zelf te bepalen hoeveel kinderen ze willen krijgen en wanneer.146

Sinds Cairo is gezinsplanning slechts één aspect van het op het individu toege-
sneden bevolkingsbeleid. Gezondheid en welzijn van vrouwen zijn in zichzelf
van belang, niet slechts als middel ter beperking van het aantal geboortes, of met
het oog op de gezondheid van kinderen.147

Het nieuwe model en de warme ontvangst ervan door met name vrouwenor-
ganisaties, betekent (uiteraard) niet dat kritische geluiden zijn verstomd, ook niet
in kringen van feministische en vrouwenorganisaties. Volgens sommigen zijn het
slechts nieuwe woorden voor het oude, op geboortebeperking gerichte beleid.
Volgens anderen heeft het programma een te zwaar ‘noordelijk feministisch’
stempel, waardoor mainstream ontwikkelingsmodellen met hun structural adjust-
ment programmes en druk tot privatisering buiten schot zijn gebleven, met als
gevolg dat het Cairo-programma in het zuiden onvoldoende effectief zal blijken.
Sommigen vinden het concept van reproductieve gezondheid ongepast vanwege
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148 DeJong 2000, p. 948, verwijst naar een studie van Hardee e.a. (1998) waarin respondenten
aangaven de focus voor Nepal ongepast te vinden nu daar bij de meeste gezondheidszorg-
voorzieningen zelfs stromend water en latrines nog ontbreken.

149 Zie DeJong 2000, zie ook b.v. Harvey 1996. De vertaalproblemen doen natuurlijk sterk
denken aan de problemen rond het sleutelbegrip van het onderhavige onderzoek, gender-
mainstreaming. Zie hierover m.n. hfdst. 2.

150 DeJong 2000 spreekt over value-laden terms, p. 948.
151 Het idee dat onderwijs vrouwen onafhankelijk maakt en empowert en daardoor een gunstig

effect heeft op de daling van het kindertal en van kindersterfte, is niet onomstreden. Basu &
Stephenson (2005) stellen b.v. dat het (beetje) onderwijs dat de meeste vrouwen – m.n. in
ontwikkelingslanden – genieten, nooit genoeg kan zijn om ze de kennis te verschaffen die
hen in staat moet stellen beter voor hun kinderen te zorgen. Ook is datzelfde beetje onder-
wijs, gegeven het absolute gebrek aan middelen waarmee de scholen kampen, eerder de
oorzaak van het verlies aan onafhankelijkheid dan een bron daarvoor. Zij suggereren dat het
significante (positieve) effect op de gezondheid van kinderen, dat volgens de statistieken het
gevolg is van reeds een heel klein beetje genoten onderwijs, eerder het gevolg is van het
‘verborgen curriculum’ van scholen, t.w. het aanleren van waarden als discipline, routine en
gehoorzaamheid aan autoriteit.
Ook de vrijwel exclusieve focus op meisjes ten koste van jongens is bekritiseerd. Er zijn b.v.
landen waar meer en hoger onderwijs niet of nauwelijks leidt tot een daling van het aantal
kinderen (b.v. Oman, zie Al Riyami, Afifi & Mabry 2004). Het opleidingsniveau van vaders
is ook van belang voor het aantal kinderen en hun overlevingskansen (zie b.v. Breierova &
Duflo 2004). Knodel & Jones (1996) wijzen er in dat verband op dat de opleidingskloof naar
klasse (socio-economic background) veel groter is dan naar sekse.
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de vele eisen die erin liggen besloten, terwijl op veel plaatsen in de wereld zelfs
de meest basale voorzieningen nog ontbreken.148 Ook bestaat de vrees dat, door
gezinsplanning (in brede zin) tot onderdeel te verklaren van de eerstelijnsge-
zondheidszorg, meer waarde zal worden toegekend aan curatieve aspecten van
de zorg voor reproductieve gezondheid dan aan preventieve zorg, voorlichting
en advies, terwijl de laatste juist cruciale onderdelen zijn van het programma van
Cairo.149 En ten slotte laten de sleutelbegrippen van het programma, zoals repro-
ductive health, gender, empowerment, en sexual health, zich door hun ‘overladen’
betekenis moeilijk vertalen. Dat wil zeggen, om de inhoud van deze begrippen
precies te beschrijven zijn veel woorden nodig, en nog meer wanneer zij moeten
worden begrepen in een andere culturele en politieke context dan die waarbin-
nen hun betekenis zich heeft ontwikkeld.150

Maar, zoals gezegd, desondanks is het Cairo-model over het algemeen warm
onthaald. Als het Comité dus in zijn aanbevelingen aansluit bij de afspraken van
Cairo, mag er in beginsel van worden uitgegaan dat het Comité daarmee handelt
in de geest van de VN en mag worden verwacht dat de effecten ervan em-
powerend zullen zijn voor vrouwen.

Een van de speerpunten van Cairo, en vervolgens Beijing, is onderwijs.151

Onderwijs aan meisjes moet aan tal van doelen bijdragen, waaronder het terug-
dringen van geboortecijfers en van sterftecijfers van zowel moeders als kinderen.
Onderwijs is ook een van de belangrijke aandachtspunten van het Comité. Dat
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152 Er zijn verschillende aanbevelingen waarin het Comité aandringt op het aanstellen van
vrouwen als docent als rolmodel. Aanbevelingen om meer mannen aan te stellen, volgens
sommigen hoogst noodzakelijk in b.v. Nederland, ben ik niet tegengekomen.

153 Daarnaast zijn er ook aanbevelingen die zien op voortijdige schoolverlaters om andere
redenen (veel jongens). Ook dat baart het Comité zorgen, maar valt buiten het kader van dit
hoofdstuk.
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is ook volstrekt logisch; in artikel 28 IVRK is immers het recht op onderwijs
vastgelegd. Op grond van artikel 28 in samenhang met artikel 2 moeten alle
kinderen onderwijs kunnen genieten, zonder aanzien des persoons (of de
persoon van hun ouders). In vrijwel alle landencommentaren wordt wel een
opmerking gemaakt over onderwijs, maar niet zo vaak in verband met (aspecten
van) voortplanting. Er zijn twee soorten aanbevelingen die daarop wel betrek-
king hebben. In de eerste plaats mogen meisjes niet, vanwege hun zwangerschap
of moederschap, van het volgen van onderwijs worden uitgesloten. In de tweede
plaats moeten jongens en meisjes op school family eduction en/of reproductieve
(soms ook seksuele) voorlichting krijgen.

Ouderschap van kinderen mag volgens het Comité nooit een reden zijn om
hen uit te sluiten van onderwijs: aan meisjes mag niet vanwege hun zwanger-
schap (morele afkeuring) de toegang worden ontzegd en het ouderschap mag
niet in de weg staan aan het kúnnen volgen van onderwijs (kinderopvang
bijvoorbeeld). En ten slotte, in het verlengde hiervan, mag aan getrouwde
kinderen (dat zijn vooral meisjes die doorgaans worden getrouwd met het oog
op voortplanting) geen onderwijs worden onthouden onder het mom dat ze
door hun huwelijk (voor het recht) volwassen zijn geworden.

In het werk van het Comité valt een uitgebalanceerde benadering op. Er is
niet alleen aandacht voor toegang tot onderwijs, maar ook voor de kwaliteit van
het onderwijs, de onderwijsomgeving en de staf.152 Er is ook een groot aantal
aanbevelingen dat betrekking heeft op het bestrijden van (seksueel) geweld en
intimidatie op school.

Het lijdt geen twijfel dat onderwijs een bijdrage kan leveren aan empower-
ment van meisjes. Dat hoeft niet per se te leiden tot het krijgen van minder
kinderen, maar dat is ook slechts een demografisch doel. Empowerment bete-
kent grotere onafhankelijkheid en meer keuzes en keuzevrijheid. Van belang is
tevens dat het Comité ook aandacht heeft voor bias tegen jongens, al houdt dat
dan doorgaans geen verband met het krijgen van kinderen, maar wel met een
visie op mannen en jongens als kostwinner. Er zijn verschillende aanbevelingen
waarin het Comité zijn zorg uitspreekt over jongens die van school moeten
omdat zij moeten gaan bijdragen in de kostwinning.153 Een dergelijke brede
aandacht voor genderbias voorkomt een benadering van meisjes als slachtoffer en
jongens die wel voor zichzelf kunnen opkomen.

Kindhuwelijken en minimumhuwelijksleeftijden kwamen in dit hoofdstuk al
even aan de orde in paragraaf 6.4.1. Het Comité dringt er, zoals gezegd, voort-
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154 Zie Bunting 2005. Religie is vlgs. Bunting de verklaring voor het verschijnsel dat kinderen
in het ene arme land (moeten) huwen terwijl zij in het andere land terecht komen in de
wereld van kinderarbeid (p. 26).

155 CRC/C/15/Add.256 § 47.
156 Cook, Dickens & Fathalla (2003, p. 46) formuleren het aldus: ‘The societal attitude of

looking at women as means to produce children and not ends is even more pervasive.
Services offered to women often have something of a ‘veterinary quality’.

157 Maine e.a. 1995, p. 43.
158 Ondervoeding leidt ertoe dat mensen klein blijven. Wanneer het geboortegewicht van

kinderen toeneemt door gezondere voeding en betere prenatale zorg zal ook de kans op
complicaties tijdens de bevalling groter worden, omdat doorgaans de zwangere vrouw al is
uitgegroeid. Haar lichaamsbouw blijft dus gelijk, terwijl die van de baby toeneemt. Een vol-
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durend op aan die leeftijden voor jongens en meisjes gelijk te maken en op te
trekken naar 18 jaar, vanwege de negatieve consequenties voor opleiding,
ontwikkeling, gezondheid en welzijn. Critici wijzen er echter op dat een direct
verband tussen een vroeg huwelijk en genoemde nadelen ontbreekt. Het zonder
meer, ongeacht culturele en sociale context, afwijzen van vroege huwelijken,
kan de paradoxale consequentie hebben dat vrouwen juist kansen worden
ontnomen en uiteindelijk slechter af zijn. Dat komt doordat het verschijnsel van
kindhuwelijken vaak nauw is verbonden met de economische situatie: families
hebben geen realistisch alternatief voor hun dochters. Er is geen enkele garantie
dat het enkele uitstel van huwelijken helpt tegen de armoede, slechte gezond-
heid, analfabetisme of gebrek aan opleiding van meisjes.154

Het Comité hecht veel belang aan goede zwangerschaps- en kraamvoorzienin-
gen voor moeders. De gezondheid van vaders heeft duidelijk geen prioriteit. Een
Boliviaans programma dat gratis medische zorg biedt aan kinderen onder de zes
jaar en hun moeders acht het Comité zonder meer welkom.155 Deze aandacht
voor moeders vloeit voort uit artikel 24(2)(d) IVRK, waarin de verplichting ligt
besloten om passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor moeders te
waarborgen.

In het algemeen mag worden aangenomen dat een verbeterde toegang van
vrouwen tot de gezondheidszorg in het voordeel zal zijn van vrouwen en in die
zin dus empowerend is. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het in het
werk van het Comité feitelijk niet om alle vrouwen gaat maar om een specifieke
groep, te weten zwangere vrouwen en vrouwen die niet al te lang geleden een
kind hebben gekregen. Zoals gezegd werd in Cairo het accent verlegd naar het
welzijn van vrouwen als een doel in zichzelf en niet, zoals tot die tijd, slechts als
middel tot andere doelen, zoals bevordering van de gezondheid van kinderen en
het terugdringen van het geboortecijfer.156 Dat is een belangrijke verschuiving
in het voordeel van vrouwen, want hoewel wat goed is voor moeders ook goed
is voor hun kinderen, geldt niet altijd het omgekeerde.157 Een hoger geboortege-
wicht bijvoorbeeld vergroot de overlevingskansen van kinderen. Tegelijkertijd
vergroot een hoger geboortegewicht de kans op een problematische bevalling.158
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gende generatie vrouwen zal hier al minder last van hebben omdat deze vrouwen tegen de
tijd dat ze zelf kinderen krijgen, zullen hebben geprofiteerd van de gezondere voeding en
betere gezondheidszorg. Het probleem lost zichzelf dus binnen enkele generaties op. Dat
neemt niet weg dat voor de huidige generatie een eenzijdige focus op gezondere voeding
tijdens zwangerschap en betere prenatale eerstelijnszorg dodelijk kan zijn wanneer gespeciali-
seerde noodhulp bij gecompliceerde bevallingen ontbreekt. Zie Harrison 1990, Maine e.a.
1995.

159 CRC/C/15/Add.74 § 20.
160 CRC/C/15/Add.217 § 54(d).
161 CRC/C/15/Add.191 § 55.
162 Zie voor een uitzondering b.v. EHRM 8 juli 2004, Vo v. France (GC), appl.no. 53924/00.

In deze zaak klaagde een vrouw die in het ziekenhuis abusievelijk was aangezien voor
iemand die een abortus moest krijgen, over het gebrek aan strafrechtelijke bescherming van
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Daarom is het zinvol na te gaan hoe het Comité hiermee omgaat en hoe het
aankijkt tegen pre- en postnatale zorg in de context van een verdrag waarin de
rechten en belangen van kinderen centraal staan.

Uit paragraaf 6.3 van dit hoofdstuk blijkt dat in sommige aanbevelingen gezond-
heid en/of overlevingskansen van zwangeren en van moeders zelfstandig punt
van aandacht zijn. Een voorbeeld van zo’n aanbeveling is te vinden in het
landencommentaar aan Bangladesh, waar het Comité zijn zorgen uit over de
hoge zwangerschapsgerelateerde sterfte en het gebrek aan toegankelijke zwan-
gerschapszorg, zonder een enkele verwijzing naar het belang van kinderen
hierbij.159

In andere landencommentaren is dat minder duidelijk. Pakistan wordt
bijvoorbeeld aanbevolen de wijdverbreide ondervoeding van kinderen en hun
moeders tegen te gaan ‘notably by promoting breastfeeding’. Het is moeilijk in
te zien hoe ondervoeding van moeders kan worden bestreden door (de promotie
van) borstvoeding.160

In een aanbeveling aan Oekraïne merkt het Comité op dat ‘the main factors
exerting a harmful impact on children’s health (and that of pregnant women)
remain the aftermath of the Chernobyl disaster’.161 Het is niet zo eenvoudig de
haakjes te duiden. Het lijkt een beetje een ten overvloede, en in die zin kan het
als een positief signaal worden begrepen: vrouwen behoren weliswaar niet tot
onze doelgroep, maar wij wijzen er toch maar even op. Daartegen pleit dat zorg
voor zwangere vrouwen wel degelijk binnen de bevoegdheid van het Comité
valt (artikel 24(2)(d)) en dus niet per se tot een ten overvloede noopt. Een
andere verklaring is dat het Comité hier feitelijk helemaal niet de gezondheid
van vrouwen op het oog heeft maar de gezondheid van nog ongeboren kinde-
ren, maar daar – vanwege het heikele karakter van de status van het ongeboren
leven in de context van het verdrag – niet rechtstreeks naar wil verwijzen. In dat
geval zou de opmerking positief zijn aan te merken in de zin dat toekenning van
een autonome status aan ongeboren kinderen wordt vermeden. Dat is door-
gaans162 immers niet in het belang van vrouwen, omdat daardoor vrouwen niet
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het ongeboren leven onder Frans recht. Het hof concludeert dat de ideeën in Europa over
de status van het ongeboren leven te zeer uiteenlopen om daarin positie te kunnen bepalen.
Het voegt eraan toe dat, zelfs al zou het ongeboren leven door het verdrag worden be-
schermd, in dit geval artikel 2 EVRM toch niet zou zijn geschonden.

163 CRC/C/15/Add.54 § 16.
164 B.v. CRC/C/15/Add.225 § 46 (Armenië), CRC/C/15/Add.229 § 48 (Papoea Nieuw

Guinea).
165 B.v. CRC/C/15/Add.200 § 39-40 (Vietnam), CRC/C/15/Add.232 § 49-50 (El Salvador).
166 Maine e.a. 1995, p. 44, stellen dat de belangrijkste factor in het tegengaan van het over-

lijdensrisico bij bevalling is om te zorgen voor alom bereikbare verloskundige noodhulp. Ter
illustratie wijzen zij op een onderzoek op het platteland van Gambia, waarbij optimale
prenatale zorg werd verleend aan zwangere vrouwen, w.o. risicoscreening, testen op bloed-
vergiftiging en het behandelen van alle ziektes waaraan de vrouwen leden. Niettemin was
het aantal vrouwen dat overleed bij of ten gevolge van de bevalling buitensporig hoog,
omdat geen medische hulp in de buurt was wanneer zich bij de bevalling complicaties voor-
deden.
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langer per se méér zeggenschap hebben over hun eigen buik en de inhoud ervan
dan andere betrokkenen zoals de verwekker of de staat. Tegelijkertijd heeft deze
interpretatie ook een keerzijde: immers, het is het Comité dan uitsluitend te
doen om het ongeboren kind. De zwangere vrouw wordt slechts als de drager
daarvan ten tonele gevoerd.

Wanneer moeders zelf nog kinderen zijn behoeft de aandacht van het Comité
geen rechtvaardiging. Tegenover Libanon bijvoorbeeld merkt het Comité op dat
het bezorgd is over de ‘widespread practice of early marriage and the related
consequence of high child mortality rates and the negative impact on the health
of girls bearing children at an early age’.163

In het werk van het Comité zijn diverse voorbeelden te vinden van maatregelen
die kinderen en hun moeders beiden ten goede komen, zoals bijvoorbeeld
aanbevelingen over inenting tegen allerhande ziektes en het tegengaan van
bloedarmoede.164 Het is overigens wel opmerkelijk dat in een deel van de
aanbevelingen hierover weliswaar dezelfde problemen bij moeders en kinderen
worden geconstateerd, maar dat niettemin de suggesties ter oplossing van de
problemen alleen gericht zijn op de kinderen.165

Niet blijkt dat het Comité zich realiseert dat wat goed is voor kinderen niet
per se gunstig voor hun moeders is. In tal van aanbevelingen gaat het Comité
bijvoorbeeld in op het (te) lage geboortegewicht van kinderen, zonder aandacht
te besteden aan de mogelijke complicaties bij de bevalling die het gevolg kunnen
zijn van een hoger geboortegewicht. Tegelijkertijd benadrukt het Comité het
belang van eerstelijnszorg, waaronder zwangerschapszorg, en gezinsplanning.
Deze vormen van zorg worden doorgaans verondersteld een belangrijke factor
te zijn in de strijd tegen zwangerschaps- en kraambedsterfte. Maar de ernstigste
bevallingsproblemen doen zich voor indien verloskundige (nood)hulp bij
complicaties ontbreekt.166 Het effect hiervan kan zijn dat programma’s een hoger
geboortegewicht bewerkstelligen door bijvoorbeeld verbeterde eerstelijnszorg,
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waardoor complicaties ontstaan bij bevallingen, die vervolgens fataal zijn omdat
verloskundige noodhulp ontbreekt.

Dat betekent dat de aanbevelingen van het Comité niet per se in het voor-
deel van vrouwen zullen uitpakken. Dat kan het Comité overigens moeilijk
worden verweten. Het Comité volgt bij deze onderwerpen doorgaans de door
anderen – WHO, Cairo – uitgezette lijnen. Bovendien zijn de problemen op
veel plaatsen zo groot dat inspanningen al gauw futiel lijken. Niettemin kunnen
aanbevelingen, ook in het licht van artikel 24(2)(d) IVRK, aan kracht winnen
wanneer het welzijn van vrouwen minder in het verlengde van het welzijn van
hun kinderen zou worden beschouwd.

Ook overigens zijn de aanbevelingen met betrekking tot zwangerschap, vanuit
een perspectief van empowerment van vrouwen, in zeker opzicht ambivalent.
Het Comité redeneert waar mogelijk vanuit het belang van het kind, en dat is
zeker niet altijd ten nadele van vrouwen. Het Comité acht het bijvoorbeeld in
het belang van kinderen dat zij gewenst zijn, waarmee tegelijkertijd het belang
van ongewenst zwangere vrouwen wordt gediend. Het Comité neemt een
neutrale houding aan tegenover abortus: waar het legaal is dienen de voorzie-
ningen kwalitatief voldoende te zijn, en waar het verboden is dient alles in het
werk te worden gesteld om illegale abortussen te voorkomen. Het Comité
bepleit dat niet met het oog op bescherming van de vrucht, maar met het oog
op de gezondheid van de ongewenst zwangere vrouw. Wel vindt het Comité
dat er grenzen zijn aan de aanvaardbaarheid van zowel legale abortus als van een
abortusverbod.

Waar abortus niet legaal is dringt het Comité er op aan in ieder geval nazorg
toch toegankelijk te houden en bij Palau heeft het Comité erop aangedrongen
abortus na verkrachting mogelijk te maken.

Waar abortus legaal is, acht het Comité abortus als methode van gezinsplan-
ning ongewenst. Nu het Comité dat ook ongewenst acht waar de voorzieningen
van goede kwaliteit zijn, moet het erop worden gehouden dat hier voor het
Comité een omslagpunt zit: waar mogelijk gaat de voorkeur uit naar het voor-
komen van ongewenste zwangerschap in plaats van ongewenste geboortes. De
reden voor deze voorkeur wordt door het Comité niet nader toegelicht en kan
dus zowel gelegen zijn in de veronderstelling dat het voor de gezondheid van
vrouwen beter is, als in het belang van het ongeboren leven.

Een tweede begrenzing van legale abortus is te vinden in de afwijzing van het
Comité van prenatale selectie, in het bijzonder sekseselectie. Eén reden voor
deze afwijzing is gelegen in de ernstige consequenties die de voorkeur voor
zonen van veel ouders in sommige landen heeft ook naast abortus. Het Comité
noemt onder meer infanticide, verlating, niet-registratie, ontvoering en kinder-
handel. Tegelijkertijd realiseert het Comité zich ook dat de voorkeur voor zoons
niet ‘zo maar’ een voorkeur van ouders is, maar verband houdt met sociaal-
economische factoren. Het beveelt dan ook zowel China als India aan te probe-
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ren de praktijk te beïnvloeden door maatregelen in de sociaal-economische sfeer.
Van een dergelijke oplossing voor dit probleem mag, in ieder geval op termijn,
een verbetering van de positie van vrouwen (en mannen) worden verwacht, in
die zin dat zij voor hun sociale zekerheid niet langer meer (volledig) afhankelijk
zijn van hun kinderen, en vooral hun zoons. Dat betekent dat de sociaal-econo-
mische perspectieven van ouders en moeders in het bijzonder, als zij een dochter
krijgen in plaats van een zoon, niet meer meteen in gevaar zijn en zij hun doch-
ter gewoon kunnen houden. Daarnaast betekent het ook dat de druk op vrou-
wen om moeder te worden kan afnemen, alsook de druk om zoons te baren.

Tegelijkertijd betekent het door het Comité voorgestane verbod op de
praktijk van prenatale sekseselectie dat de vrijheid van ouders om te kiezen voor
een zoon of dochter wordt beperkt, zonder dat er al een sociaal-economisch
vangnet is. Dat kan vrouwen, afhankelijk van de sociaal-culturele context, door
de bestaande rolverdeling naar sekse harder treffen dan mannen. Onderzoek in
India heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat vrouwen geneigd zijn meer kinderen
te willen dan mannen, omdat mannen minder afhankelijk zijn van zoons als
oudedagsvoorziening.167

Het nut van een wettelijk verbod op sekseselectie is bovendien twijfelachtig.
Wertz & Fletcher168 onderscheiden vier situaties. In landen waar abortus is
verboden, is een verbod zinloos. In landen waar (legale) abortus onder vuur ligt,
zoals in de Verenigde Staten, bestaat een grote kans dat (een pleidooi voor) een
verbod op sekseselectie wordt aangegrepen om de keuzevrijheid van vrouwen
veel verdergaand in te perken. Waar abortus niet verboden is en sekseselectie
een groot sociaal probleem vormt, zoals in India en China, kan een verbod
volgens deze auteurs hooguit een symbolische rol spelen doordat daarmee de
gelijkheid van vrouwen wordt benadrukt. Het onderliggende probleem wordt
er niet door opgelost. Alleen in landen waar abortus is toegestaan en weinig
problematisch is, zoals Nederland, kan een wettelijk verbod echt zinvol zijn en
bijdragen aan bestrijding van discriminerende praktijken en seksestereotypen.169

In deze landen doen de gevolgen voor de verhouding tussen het aantal jongetjes
en meisjes zich niet voor, en het Comité heeft nog geen aandacht besteed aan
het fenomeen van prenatale sekseselectie waar dat niet tot verschuivingen in de
sekseratio leidt, maar bijvoorbeeld gebeurt omdat ouders evenveel dochters als
zonen willen hebben.

Ook Wertz & Fletcher benadrukken het belang van sociaal-economische
maatregelen, in het bijzonder het verbeteren van de economische positie van
vrouwen: ‘In developing nations, women’s longevity and the ratio of women to
men are in direct parallel with women’s participation in the workforce’.170 Dat
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is beleid van de lange adem, maar niettemin lijkt voorzichtigheid met aandacht
voor de effecten ervan op zijn plaats bij met name het afdwingen van een
wettelijk verbod.

Het Comité spreekt zich niet uit over de (on)wenselijkheid van ingrijpen ten
behoeve van ongeboren kinderen tijdens zwangerschap, hetzij medisch, hetzij
anderszins, bijvoorbeeld door verslaafde zwangere vrouwen te detineren.171 Met
betrekking tot het voorkómen van HIV/AIDS-besmettingen bij zwangerschap
en bevalling beveelt het Comité Botswana bijvoorbeeld aan ‘to strengthen its
efforts in combating the spread and effects of HIV/AIDS by, inter alia, training
professionals, conducting education campaigns on prevention, improving the
prevention of mother to child transmission program, by providing free and
universal anti retroviral medication and improving protection and support for
AIDS orphans’.172 Het scala aan voorgestelde maatregelen, alsmede de zorgvuldi-
ge formulering, zijn aanwijzingen dat het Comité er goed op let het zelfbeschik-
kingsrecht van vrouwen niet onnodig aan te tasten. De praktijk in Oezbekistan
om zwangerschappen af te breken wanneer de foetus tekenen van een handicap
vertoont wordt ook door het Comité ter discussie gesteld. Het Comité beveelt
aan ‘to promote alternative measures to prevent disability’, maar preciseert niet
hoe.173 Het maakt zich ook zorgen over kinderen die worden geboren met
bijvoorbeeld een foetaal alcoholsyndroom, maar spreekt zich niet uit over de
wenselijkheid van preventie. Om schadelijke effecten voor kinderen van bloed-
verwante ouders te voorkomen, beveelt het Comité aan deze paren voorafgaand
aan hun huwelijk een medische test aan te bieden. Het is duidelijk dat het
Comité niet van zins is aanstaande moeders te belasten met allerlei prenatale
ingrepen. Anderzijds zijn er geen aanwijzingen dat het Comité dergelijk ingrij-
pen per definitie afwijst.

Het Comité laat niet na het belang van voorlichting, gezinsplanning en toegan-
kelijkheid van anticonceptiemiddelen te benadrukken. Hoewel er veel kritiek
mogelijk is op gezinsplanningprogramma’s, en zeker in het verleden,174 blijkt
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tevens uit empirisch onderzoek dat vrouwen de in het kader van die program-
ma’s geboden diensten toch voor eigen doeleinden weten in te zetten.175 Terwijl
het programma bijvoorbeeld beoogt het aantal geboortes terug te dringen, ge-
bruiken vrouwen de aangeboden anticonceptie voor een ‘rustpauze’ om daarna
opgeknapt aan een nieuwe zwangerschap te beginnen. Het resultaat van deze
tactiek kan zijn dat vrouwen uiteindelijk veel meer kinderen ter wereld brengen
die ook blijven leven, hetgeen feitelijk indruist tegen de bedoeling van veel van
die programma’s. Daargelaten heel dwingende programma’s, mag worden
aangenomen dat de diensten die in het kader van gezinsplanning worden aange-
boden de positie van vrouwen zullen verstevigen doordat deze vrouwen toch
nieuwe opties bieden:176 ‘Choice has “health value” in its own right’.177

De marginale rol die mannen lijken te spelen bij het voorkómen van zwanger-
schap kwam in de vorige paragraaf (6.4.1) al aan de orde. Tot voor kort werden
zij gezien als ‘..important economically but as typically uninvolved in fertility
except to impregnate women and to stand in the way of their contraceptive
use’.178 Ten onrechte overigens.179 Maar sinds Cairo staan mannen op de agenda,
ook van het Comité.180 De vraag is nu hoe dat de positie van vrouwen beïn-
vloedt. Schaars onderzoek lijkt er op te wijzen dat pogingen om mannen meer
te betrekken bij zwangerschap en bevalling effect hebben. Uit een Mexicaans
project gericht op tienervaders bleek dat driekwart van de jongens die aanwezig
waren geweest bij de bevalling vier jaar later nog steeds betrokken waren bij hun
kinderen.181 Een onderzoek in Noord-Ghana liet zien dat het betrekken van
mannen bij gezinsplanning een ongedachte verandering kon bewerkstellingen
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in het gebruik van anticonceptie en vruchtbaarheid.182 Of dat de positie van de
moeders van die kinderen verstevigt zal helemaal afhangen van de wensen van
de betrokken vrouwen.

Uit de aanbevelingen van het Comité komt vooral het beeld naar voren van
een stimulans voor mannen om vrouwen te steunen (bij het voorkomen van
zwangerschap, bij het plannen van een gezin en bij het grootbrengen van de
kinderen). Supportive men zullen ongetwijfeld het leven van hun vrouwen
veraangenamen. Op de vraag of dit ook een strategie is die op de langere termijn
een gunstig effect heeft, kom ik in de volgende paragraaf terug. Immers, het idee
van mannelijke steun veronderstelt dat mannen en vrouwen hetzelfde willen.
Het impliceert tevens dat de eindverantwoordelijkheid voor kinderen bij
vrouwen blijft liggen.

6.4.3 Transformatie

Zoals gezegd figureert het gelijkheidsbeginsel veel minder prominent in het
werk van het Comité bij voortplantingskwesties dan bij de andere twee onder-
zochte thema’s en dat is niet gek. Het verschil tussen de voortplantingsorganen
van mannen en vrouwen wordt doorgaans beschouwd als het duidelijkste, of het
meest essentiële, of zelfs als het ‘enige echte’ verschil tussen mannen en vrou-
wen. Ruhl formuleert dat als volgt: ‘Pregnancy represents the moment when
women can no longer disguise their bodily difference from men; in pregnancy,
women can no longer “pass” for men. Pregnancy further demands that the state
honor (however inadequately) women’s different needs and, indeed compromise
liberalism’s ethos of equality-as-sameness’.183 Volgens Hird & Abshoff neemt de
nadruk op het biologisch verschil tussen mannen en vrouwen bij de voortplan-
ting toe, nu andere punten waarop vrouwen worden verondersteld ‘anders’ te
zijn dan mannen (bijvoorbeeld intellectueel) steeds meer onder vuur liggen.184

Aan de hand van voortplantingsorganen wordt bepaald wie man en wie vrouw
is. Dat leidt volgens deze auteurs tot een opvatting van vrouw-zijn als moeder-
zijn; anders gezegd: vrouw en moeder zijn synoniem; niet alleen zijn moeders
vrouwen maar vrouwen zijn moeders. Voortplanting maakt dat vrouwen
überhaupt ‘bestaan’, dat zij zichtbaar zijn, aldus deze auteurs, onder verwijzing
naar Judith Butler. Door de volstrekt vanzelfsprekende en algemeen gebruikelij-
ke associatie van vrouwen met voortplanting, worden vrouwen tevens geasso-
cieerd met kinderen: vrouwen zijn moeders: ‘In effect, childless women are an
oxymoron, defined by something they are not’.185 Hird & Abshoff stellen dat
vrouwen die ervoor kiezen geen kinderen te krijgen daarmee verschillende
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vanzelfsprekende associaties ten aanzien van mannen en vrouwen ondergraven,
zoals de automatische koppeling tussen (lichamen van) vrouwen en kinderen,
het idee dat vrouwen een aangeboren kinderwens hebben, dat mannen van
nature niet zijn behept met ‘moederlijkheid’ en dat mannen géén aangeboren
kinderwens hebben.186

Zijn vrouwen moeders in het werk van het Comité? Geconstateerd kan
worden dat veruit de meeste vrouwen die figureren in de voor dit thema
relevante aanbevelingen inderdaad zwanger en/of moeder zijn. Ingegaan wordt
op vrouwen en zwangerschapsgerelateerde sterfte, op abortus, op zwanger-
schapszorg, op moeder-kind besmetting, op gezinsplanning. De enige vrouwelij-
ke figuren die geregeld aan de orde komen die (nog) geen moeder zijn, zijn
meisjes.187 Mannen echter verschijnen niet in hun vaderrol ten tonele. Met
uitzondering van de family education programma’s, die zowel mannen als vrou-
wen moeten worden aangeboden, zijn de mannen in het werk van het Comité
nog vooral branieschoppers die hun seksualiteit moeten leren beheersen en
moeten leren zwangerschappen en besmettingen te voorkomen.

De grote nadruk op de gezondheid van en gezondheidszorg voor zwangere
vrouwen en moeders, terwijl vaders geheel onzichtbaar blijven, draagt bij aan de
indruk dat de verantwoordelijkheid voor kinderen en hun gezondheid niet
alleen in de praktijk bij vrouwen ligt, maar daar ook behoort te liggen.

In het werk van het Comité wordt veel nadruk gelegd op het belang van
gezinsplanning. Meyers wijst er terecht op dat dit begrip uitdrukt dat het stichten
van een gezin een kwestie is van organisatie, van timing.188 Daarmee impliceert
het echter tegelijkertijd dát een gezin wordt gesticht; dat alleen het wanneer, hoe
groot en over welke periode aan de vrije keuze wordt overgelaten. De optie om
géén kinderen te krijgen, geen gezin te stichten, blijft buiten beeld. Deze nadruk
op gezin en ouderschap is het Comité moeilijk aan te rekenen, gezien het
wereldwijde gebruik van de term gezinsplanning. Niettemin, gezien de obstakels
die het gezinsleven kan betekenen voor structurele veranderingen in genderver-
houdingen, moet worden geconcludeerd dat dit het idee van werkelijke vrijheid
ten aanzien van voortplanting niet bevordert, en daarmee ook optimale transfor-
merende werking ontbeert.

Een tweede punt dat Meyers signaleert is dat, hoewel het moederschap de
bestemming, soms zelfs een verplichting van vrouwen is,189 dat niet voor heel
jonge, oudere en arme vrouwen geldt. Oudere vrouwen komen in de Concluding
Observations niet aan de orde in de context van voortplanting. Arme vrouwen
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wel, in groten getale zelfs. Het Comité maakt zich zorgen over de levensstan-
daard van hun kinderen en beveelt de overheid aan bij te springen. Er zijn geen
aanwijzingen dat het Comité aarzelingen heeft bij het krijgen van kinderen door
arme vrouwen, anders dan dat ergens geld voor hun levensonderhoud vandaan
moet komen. Dat ligt anders in het geval van solomoeders: de primaire verant-
woordelijkheid voor het welzijn van hun kinderen, als de moeder het alleen niet
voor elkaar krijgt, ligt bij de vader van die kinderen, niet bij de staat, en inmid-
dels moge duidelijk zijn dat het Comité een (zeer) sterke voorkeur heeft voor
twee-oudergezinnen, liefst vader/moeder-gezinnen (zie verder hoofdstuk 5).

Het ligt ook geheel anders bij heel jonge vrouwen, de tienermoeders, vaak
ook nog solomoeder. In voorgaande hoofdstukken werd ook al het een en ander
opgemerkt over de visie van het Comité op tienermoeders. Wat in het bestek
van dit hoofdstuk ook weer opvalt is de resolute afwijzing van het tienermoeder-
schap, binnen maar nog meer buiten huwelijk. Hoewel duidelijk is dat een
behoorlijk aantal problemen – zoals armoede, stigmatisering en uitsluiting van
de moeders en hun kinderen alsmede gezondheidsrisico’s en een verhoogde kans
dat de kinderen het criminele pad op gaan – zich vooral of in verhevigde mate
voordoet bij tienermoeders, staat van de meeste problemen helemaal niet vast
dat deze onlosmakelijk verbonden zijn met het tienermoederschap.190 De
problemen hangen nauw samen met bijvoorbeeld klasse, discriminatie en
gebrekkige voorzieningen omdat de samenleving er niet op is ingericht. Voor
zover er wel sprake is, althans lijkt te zijn van een rechtstreeks verband, is er de
kip/ei-vraag: is jong moederschap de oorzaak van inkomensnadeel later in het
leven of verhogen de geringe kans op een goede baan, een laag opleidingsniveau
en klasse de kansen op jong moederschap?191 En weliswaar is obstetric fistulae een
ernstige en veelvoorkomende consequentie van het kinderen krijgen op te
jeugdige leeftijd maar dat kan (relatief) eenvoudig door een keizersnee worden
voorkomen (zie paragraaf 6.3 van dit hoofdstuk). Scheiwe wijst er op dat, om
de gesignaleerde sociaal-economische nadelen te voorkomen, het van groot
belang is dat maatregelen worden genomen om uitsluiting van onderwijs en
arbeidsmarkt te voorkomen. Sociale rechten zijn cruciaal voor solo(tiener)-
moeders.192 Uit het werk van het Comité blijkt dat het weliswaar grote nadruk
legt op de noodzaak tienerzwanger- en moederschap te voorkomen, maar het
benadrukt tegelijkertijd het belang van allerhande voorzieningen en ondersteu-
ning voor tiener- en/of solomoeders. In die zin levert het Comité een bijdrage
aan de positie van tiener/solomoeders. De categorische afwijzing van het ver-
schijnsel als zodanig draagt echter niet bij aan het uitbannen van stereotypen en
vooroordelen over deze categorie moeders. Ondanks het feit dat het afwijzen
zijn reden vindt in bezorgdheid voor het welzijn van deze groep kinderen, zoals
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spreekt uit de aanbevelingen van het Comité, draagt het Comité hiermee
tegelijkertijd bij aan beeldvorming over ‘goed’ en ‘slecht’ moederschap.193

Bovendien verhult de benadering van het Comité van tienermoeders als kansarm
(zo niet kansloos) dat tienermoeders niet per se slachtoffer zijn. Het concept van
reproductieve vrijheid geldt duidelijk niet voor kinderen. In het licht van artikel
5 IVRK, waarin is bepaald dat kinderen meer zelfstandigheid en autonomie
moet worden gelaten naarmate zij meer en beter in staat zijn om hun eigen
belangen te behartigen, is dat opmerkelijk.

Hierboven, in paragraaf 6.4.2, kwam de vraag al naar voren naar de wenselijke
verhouding tussen de bijdrage van mannen en vrouwen aan de voortplanting.
Het (westers) feminisme kent, volgens Ruhl, feitelijk maar twee standpunten van
waaruit daarnaar wordt gekeken: gelijkheid en verschil.194 Het gelijkheidsdenken
kenmerkt zich door het wegpoetsen van het verschil. Hét grote probleem van
de nadruk op gelijkheid is dat dit feitelijk dwingt tot aanpassing aan de mannelij-
ke norm. Voor afwijkingen (zoals zwangerschap) is geen plaats waardoor vrou-
wen dubbel zo hard moeten werken: én alles doen wat mannen doen en daar-
naast nog kinderen krijgen. Het verschil-denken, door Ruhl aangeduid als
maternal feminism gepraktiseerd door natural law feminists,195 ook wel essentialisme
genoemd, beschouwt de processen van conceptie, zwangerschap, geboorte en
in het verlengde daarvan ook grootbrengen, als natuurlijke processen die onlos-
makelijk zijn verbonden met het vrouwelijke domein. Zowel gelijkheids- als
verschilfeministen eisen de laatste jaren betrokkenheid van mannen. Vanuit een
gelijkheidsperspectief is dat niet moeilijk te beargumenteren: gelijke arbeid,
gelijke zorgen. Problematisch is wel dat die mannen vervolgens ook gelijke
rechten eisen, terwijl zij de bijbehorende verplichtingen niet nakomen. Vanuit
het verschildenken is het lastiger om de verantwoordelijkheid van mannen voor
kinderen te beredeneren. Vrouwen hebben van nature autoriteit over kinderen
en dragen daarvoor de eindverantwoordelijkheid, en mannen dienen hen daarbij
te helpen en te steunen. Dit weerspiegelt voor een belangrijk deel de praktijk,
en bovendien wordt hiermee het risico vermeden dat mannen gelijke rechten
eisen over hun kinderen. Maar, zo stelt Ruhl terecht, het argument van de
voortplanting als het natuurlijke domein van vrouwen heeft, historisch gezien,
voornamelijk tégen vrouwen gewerkt. Bovendien is ‘het natuurlijke’ een
buitengewoon riskante claim in een tijd waarin voortplanting al lang niet meer
‘natuurlijk’ verloopt, waarin ook homostellen en vrouwen alleen kinderen
krijgen. Ruhl meent dat de oplossing te vinden is in het concept van reproduc-
tieve vrijheid. Reproductieve vrijheid impliceert vrijwillig moederschap, het-
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geen vrouwen als actoren neerzet en niet als ‘hapless victims of their biological
imperatives’. Zonder terug te vallen op ‘natuur’ kunnen vrouwen worden
beschouwd als actor en als zodanig de eerste stem hebben in de dingen die hen
direct aangaan, zoals bijvoorbeeld het al dan niet voldragen van een zwanger-
schap. Alle overige aspecten van het ouderschap (zoals gezag) vallen hun echter
niet automatisch toe. 

Hierboven bleek dat mannen door het Comité, ook na de bevalling, nog
vooral een ondersteunende rol krijgen toebedeeld. Wellicht weerspiegelt dit
beeld slechts de realiteit in de verdragsstaten. Niettemin geeft het onderscheid
tussen is en ought te denken: immers, aan de andere kant van het spectrum staat
het Comité klaar om vaders gelijke rechten te geven op het punt van gezag,
naamrecht enzovoorts, in de hoop op meer betrokkenheid van die ‘vaders per
ongeluk’.

Een mainstreambenadering zou niet moeten aansturen op ‘ondersteunende
mannen’ of op het belang van timing en spacing van kinderen, maar de eigen,
zelfstandige verantwoordelijkheid van mannen voor de keuze om al dan niet
kinderen te krijgen centraal moeten stellen. Het Comité stelt steeds de gezamen-
lijkheid voorop, maar juist dat zou afbreuk kunnen doen aan de autonomie van
vrouwen, die althans niet per se bevorderen. Uitgangspunt zou de eigen keuze
van mannen en en de eigen keuze van vrouwen moeten zijn.Vervolgens moeten
ze het daarover dan samen eens zien te worden.

6.5 CONCLUSIE

Het gelijkheidsbeginsel neemt in discussies rond het thema (over)leven en
reproductieve gezondheid een veel marginalere plaats in dan bij de andere twee
thema’s. Bij deze kwesties ligt de nadruk op empowerment. Dat is het logisch
gevolg van het aanhaken van het Comité op dit punt bij de afspraken van de
wereldbevolkingsconferentie in Cairo in 1994 en bij richtlijnen van de WHO.

Een belangrijk uitgangspunt van het Comité, al wordt dat doorgaans niet zo
nadrukkelijk gezegd, is dat het in het belang van kinderen is dat zij gewenst zijn.
Dit uitgangspunt leidt het Comité tot een – zeker in het licht van de travaux
préparatoires – behoorlijk uitgesproken abortusstandpunt. Het Comité vindt dat
abortus, waar het legaal is, aan bepaalde kwaliteitseisen moet voldoen en voor
iedereen toegankelijk moet zijn. In landen waar het verboden is, moet alles in
het werk worden gesteld om te voorkomen dat vrouwen ongewenst zwanger
raken, door bijvoorbeeld voorlichting en/of het beschikbaar maken van anticon-
ceptie. Bovendien moeten deze landen er op z’n minst voor zorgen dat medi-
sche complicaties ten gevolge van een onvakkundig of onhygiënisch uitgevoerde
illegale abortus, gewoon door de reguliere medische stand worden behandeld.
Het Comité heeft een enkele keer ook verdragspartijen gesuggereerd om abortus
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in ieder geval toe te staan wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrach-
ting.

Het valt op dat het Comité zonder al te veel (zichtbare) aarzeling abortus-
kwesties, waaronder de schadelijke effecten van illegale abortusingrepen, op de
agenda plaatst. In het licht van het grote aantal slachtoffers dat het in vele landen
bestaande abortusverbod jaarlijks eist onder vrouwen, kan dat niet genoeg
worden toegejuicht. Van niet te onderschatten belang daarbij is dat het Comité
nergens ook maar suggereert dat de door het Comité voorgestane gelijke rechten
en plichten van biologische ouders zo ver zouden strekken dat de verwekker,
net als de zwangere vrouw, een stem moet hebben in beslissingen over abortus
of dat zijn ouderlijke verplichtingen als biologische (aanstaande) vader hem
verplichten het kind ook voor zijn geboorte te beschermen. Een dergelijke
benadering zou zeker afbreuk doen aan de positie van vrouwen.

Het Comité trekt de grens voor wat het beschouwt als acceptabele abortus
bij abortus van kinderen vanwege een handicap, bij abortus als middel tot
geboortebeperking en abortus vanwege het geslacht van het kind. In de eerste
twee gevallen is het Comité betrekkelijk voorzichtig: de ene handicap is de
andere natuurlijk niet en het maakt nogal wat uit in wat voor omgeving een
gehandicapt kind terechtkomt. In zo’n geval benadrukt het Comité dus eerder
het belang van voorzieningen dan de noodzaak van een verbod op abortus. Ook
in landen waar voorbehoedsmiddelen moeilijk te krijgen zijn en waar abortus
een algemeen geaccepteerd middel is om gezinsuitbreiding te voorkomen, iets
waar het Comité zeker geen voorstander van is, pleit het Comité niet voor een
wettelijk verbod maar voor het beschikbaar maken van anticonceptie en voor-
lichtingscampagnes. Alleen ten aanzien van abortus vanwege de sekse van het
kind is het Comité voorstander van een wettelijk verbod. Het feit dat het
Comité zich vrijwel steeds onthoudt van het doen van uitspraken over de
motieven voor abortus vloeit logisch voort uit het uitgangspunt dat kinderen er
het meest bij gebaat zijn als ze gewenst zijn. Voor vrouwen is dat een uitermate
belangrijk perspectief dat met het oog op de effecten op de positie van zwangere
vrouwen toch ook in het geval van sekseselectie – hoe betreurenswaardig ook –
zou moeten worden gehanteerd.

Niet alle aanbevelingen terzake van voortplantingskwesties zijn even eenduidig
positief voor vrouwen als de aanbevelingen van het Comité met betrekking tot
abortus. Enerzijds is de aandacht voor het belang van eerstelijnszorg zonder meer
positief, maar juist bij zwangerschap en bevalling – waar hier het accent op ligt –
geldt dat het merendeel van de sterfgevallen wordt veroorzaakt door een gebrek
aan gespecialiseerde noodhulp (bijvoorbeeld chirurgen die keizersnedes kunnen
uitvoeren) en niet door een gebrek aan eerstelijnszorg. Het lijkt er integendeel
op dat juist verbeterde dagelijkse zorg kan leiden tot meer complicaties bij
bevallingen, bijvoorbeeld omdat meer bevallingen voldragen worden, de foetus
groter en zwaarder wordt enzovoorts.
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Het valt ook op dat, ondanks het uitgangspunt van empowerment van
vrouwen, toch in veel aanbevelingen een wat instrumentele benadering door-
klinkt in die zin dat de aandacht voor (de gezondheid van) zwangere en pas
bevallen vrouwen in de context van het belang van het kind wordt geplaatst.
Die indruk wordt versterkt doordat de gezondheid van mannen, hoewel mis-
schien in veel landen in vergelijking met de (on)gezondheid van vrouwen niet
of nauwelijks een probleem, in de landencommentaren helemaal niet aan de
orde komt. Een instrumentele benadering moet, vanuit het perspectief van de
verbetering van de positie van vrouwen, zoveel mogelijk worden vermeden.
Artikel 24(2)(d) IVRK biedt daartoe ook de ruimte.

Een derde kanttekening betreft de afwijzende houding van het Comité van
tienerzwangerschap en -moederschap. Hoewel ongetwijfeld veel tienermoeders
in ellendige tot zeer ellendige omstandigheden verkeren, is de afwijzing van het
verschijnsel zo categorisch dat het concept van reproductieve gezondheid en
vrijheid helemaal niet voor tieners, en in het bijzonder tienermeisjes, lijkt te
gelden. De voorlichting waarvan het Comité graag ziet dat tieners die ontvan-
gen, lijkt niet bedoeld om hun keuzevrijheid te vergroten of hun seksleven te
veraangenamen. De verlangde voorlichting lijkt vooral gericht op het in staat
stellen van tieners om zwangerschap en moederschap te voorkomen. Ongetwij-
feld zeer welkome informatie voor velen, maar dat neemt niet weg dat deze
volledige afwijzing toch vragen oproept. Zo’n negatieve houding kan, ongeacht
de goede achterliggende bedoelingen, immers bijdragen aan stigmatisering en
discriminatie van tienermoeders.

Mannen, ten slotte, komen bij discussies over dit onderwerp nauwelijks aan
de orde. Er is een aantal aanbevelingen waarin aandacht wordt gevraagd voor de
noodzaak om mannen het gebruik van anticonceptie te leren accepteren. Een
dergelijke, uitermate voorzichtige benadering van mannen contrasteert nogal
met de gulheid waarmee het Comité (ook) deze zelfde mannen van rechten wil
voorzien met betrekking tot de door hen verwekte kinderen.



1 Buytendijk, 1958, p. 7.
2 Anderson 1993, p. 13.
3 Conaghan, 2000, p. 385.
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7 Bevindingen, conclusies en aanbevelingen

‘Het uitgangspunt van deze studie is geweest dat de vrouw een mens is’1

‘The suggestion that these [gender] perspectives had been missing from previous dialogues
and that they should now be included constituted a challenge to business as usual’2

‘From the location of exploited, oppressed and dominated groups, the notion of transforma-
tion – and of working towards it – is not, perhaps, such a bad idea after all’3

7.1 INLEIDING

Ik heb onderzocht in hoeverre gender is gemainstreamd in het werk van het
Kinderrechtencomité, voor zover dat spreekt uit de Concluding Observations, de
landencommentaren van het Comité. Om het werk van het Kinderrechtenco-
mité te kunnen analyseren heb ik een toets ontwikkeld, bestaande uit drie
ijkpunten, die ik heb toegepast op een drietal thema’s uit het werk van het
Comité. Die thema’s zijn ‘identiteit en afstamming’, ‘zorg en sekserolverdeling’,
en ‘(over)leven en reproductieve vrijheid’.

Hieronder volgt eerst een samenvatting van mijn bevindingen, niet per thema
zoals in de voorgaande hoofdstukken, maar per ijkpunt. Zo komen niet alleen
eventuele verschillen tussen de thema’s onderling in beeld, maar ook de raak-
vlakken. Er is een aantal hardnekkige kwesties die bij elk thema opnieuw
opduiken. Dit zijn bijzondere punten van zorg voor het Comité, maar ook
vanuit een perspectief van gendermainstreaming vormen zij belangrijke knelpun-
ten.

Dit hoofdstuk wordt afgesloten met enkele opmerkingen over de bruikbaar-
heid en de beperkingen van de door mij ontwikkelde toets. Ik doe ook enkele
aanbevelingen voor nader onderzoek alsook enkele suggesties om gender sys-
tematischer te mainstreamen.

7.2 HET TOETSEN VAN GENDERMAINSTREAMING

Gendermainstreaming
Het concept van gendermainstreaming kwam tot ontwikkeling in reactie op de
tegenvallende resultaten van alle inspanningen (onder andere maar zeker niet
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alleen in VN-verband) om de positie van vrouwen te verbeteren. De gelijke-
rechtenbenadering bleek maar zeer beperkt te beantwoorden aan de behoeftes
en het specifieke vrouwenbeleid leed aan voortdurende marginalisering. Boven-
dien maakte het enkele bestaan van deze strategieën dat ‘mainstream’ beleidsma-
kers en -uitvoerders meenden dat zij zich over het vrouwenbeleid niet meer
druk hoefden te maken. Zij konden dat overlaten aan de specialisten en gewoon
hun eigen werk doen. Met als gevolg dat dat ‘gewone’ of mainstreamwerk vaak
de pogingen van de specialisten doorkruiste.

Zo ontstond het idee van gendermainstreaming: juist ook de reguliere
beleidsmakers en -uitvoerders zouden zich rekenschap moeten geven van
genderaspecten van hun werk en in ieder geval moeten zorgen dat hun werk
niet in de weg stond aan meer gelijkheid; liever nog, hun werk zou die gelijk-
heid juist moeten bevorderen. Genderspecialisten moesten hen daarbij terzijde
staan.

Het concept werd opvallend snel geaccepteerd door de beleidsmakers en
uitvoerders van regulier beleid. Vrouwenorganisaties en genderspecialisten waren
– en zijn – veel kritischer: zij vrezen dat mainstreamen wegstromen betekent.
Mainstreaming is echter geen alternatief, het is een aanvulling op het bestaande
arsenaal van strategieën ter bevordering van de positie van vrouwen, in het
bijzonder gelijke rechten en specifiek beleid.

In 1995, tijdens de Vierde Wereldvrouwenconferentie, besloten de VN-lidstaten
officieel in het vervolg gender in al hun activiteiten in VN-verband te main-
streamen. Twee jaar eerder, tijdens de Wereldmensenrechtenconferentie in
Wenen, spraken zij al af dat de mensenrechten van vrouwen moesten worden
geïntegreerd in alle mensenrechtelijke activiteiten.

Gendermainstreaming gaat verder dan de integratie van mensenrechten van
vrouwen. Het laatste vereist dat betrokkenen zich bij de interpretatie en imple-
mentatie van de mensenrechtelijke normen rekenschap geven van genderaspec-
ten terzake. Verkrachting, bijvoorbeeld, door een politieagent is, net als marte-
ling, een aantasting van de lichamelijke integriteit waarop een staat kan worden
aangesproken, ook al was er geen sprake van een dienstbevel. Normen moeten
zo genderinclusief mogelijk worden geïmplementeerd, opdat mannen en vrou-
wen evenzeer door die normen worden beschermd. Het zijn vooral de mensen-
rechtencomités die zich van deze taak moeten kwijten. Zij zijn immers primair
belast met het toezicht op de naleving van de normen. Andere organen dienen,
wanneer en voor zover zij zich bezighouden met mensenrechten, eveneens
genderinclusieve normen te hanteren.

Gendermainstreaming gaat verder. Alle betrokkenen dienen voortdurend
gender te mainstreamen: niet alleen wanneer zij zich met mensenrechten bezig-
houden, niet alleen wanneer zij zich met vrouwen bezighouden, maar steeds
wanneer zij bezig zijn met hun ‘gewone’ werk. Zij moeten zich voortdurend
afvragen waar de gender-addertjes onder het gras liggen en daar oplossingen
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voor zoeken. Voor de mensenrechtencomités betekent dat bijvoorbeeld dat zij
nog niet klaar zijn wanneer zij het recht op gezonde voeding interpreteren als
een recht dat zowel aan jongetjes als aan meisjes toekomt, en wanneer zij een
verdragspartij op de vingers hebben getikt over het wijdverbreide ‘Twiggy-
schoonheidsideaal’ waardoor meisjes de facto blijken af te zien van het gezonde
voedsel. Zij dienen zich ook af te vragen of er eventuele effecten naar gender te
verwachten zijn voor anderen dan de rechtssubjecten zelf. In het voorbeeld: wat
betekent de opdracht om te zorgen voor gezonde voeding voor de ouders m/v?
De rolverdeling naar sekse zorgt ervoor dat het doorgaans vrouwen zijn die voor
het eten zorgen: extra eisen aan de voeding van kinderen komen dus op het
bordje van de (groot)moeders van die kinderen. Ook daarmee moet, ten gevolge
van de afspraak om gender te mainstreamen, rekening worden gehouden. Het
betekent uiteraard niet dat dan maar moet worden afgezien van een recht op
gezonde voeding. Anderzijds is het enkele bewustzijn dat men de taken van
moeders verzwaart evenmin voldoende. Er moet een redelijke afweging worden
gemaakt en men moet nagaan of die gevolgen naar sekse/gender niet kunnen
worden ondervangen.

Ik heb mij in dit onderzoek geconcentreerd op deze verderstrekkende conse-
quenties, deze doorgaans onbedoelde effecten van regulier beleid. Dat betekent
dat ik niet ben nagegaan of het Kinderrechtencomité een sekse-inclusieve
benadering hanteert van de rechten die kinderen genieten op basis van het
verdrag (integratie van de mensenrechten van vrouwen). De focus van dit
onderzoek was gericht op de effecten van het werk van het Comité op de positie
van de ouders (of verzorgers) van die kinderen in termen van gender. Dat wil
zeggen, op de vraag hoe het werk van het Comité de verhouding tussen vaders
en moeders beïnvloedt in het licht van het doel dat de VN met (onder andere)
gendermainstreaming nastreeft.

Sekse en gender
Het uiteindelijke streven van de VN, dat onder meer moet worden gerealiseerd
door middel van gendermainstreaming, is gendergelijkheid. Gender wordt in
verschillende betekenissen gebruikt, ook binnen de VN. Doorgaans heeft gender
de betekenis van sociaal-cultureel bepaalde rollen en posities van mannen en
vrouwen. Het is dan een aanvulling op het seksebegrip, dat verwijst naar het
biologisch geslacht van mensen (man of vrouw). Kritiek hierop luidt dat deze
benadering niet alleen toch een essentie van (biologisch bepaalde) mannelijkheid
en vrouwelijkheid veronderstelt (échte verschillen), maar ook dat door de dicho-
tome tweedeling bepaalde groepen mensen, zoals bijvoorbeeld transseksuelen,
worden uitgesloten. Men is óf man óf vrouw. De twee categorieën sluiten elkaar
uit: wie man is kán geen vrouw zijn en andersom.

Gender als begrip is, sinds de Wereldbevolkingsconferentie in Cairo in 1994,
waar het begrip voor het eerst werd gebruikt in de mensenrechtelijke VN-
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context (althans volgens INSTRAW), te vuur en te zwaard bestreden door reli-
gieus en conservatief rechts, doorgaans onder aanvoering van de Heilige Stoel.
Deze oppositie heeft verschillende keren geleid tot de opstelling van verklarin-
gen over de betekenis van gender in specifieke VN-contexten, zoals het Platform
for Action, de slotverklaring van Beijing, en in het Statuut van het Internationaal
Strafhof.

Deze verklaringen zijn echter weinig eenduidig. Het zijn vooral pragmatische
pogingen om een formulering te vinden waar iedereen zijn eigen standpunt in
kan teruglezen op een zodanige wijze dat de (rechts)ontwikkeling niet onnodig
wordt tegengehouden.

Maar juist die laatste reden, alsmede het gegeven dat gendermainstreaming
een niet-essentialistisch begrip van gender vereist, leiden tot de conclusie dat
gender in VN-context in ieder geval (iets) ruimhartiger moet worden opgevat
dan als een zuiver dichotome opvatting van sekse.

Het doel van gendergelijkheid kan zo worden omschreven als het ideaal van
een samenleving waarin mensen niet worden afgerekend op hun man(nelijk) of
vrouw(elijk) zijn en hun al dan niet daarbij horende gedrag, maar waarin even-
veel plaats is voor iedereen ongeacht gender/sekse.

Een toetsingsmodel voor gendermainstreaming
In het streven van de VN naar gendergelijkheid kunnen enkele voorwaarden
worden onderscheiden, waaraan VN-activiteiten moeten voldoen om genderge-
lijkheid dichterbij te brengen. Al langer op de agenda staat seksegelijkheid. De
Wereldbevolkingsconferentie in Cairo voegde daar empowerment aan toe. Deze
subdoelen moeten mede door gendermainstreaming dichterbij worden gebracht.
Daarnaast moet gendermainstreaming leiden tot (structurele) transformatie.
Zonder doorbreking van bestaande structuren die mannen en vrouwen in hun
seksebepaalde rollen vastpinnen, kunnen immers de verhoudingen tussen man-
nen en vrouwen maar moeilijk echt veranderen. Deze drie subdoelen dragen elk
op hun eigen manier bij aan de bevordering van gendergelijkheid.

De begrippen sekse(gelijkheid) en gender(gelijkheid) gebruik ik, uitsluitend
in dit verband, niet als inwisselbaar, zoals voor het overige in dit onderzoek wel.
Ik duid er een verschil in niveau mee aan: seksegelijkheid ziet in deze zin op
gelijke rechten m/v, terwijl met gendergelijkheid wordt gedoeld op het abstrac-
tere niveau van een utopisch genderideaal.

Genoemde voorwaarden vormen de basis van mijn toetsingsmodel. Met
behulp van deze ijkpunten kan de mate waarin gender in een tekst of activiteit
is gemainstreamd worden geanalyseerd. Om genderaspecten op het spoor te
komen wordt gebruik gemaakt van ‘de vrouwenvraag’: waar wordt verschil
gemaakt tussen mannen en vrouwen en waarom, en waar wordt juist geen ver-
schil gemaakt terwijl dat wel voor de hand zou liggen?
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Drie thema’s
Met behulp van dit toetsingsmodel heb ik vervolgens drie thema’s die in het
werk van het Kinderrechtencomité aan de orde komen, geanalyseerd op hun
gendergehalte.

Die geselecteerde thema’s bestaan uit één of enkele samenhangende rechten
van kinderen met betrekking tot zaken waarvan uit wetenschappelijk onderzoek
bekend is dat er prangende genderaspecten aan kleven. Een blik op het werk van
het Comité maakt snel duidelijk dat tal van bekende genderthematieken in het
werk van het Comité figureren. Ik heb uit het scala van mogelijkheden gekozen
voor het recht op identiteit, het recht op zorg en het recht op (over)leven en
gezondheid. Deze rechten hangen zeer nauw samen met belangrijke onderwer-
pen voor juridische vrouwen/genderstudies, te weten: het afstammingsrecht, de
combinatie van arbeid en zorg, en voortplanting. Gecombineerd leidt dat tot de
thema’s ‘identiteit en afstamming’, ‘zorg en sekserolverdeling’, en ‘(over)leven
en reproductiviteit’.

Concluding Observations
Het Kinderrechtencomité moet toezien op de naleving van het verdrag door
verdragspartijen. Daartoe heeft het Comité verschillende instrumenten tot zijn
beschikking. Het belangrijkste is de rapportageprocedure. Verdragspartijen
moeten elke vijf jaar rapporteren aan het Comité hoe het er in hun land voor
staat. Het Comité bespreekt dat rapport met de verdragspartij en op basis daarvan
formuleert het Comité zijn conclusies bestaande uit positieve en zorgpunten en
doet aanbevelingen aan de verdragspartij hoe implementatie van het verdrag kan
worden verbeterd. Het zijn deze Concluding Observations of landencommentaren,
die ik heb bestudeerd en geanalyseerd. Alle leden van het Comité stemmen in
met de inhoud van deze commentaren en zij bevatten de harde punten van zorg
van het Comité. Daarom zijn juist deze documenten bij uitstek geschikt voor
een analyse. Het Comité formuleert ook General Comments, algemene aanbeve-
lingen over specifieke onderwerpen of artikelen. Op deze manier verduidelijken
de verdragsorganen de normen. Omdat de meeste algemene aanbevelingen van
het Comité niet zien op de door mij gekozen thema’s zijn deze documenten
slechts meegenomen voor zover relevant.

7.3 UITKOMSTEN VAN DE ANALYSE

IJkpunt 1: seksegelijkheid
Van de drie ijkpunten komt het gelijkerechtenbeginsel het meest duidelijk naar
voren in het werk van het Comité. Dat ligt ook wel voor de hand nu artikel 2
IVRK discriminatie op grond van kenmerken van het kind zelf alsook op grond
van kenmerken van zijn ouders verbiedt.
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Het Comité besteedt systematisch aandacht aan de jure en de facto ongelijkhe-
den tussen kinderen onderling op grond van hun sekse. Dit komt weliswaar niet
goed naar voren uit mijn analyses, omdat dit niet de focus van mijn onderzoek
was, maar mag niettemin niet onvermeld blijven. Allerlei ongelijkheden tussen
jongens en meisjes passeren de revue: van verschillende leeftijden waarop
jongens en meisjes volgens de wet volwassen worden, verschil in straffen (bij-
voorbeeld bepaalde lijfstraffen voor jongens) en het ontbreken van een verbod
op verkrachting van jongens, tot effectuering van de leerplicht en alcoholge-
bruik. Hierbij hanteert het Comité zeker geen strikt formele gelijkheidsbenade-
ring. Dat blijkt uit aanbevelingen waarin verdragspartijen wordt aangeraden om
bijvoorbeeld nader te onderzoeken waarom jongens of juist meisjes voortijdig
hun opleiding afbreken.

Aandacht voor (wettelijke) ongelijkheden tussen ouders is er ook, maar minder
systematisch. In het kader van het recht van kinderen op een eigen identiteit
komen aan de orde het recht om een nationaliteit aan kinderen door te geven,
het recht om een naam aan kinderen te geven, het recht van kinderen op kennis
over hun afstamming, en het recht op omgang en contact met de eigen ouder(s).
Buiten beschouwing blijven daarentegen de verschillende wijzen waarop het
juridisch ouderschap wordt vastgesteld. Met genderaspecten van een aantal van
deze rechten, waaronder nationaliteit en omgang na echtscheiding, is het Comité
duidelijk vertrouwd. Het onvermogen van ongehuwde moeders en van moeders
die met een buitenlandse man zijn gehuwd, om hun nationaliteit aan hun
kinderen door te geven is een doorn in het oog van het Comité. De kern van
het probleem voor het Comité zit hem echter niet in de wettelijke ongelijkheid
tussen vaders en moeders, maar in het feit dat kinderen van die ouderparen
hierdoor staatloos worden. Het Comité heeft er weinig moeite mee wanneer
een kind zijn nationaliteit aan zijn vader kan ontlenen. Nu de kern van de
opdracht van het Comité bestaat uit de bescherming van de mensenrechten van
kinderen is dat niet vreemd, ware het niet dat, opmerkelijk genoeg, het Comité
enkele keren wel ingaat op de onmogelijkheid van ongehuwde vaders om hun
nationaliteit door te geven, los van enig gesignaleerd probleem in verband met
dreigende staatloosheid van kinderen en ongeacht de juridische band tussen
vader en kind.

In het kader van het recht op kennis over de eigen afstamming wordt even-
eens gelijkheid van ouders benadrukt. Het Comité acht het in het belang van
kinderen beide (biologische) ouders te kunnen kennen, maar ook hier lijkt soms
met twee maten te worden gemeten: het Comité toont zich fervent voorstander
van de mater certa regel, maar maakt geen woorden vuil aan de fictie dat de
wettige echtgenoot van de moeder de biologische vader van haar kinderen is.

Een andere veelvoorkomende vorm van ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen ligt in het kunnen doorgeven van de achternaam aan kinderen. Het
Comité besteedt hieraan eigenlijk geen aandacht. Alleen wanneer kinderen
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anders geen (gewone) achternaam zouden krijgen – denk aan buiten echt
geboren kinderen – moeten vrouwen hun naam aan hun kind kunnen geven.

In de context van het recht op zorg is een veelvoorkomend onderwerp de plicht
van ouders om in het onderhoud van hun kroost te voorzien: zowel vaders als
moeders hebben die plicht. Zolang er geld is doet het er niet toe of het de vader
of de moeder is die het geld fourneert. Het Comité is zich duidelijk bewust van
het feit dat alimentatieplichtigen doorgaans de vaders zijn, maar formuleert heel
regelmatig sekseneutraal: als een keertje de moeder de grote afwezige is, moet
zij evengoed alimentatie betalen. Dat ligt anders bij feitelijke, dagelijkse zorg.
Ook daarvan realiseert het Comité zich dat het, net als financiële zorg, een
sekse/genderspecifieke taak is, maar voor zover het Comité expliciteert wie bij
bepaalde zorgtaken moeten worden ondersteund, zijn het altijd de moeders,
nooit de vaders. Moeders moeten interactieve spelletjes leren spelen met hun
peuters en moeders moeten leren diarree effectief te behandelen. Ditzelfde beeld
komt naar voren uit de meeste aanbevelingen over rechten en voorzieningen om
arbeid en zorg te kunnen combineren. Hoewel soms in neutrale termen gefor-
muleerd, lijkt het het Comité, met een enkele uitzondering, vooral te doen om
voldoende zorg voor kinderen: als alleen moeders verlofrechten hebben is dat
geen probleem. Ook aanbevelingen om kinderopvangvoorzieningen te treffen
voor werkende moeders (doorgaans met het oog op het faciliteren van borstvoe-
ding) en het gebruik van de term ‘werkende moeder’ bevestigen dat moeders
zorg dragen voor kinderen. Een uitzondering is een Monegaskische toeslag voor
moeders die stoppen met werken bij de geboorte van een kind. Dat gaat het
Comité te ver: als er zo’n toeslag is moeten vaders er ook voor in aanmerking
komen.

Het Comité benadrukt het belang van (formeel) gelijke rechten en plichten
van ouders voor hun kinderen. Gezagstoewijzingen uitsluitend op grond van
formele criteria, zoals het toewijzen van jonge kinderen aan hun moeder, terwijl
ze naar hun vader gaan als ze wat ouder zijn, mag niet. Het belang van het kind
eist dat individueel wordt bekeken wat het beste is voor het kind (en dat is
volgens het Comité doorgaans gezamenlijk gezag, ook wanneer de ouders niet
samenwonen). Ook standaard toewijzingen aan de ouder met de grootste fi-
nanciële draagkracht zijn niet acceptabel. Uitgangspunt van het verdrag is
gezamenlijke ouderlijke verantwoordelijkheid, ook na echtscheiding. Het belang
van het kind is volgens verdrag en Comité gediend met contact met beide
ouders en wetgeving noch rechtspraak mag vaders of juist moeders bevoordelen
bij de toewijzing.

Dit uitgangspunt van juridische gelijkheid wordt problematisch waar het gaat
om perikelen rond echtscheiding en toewijzing van gezag en omgangsrechten,
omdat het Comité niet is geïnteresseerd of de bijbehorende plichten in de
praktijk ook gelijk worden verdeeld tussen ouders onderling. Hier doet zich een
veelvuldig in de wetenschappelijke literatuur gesignaleerd knelpunt voor: gelijke
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rechten worden toegekend, zonder dat daar ook maar iets tegenover staat in de
zin van een verplichting tot het feitelijke zorgverlenen, of nu wordt samen-
gewoond of niet en ongeacht de juridische relatie tussen de ouders onderling en
van de ouders tot het kind (anders dan alimentatie). Er zijn geen aanwijzingen
dat het Comité probeert een verband te leggen tussen in het verleden verleende
zorg en de toewijzing van gezags- en omgangsrechten, tenzij de afwijzing van
financiële draagkracht als (enige) criterium voor de toewijzing van gezag na
echtscheiding als hint in die richting moet worden beschouwd. Het zou echter
– ook vanuit het perspectief dat gezamenlijke zorg voor kinderen in het belang
van kinderen is – voor de hand liggen vaders hun rechten te laten ‘verdienen’.
Maar in het werk van het Comité gaan de rechten voor de plichten uit en het
is zeer de vraag of dat effectief is. Ik deel dus niet de visie van Bruning die meent
dat de nadruk in het verdrag terecht wordt gelegd op gelijkheid van vaders en
moeders voor de wet. Zij acht de gelijkwaardigheid in de dagelijkse uitoefening
van de verzorging en opvoeding van kinderen ‘slechts’ van secundair belang.4

Het verrast niet dat binnen het kader van het thema (over)leven en reproduc-
tieve vrijheid in vergelijking met de andere twee thema’s weinig aanknopings-
punten te vinden zijn voor een seksegelijkheidsbenadering. Mannen krijgen
immers geen kinderen. Het Comité benadrukt echter wel de eigen verantwoor-
delijkheid van mannen voor de voortplanting. Mannen en vrouwen (en jongens
en meisjes) moeten beiden toegang hebben tot adequate voorlichting, anticon-
ceptie en zorg.

Abortus, een terugkerend onderwerp in het werk van het Comité, hetgeen
op zichzelf al opmerkelijk is gezien de gevoeligheid van het onderwerp, wordt
juist niet in de sleutel van gelijkheid geplaatst. Helemaal nergens suggereert het
Comité dat mannen bij de besluitvorming daarover moeten worden betrokken.
Dat is – zeker met het oog op empowerment van vrouwen – alleen maar toe te
juichen.

Al met al kan worden geconstateerd dat het werk van het Comité bijdraagt aan
formele juridische gelijkheid van mannen en vrouwen, maar dat met een sys-
tematischer aanpak in dit opzicht nog wel wat te winnen valt, zonder afbreuk
te doen aan het belang van kinderen. Het systematisch benadrukken van gelijke
rechten van mannen en vrouwen om hun nationaliteit en naam over te dragen
aan hun kind dient het belang van kinderen, en is veel logischer dan de enigszins
halfslachtige benadering die het Comité op dit moment volgt.

Waar het gaat om materiële gelijkheid is het beeld gemengder: enerzijds prikt
het Comité heen door formele criteria die feitelijk mannen bevoordelen bij de
toewijzing van gezag na echtscheiding, maar tegelijkertijd kan worden geconsta-
teerd dat het uitgangspunt van gelijke rechten na echtscheiding de positie van
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de zorgouder behoorlijk kan aantasten wanneer daaraan helemaal geen eisen
worden gesteld.

Ook met betrekking tot het recht op kennis omtrent de eigen biologische
afstamming is een wat scherpere doordenking op zijn plaats: het recht om te
weten wie de vader is, kan de moeder in een vervelende positie brengen, maar
dat lijkt het Comité niet erg te kunnen schelen. Ook het aandringen op een
verbod op ‘anonieme bevallingen’, of dat nu gaat om het kunnen bevallen zon-
der de eigen identiteit prijs te geven zoals in Frankrijk en Luxemburg mogelijk
is, of om het ‘veilig te vondeling leggen’ in de Oostenrijkse ‘babyklappen’, kan
in het nadeel van moeders uitpakken. Het negeren van het feit dat juridische
vaders niet per se de biologische vaders zijn is in dit verband intrigerend.

Van groot belang is dat mannen mede verantwoordelijk worden gehouden
voor (ongewenste) zwangerschappen, maar dat voor hen geen inspraak wordt
bedongen bij beslissingen over abortus; dat met andere woorden, de gelijke
rechten en plichten niet zo ver gaan dat mannen ook in die beslissingen een
(gelijke) stem hebben.

IJkpunt 2: empowerment
In het kader van het recht op identiteit besteedt het Comité veel aandacht aan
het belang van een goede geboorteregistratie, als bron voor tal van (kinder)rech-
ten. Naast vaak naar voren gebrachte aanbevelingen om bijvoorbeeld registratie-
posten in te richten en registratiebusjes te laten rondrijden, zijn er ook aanbeve-
lingen om vaders (mede) verantwoordelijk te maken voor de registratie. Dit past
helemaal in het streven van het Comité naar een grotere betrokkenheid van
vaders bij hun kinderen. Maar hoewel het prettig kan zijn voor moeders dat zij
die verantwoordelijkheid kunnen overlaten aan de vader van hun kind, is toch
onduidelijk waarom het Comité in deze aanbevelingen uitbreiding van de kring
van bevoegden beperkt tot vaders. Het zou immers veel handiger zijn als een
wat grotere kring mensen, bijvoorbeeld naaste familie, bevoegd is tot het doen
van geboorteaangifte. Dat maakt moeders minder afhankelijk van hun man.

Met het oog op het kunnen kennen van de eigen afstamming is het Comité,
zoals gezegd, verklaard tegenstander van anonieme bevallingen. Vanuit ditzelfde
idee is het Comité evenmin voorstander van adoptie omdat het gevolg daarvan
is dat de biologische ouder(s) geheel uit beeld verdwijnen. Daarbij valt op dat
het Comité voorzichtiger te werk gaat als het gaat om ‘zielige’ afstandsmoeders
in bijvoorbeeld Sri Lanka, dan in het geval van vrouwen in Europese landen die
anoniem willen blijven. Aangenomen mag echter worden dat ook Europese
vrouwen hun redenen hebben om ervoor te kiezen anoniem te willen blijven
voor hun kind. Het Comité heeft daaraan geen boodschap. Een verbod op
anonieme bevallingen beperkt vrouwen echter in hun opties en draagt daarmee
niet bij aan hun empowerment, zolang de redenen om voor een anonieme
bevalling te kiezen nog bestaan. Het ongehuwd moederschap bijvoorbeeld, en
daarvan is het Comité zeker doordrongen, is lang niet overal geaccepteerd. De
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verplichting om de gegevens te registreren en op het geëigende moment vrij te
geven, zal vrouwen in moeilijkheden kunnen brengen, en sommigen er toe
brengen hun kind ter wereld te brengen buiten alle instellingen om, met alle
risico’s voor moeders en kinderen van dien. In dit verband is de voortdurende
aandacht van het Comité voor de positie van buitenechtelijke kinderen van
belang, overigens verheugend gezien het feit dat de opstellers van het verdrag er
uitdrukkelijk voor kozen om het buiten echt geboren zijn niet tot de nondiscri-
minatiegronden te rekenen. Zolang dit soort discriminatie echter nog bestaat,
lijkt het op z’n minst voorbarig om aan te dringen op een wettelijk verbod op
anonieme bevallingen.

Het kunnen kennen van de vader, en met name de mogelijkheid van vader-
schapsacties, komt ook aan de orde in het werk van het Comité. Meermalen
dringt het Comité er op aan vrouwen over de mogelijkheden voor te lichten en
eventueel juridische steun te verlenen bij het instellen van een actie. Hoewel dat
ongetwijfeld voor sommige vrouwen goed nieuws is, moeten toch ook hier
vraagtekens worden gezet bij het empowerend effect. Het doel dat het Comité
hiermee nastreeft heeft immers niets te maken met de positie van de moeders in
kwestie, maar met het – veronderstelde – belang van het kind bij het kennen
van de biologische vader. Nu dat kennelijk uitsluitend van belang wordt geacht
wanneer er geen manspersoon in een vaderrol in het leven van een kind is (dus,
wanneer het kind buiten huwelijk is geboren), is het empowerend effect – zeker
het effect op langere termijn – kwestieus.

Ook van andere elementen uit het werk van het Comité, zoals de vaderrech-
ten na echtscheiding ook voor vaders die eerder nooit een hand uitstaken naar
hun kind en de nadruk op de primaire verantwoordelijkheid van de eigen
ouders voor het levensonderhoud, kan een dergelijk ambivalent effect worden
verwacht. Ongetwijfeld zullen er moeders blij mee zijn, maar voor anderen kan
het juist hun armslag verkleinen. Het recht van kinderen op een toereikende
levensstandaard kan op andere manieren worden georganiseerd, ook wanneer
men de ouders primair verantwoordelijk acht voor het levensonderhoud van
hun kinderen, bijvoorbeeld door betalingen in en uit een speciaal fonds.

Het bijzondere belang dat het Comité, in navolging van de WHO, hecht aan
het belang van borstvoeding is naar mijn mening ook niet onverdeeld positief
voor vrouwen. De eenzijdig op de voordelen van borstvoeding gerichte voor-
lichting vergroot niet het vermogen van vrouwen om bewuste en geïnformeerde
keuzes te maken. In landen waar het ongebruikelijk is voor vrouwen om hun
borsten niet te bedekken, kan de druk op vrouwen om zelf te voeden ertoe
leiden dat zij zich terugtrekken in de privésfeer. De aandrang om kinderen twee
jaar lang te voeden en dan ook nog on demand legt de zorg gedurende de eerste
twee levensjaren van kinderen vierkant bij de moeder en zal vaders niet stimule-
ren in hun zorgactiviteiten, maar hun rol juist beperken tot die van ondersteu-
ner. Het negatief wegzetten van alternatieve voedingsmiddelen kan vrouwen die
geen borstvoeding willen of kunnen geven in problemen brengen door de



BEVINDINGEN, CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

233

gecreëerde schaarste en bijgevolg stijgende prijzen en zelfs onder omstandighe-
den – denk aan met HIV/AIDS besmette vrouwen – stigmatiseren. Overigens
kiest het Comité, ook weer in navolging van de WHO, zijn woorden zeer
zorgvuldig, waar het gaat om borstvoeding door HIV/AIDS besmette vrouwen.
De nadruk ligt op voorlichting: vrouwen moeten hun eigen geïnformeerde
keuzes kunnen maken. Maar juist dit lijkt te bevestigen dat het voor alle andere
vrouwen eigenlijk not done is om niet te kiezen voor borstvoeding. Ook hier
geldt echter dat het voor individuele vrouwen zeker voordelen kan hebben dat
zij een betaalde baan met borstvoeding kunnen combineren of dat zij worden
voorgelicht over de schadelijke effecten van het gebruik van kunstvoeding
wanneer er geen mogelijkheid is dat op een voldoende hygiënische manier te
doen. Niettemin wekken de veelvuldige aanbevelingen, vaak geplaatst in de
context van ondervoeding van kinderen, een instrumentele indruk: borstvoeding
als effectief en goedkoop middel ter bestrijding van ondervoeding. In zo’n
benadering is de positie van de betrokken vrouwen geen punt van zorg. Dat
behoort het wel zijn.

Er zijn veel aanbevelingen over tienermoeders: het Comité dringt er op aan
dat zij hun school kunnen afmaken, dat er voorzieningen zijn die hen steunen
bij de zorg voor hun kinderen. Dergelijke aanbevelingen vergroten de keuzemo-
gelijkheden en versterken de positie van de moeders in kwestie. Tegelijkertijd
is het verschijnsel van het tienermoederschap, overigens net als solomoederschap,
een doorn in het oog van het Comité. Ook in situaties waarin de kwalijke
omstandigheden die worden geassocieerd met tienermoederschap niet vanzelf
hoeven spreken, acht het Comité tienermoeders problematisch. Daaruit leid ik
af dat reproductieve vrijheid – voor zover het gaat om het recht om kinderen
te krijgen – niet voor tieners en zeker niet voor tienermeisjes geldt. Een dergelij-
ke categorische afwijzing lijkt niet helemaal te stroken met het beginsel dat
kinderen meer zelfstandigheid moet worden gegund naarmate zij beter voor
zichzelf kunnen opkomen, zoals neergelegd in artikel 5 IVRK.

Het Comité dringt stelselmatig aan op een wettelijk verbod op kindhuwelij-
ken, op de naleving waarvan nauwgezet moet worden toegezien. Onder gelijk-
blijvende omstandigheden is dat echter niet altijd de beste oplossing. In sommige
situaties kan bijvoorbeeld een huwelijk de enige mogelijkheid voor ouders zijn
om in het onderhoud van hun kind te voorzien. Door een huwelijksverbod
verslechteren dan de vooruitzichten.

Abortus, een van de hete hangijzers ten tijde van de opstelling van het
verdrag, lijkt voor het Comité geen erg ingewikkeld onderwerp: uitgangspunt
is dat kinderen het best maar gewenst kunnen zijn. Bij voorkeur wordt die
gewenstheid gerealiseerd door gezinsplanning, maar als dat mislukt moet abortus
vakkundig en hygiënisch worden uitgevoerd en betaalbaar zijn. Landen die
abortus verbieden moeten alles op alles zetten om ongewenste zwangerschappen
te voorkomen en er in ieder geval voor zorgen dat complicaties ten gevolge van
illegale abortussen gewoon worden behandeld. Een enkele keer dringt het
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Comité ook aan op versoepeling van een abortusverbod, bijvoorbeeld voor
zwangerschappen ten gevolge van verkrachting. Het Comité keurt wel het
gebruik af van abortus als middel om het aantal geboortes te beperken, of
vanwege de sekse van het kind. Voor dat laatste bepleit het Comité een wettelijk
verbod. Van een dergelijk verbod is echter, juist in landen als China en India
waarop het Comité zijn pijlen richt, weinig effect te verwachten. Het Comité
gaat niet in op sekseselectie in landen waar de sekseratio niet onder de praktijk
lijdt, maar ouders gewoon graag een jongetje en een meisje willen. Vanuit het
perspectief van empowerment van vrouwen is het beperken van de toegang tot
abortus vanwege het motief problematisch.

De rol van mannen, voor zover die aan de orde komt, is tamelijk beperkt.
Weliswaar wordt idealiter van hen verwacht dat zij de door hen verwekte
kinderen samen met de moeder grootbrengen, maar concreet wordt niet veel
meer van hen verlangd dan financiële zorg en moral support. Zij moeten een
vaderrol vervullen; er zijn geen aanwijzingen dat ook ‘moedertaken’ van hen
worden verwacht. Zij moeten dus de moeder ondersteunen. Datzelfde beeld
spreekt ook uit de aanbevelingen terzake van voortplanting: mannen moeten
bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid en zij moeten het
gebruik van voorbehoedsmiddelen leren accepteren. Let wel, niet eens per se
zelf voorbehoedsmiddelen gebruiken, maar het gebruik accepteren. Vermoede-
lijk getuigen deze minimale aanbevelingen van een grote realiteitszin van het
Comité. Zij contrasteren echter met de eenvoudige wijze waarop deze zelfde
mannen allerlei rechten krijgen toebedeeld, ongeacht hun juridische of feitelijke
verhouding tot het kind. Een benadering die is en ought wat meer zou combine-
ren, zal het (potentieel) empowerend effect voor vrouwen kunnen versterken.

Het lijkt erop dat het werk van het Comité vooral gunstige effecten kan
hebben voor vrouwen in landen waar hun formeel-juridische positie nog flink
te wensen overlaat. In landen waar de positie van vrouwen ten opzichte van hun
kinderen steviger is, is het empowerend effect veel twijfelachtiger.

Positief is de nadruk van het Comité (en het verdrag) op de verantwoorde-
lijkheid van de overheid voor een toereikende levensstandaard.

IJkpunt 3: transformatie
Voor een wens tot het doorbreken van bestaande structuren die de wereld
ordenen naar sekse, zijn in het werk van het Comité de minste aanwijzingen te
bespeuren. Ik zie vier elementen die raken aan vormen van systeemdiscriminatie
en die als rode draden door het werk van het Comité lopen: de voorkeur voor
het gezamenlijk ouderschap van ‘beide’ ouders, de taakverdeling tussen ouders,
de andere waardering van feitelijke en financiële zorg, en de afkeuring van
achterstelling van buiten echt geboren kinderen.

De voorkeur voor gezamenlijk ouderschap en het uitgangspunt dat het in het
belang van het kind is wanneer het wordt opgevoed door ‘beide ouders’ is
neergelegd in het verdrag en wordt door het Comité uitgedragen. Dit uitgangs-
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punt sluit echter precies aan bij bestaande structuren; het bevestigt juist het
ordeningsprincipe naar sekse, in plaats van het te doorbreken. Het onderstreept
de heteroseksuele norm. Hoewel het Comité in een enkel landencommentaar,
maar ook in verschillende General Comments ten aanzien van kinderen onver-
wacht ruimhartig is en homoseksuele voorkeur beschouwt als een door het
verdrag beschermde nondiscriminatiegrond, moet toch worden geconcludeerd
dat een ouderpaar bij voorkeur wordt gevormd door een man en een vrouw die
het kind samen hebben verwekt. Tweemoeder- en tweevadergezinnen voldoen
niet aan dit criterium. Waarom man/vrouw-ouderparen de voorkeur verdienen
blijft in het midden.

Deze voorkeur voor een opgroei-omgeving met (één) vader en (één) moeder
bevestigt voorts het idee dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn maar elkaar
aanvullen; dat zij ieder hun eigen specifieke bijdrage kunnen leveren aan de
ontwikkeling van kinderen tot volwassen, evenwichtige mensen. Eenouderge-
zinnen, in het bijzonder solomoedergezinnen, missen dus iets. De oplossing die
steevast wordt aangedragen is het terugbrengen van de vader in het gezin. Uit
niets blijkt dat er een andere rolverdeling moet komen: vaders moeten alleen,
of in ieder geval om te beginnen, hun traditionele rol van kostwinner weer
oppakken en in de buurt zijn, als rolmodel voor hun kinderen. Deze indruk, dat
het Comité (en het verdrag) op dit punt toch een min of meer neoconservatieve
agenda heeft,5 wordt versterkt door het gebruik van termen als female-headed
household om solomoedergezinnen mee aan te duiden. Deze term verraadt
immers de veronderstelling dat in ‘normale’ situaties een man gezinshoofd is.

Hoewel het Comité voorzichtig formuleert waar het gaat om de positie van
solomoeders ten opzichte van de staat – zij moeten worden ondersteund, maar
niet gedwongen in een of andere richting – ontbreekt die voorzichtigheid
wanneer het gaat om de positie van solomoeders ten opzichte van de verwekker
van hun kinderen. Die verwekker moet richting kind worden gestuurd, ge-
dwongen door vaderschapsacties en alimentatieverplichtingen of gelokt met
gezagsrechten en de mogelijkheid om zijn kinderen zijn naam te geven, of die
solomoeder daar nu op zit te wachten of niet.

Het ideale gezin voor kinderen is bovendien het nucleaire gezin. Wellicht
wonen er nog wat mensen om heen, die enige ondersteuning kunnen bieden,
maar de harde kern wordt gevormd door de vader en de moeder die met hun
kinderen samenwonen. Alle andere opgroeiomgevingen, of het nu alternatieve
samenleefvormen zijn zoals latrelaties of polygame huwelijken danwel kinder-
tehuizen betreft, zijn een beetje tot erg veel minder ideaal.6
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Wel baanbrekend is de benadering van het Comité van het huwelijk: achter-
stelling van kinderen omdat zij buiten echt zijn geboren is uit den boze, maar
het Comité vindt het al dan niet gehuwd zijn ook volstrekt irrelevant voor het
ontstaan van alimentatieverplichtingen, alsook voor bijvoorbeeld het kunnen
overdragen van de eigen nationaliteit op het kind waarmee men niet in een
juridische verhouding staat. Dit standpunt dat de huwelijkse staat van de ouders
geen relevant criterium mag zijn voor het leven van kinderen, is in potentie
structuurdoorbrekend. De kans dat die potentie tot volle bloei komt is echter
niet zo groot, nu het Comité feitelijk aanstuurt op een gezinsvorm die in alle
opzichten met het monogame heterohuwelijk overeenkomt, met uitzondering
van het boterbriefje. De afwijzing van het solomoederschap doet afbreuk aan de
positieve effecten die te verwachten zijn van de relativering van het belang van
het huwelijk.

Ook in potentie transformerend is de waardering van feitelijke zorg boven
financiële zorg die, vaak wat indirect, uit het werk van het Comité spreekt.
Meer waardering voor feitelijk verleende, dagelijkse zorg zal de positie van
degenen die doorgaans de meeste feitelijke zorg op zich nemen, vrouwen dus,
versterken, maar zolang de niet-zorgouder zijn rechten toch wel krijgt, is de
kans dat mannen door die hogere waardering ook wat feitelijke zorg op zich
zullen nemen niet erg groot. Zolang vrouwen belast zijn met de zorg voor
kinderen blijven hun kansen op alle andere vlakken achter bij die van mannen.

Het beeld van de ideale moeder, zoals dat naar voren komt in het werk van
het Comité, is van een niet-alleenstaande vrouw, die geen tiener meer is (over
oudere moeders wordt niks gezegd), die borstvoeding geeft en later ook zorgt
voor andere gezonde voeding, die niet zoveel kinderen heeft dat zij er niet voor
kan zorgen, die spelletjes doet met haar kinderen en een vaste partner heeft
waarmee zij samenwoont, liefst de vader van de kinderen. Zij is monogaam. De
ideale vrouw is de vrouw die in ieder geval niet op jonge leeftijd zwanger raakt.

Vaders worden veel minder expliciet genoemd in de landencommentaren.
Terwijl, wanneer het gaat over (bepaalde groepen) vrouwen vaak over moeders
wordt gesproken, wordt, wanneer op mannen wordt gedoeld, vaker gesproken
over mannen dan over vaders.

Het beeld van de ideale man, zoals dat spreekt uit het werk van het Comité,
is een man die zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid voor het voor-
kómen van ongewenste zwangerschappen en besmetting met geslachtsziekten.
Hij onthoudt zich van het plegen van huiselijk geweld. De ideale vader leeft bij
voorkeur met zijn kinderen samen, maar ook als hij dat niet doet onderhoudt
hij in ieder geval contact met ze en voorziet in hun levensonderhoud. Hij
verleent zijn kinderen moral support. De ideale vader is monogaam.

Dit is een weinig revolutionair beeld. De kernconcepten (kern)gezin, hetero-
seksualiteit en monogamie, alsmede het bezwaar tegen tienermoederschap lijken
te steunen op een bepaalde morele (en cultureel gekleurde) oriëntatie. Het
aanknopen bij het biologisch ouderschap leidt onder meer tot de conclusie dat
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vaders en moeders toch ieder hun eigen specifieke inbreng hebben, enkel en
alleen vanwege het feit dat ze respectievelijk man en vrouw zijn. Dat verdraagt
zich moeilijk met het genderbegrip en gendermainstreaming. Dé oplossing is
steeds opnieuw het naar voren schuiven van vaders; het is zeer de vraag of dat
de problemen kan oplossen. Beter zou het zijn wanneer dat als één van de
mogelijke bijdragen ter oplossing van het gesignaleerde probleem zou worden
aangedragen, terwijl tegelijkertijd ook alternatieven in beeld worden gebracht.

7.4 AFRONDING

In dit onderzoek heb ik een antwoord gezocht op de vraag in hoeverre het
Kinderrechtencomité gender mainstreamt, specifiek in de zin dat het werk
bijdraagt aan het realiseren van het met gendermainstreaming nagestreefde doel
door zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van gendereffecten op vaders en
moeders. Mijn conclusie luidt dat het Comité regelmatig oog heeft voor gender-
aspecten van de problemen die voorliggen, maar dat de mogelijkheden die de
benadering van gendermainstreaming biedt, nog zeker niet ten volle worden
benut.

Het door mij ontwikkelde toetsingsmodel biedt een goed houvast voor een
analyse van de mate waarin gender in een bepaald werk is gemainstreamd. Zoals
de analyse laat zien, levert toetsing aan de ijkpunten een zekere overlap op. Meer
rechten voor vrouwen op voet van gelijkheid met mannen kan de positie van
vrouwen verstevigen en is zo bezien een vorm van empowerment. Evenzo kan
bijvoorbeeld beleid gericht op empowerment van ongehuwde moeders, tegelij-
kertijd structurele, transformerende effecten hebben. De analyse toont echter
ook dat de ijkpunten in samenhang moeten worden bezien om te kunnen bepa-
len of het gewenste resultaat van (meer) gendergelijkheid wordt bereikt. De
nadelige effecten die er voor vrouwen bijvoorbeeld kleven aan het soms sterk
symmetrische, formele karakter van het seksegelijkheidsbeginsel worden gecorri-
geerd doordat empowerment juist expliciet op vrouwen focust. Door de toets
van empowerment van vrouwen, komen kwesties aan het licht waar mannen
weinig of geen last van hebben. Bij dergelijke kwesties is het voor vrouwen niet
mogelijk om met een beroep op het seksegelijkheidsbeginsel hun positie te
verbeteren. Op zijn beurt brengt deze exclusieve focus op vrouwen echter het
risico met zich dat de rolverdeling naar sekse wordt bevestigd en gelijkheid dus
niet dichterbij wordt gebracht. Dit risico wordt ondervangen door tevens
aandacht te schenken aan de noodzaak tot transformatie. Tegelijkertijd kan niet
met het toetsen op transformerende effecten worden volstaan, omdat door een
eenzijdige focus op structurele veranderingen in de toekomst, de positie van
mensen in het hier en nu buiten beeld blijft. De toekomst begint nu, en daarom
behoort de verbetering van de positie van vrouwen ook nu te beginnen, en niet
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straks pas. De ijkpunten seksegelijkheid en empowerment zorgen voor het
noodzakelijke evenwicht tussen aandacht voor de huidige praktijken en de
situatie zoals die zou moeten worden.

Het ontwikkelde model is dus bruikbaar gebleken. Voor toepassing ervan is
kennis van genderbias op het te onderzoeken terrein echter onontbeerlijk.

Het model geeft geen inzicht in de vraag hoe aandacht voor gendermain-
streaming in een organisatie is ingebed. Dat betekent dat de bevindingen geen
antwoord geven op de vraag in hoeverre de mainstreaming van gender al dan
niet opzettelijk, bewust tot stand is gekomen.

Hoewel een analyse van de integratie van de mensenrechten van meisjes geen
deel uitmaakte van dit onderzoek, kan naar mijn mening niemand die het werk
van het Comité bestudeert, zich aan de indruk onttrekken dat het Comité
systematisch en veelvuldig aandacht besteedt aan sekse/genderdiscriminatie, vaak
in combinatie met andere factoren als ras en klasse. Ook gendergerelateerde
discriminatiegronden als (homo)seksuele voorkeur en buitenechtelijkheid
worden door het Comité onbevreesd ingelezen in het rijtje gronden waartegen
het verdrag bescherming biedt. Een systematische genderanalyse van de effecten
van het werk van het Comité op de positie van jongens en meisjes zou niettemin
interessant zijn. Een dergelijke analyse zal ongetwijfeld nog knelpunten in de
benadering van het Comité bloot kunnen leggen. Bovendien zou een dergelijke
analyse handvatten bieden voor anderen die de mensenrechten van meisjes moe-
ten integreren. Ik denk dat het door mij ontwikkelde toetsingsmodel ook voor
een dergelijke analyse geschikt is. Een systematische vergelijking van het werk
van het Kinderrechtencomité met het werk van het CEDAW lijkt in dat ver-
band eveneens interessant.

Het aantal aanbevelingen waarvan vrouwen (vooral moeders) kunnen profiteren
is aanzienlijk. Dat is geen geringe prestatie, de beperkte middelen en tijd van het
Comité in combinatie met zijn enorme werklast in aanmerking genomen.
Niettemin wacht het Comité, zo blijkt uit mijn analyse, nog een behoorlijk
aantal ‘uitdagingen’ bij het mainstreamen van gender. Gendermainstreaming is
een gigantisch karwei.

Ik heb niet onderzocht of en zo ja hoe het Comité de aandacht voor de
mainstreaming van gender heeft georganiseerd. Maar een aantal wenselijke
verbeteringen, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van rolbevestigend taalgebruik
en rolbevestigende aanbevelingen, kan naar mijn mening tamelijk eenvoudig
worden gerealiseerd door een of meer leden te belasten met het doornemen van
de landencommentaren op dergelijke punten.7
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In de tweede plaats kunnen aanbevelingen beter bijdragen aan het doel van
gendergelijkheid wanneer het welzijn van vrouwen minder wordt beschouwd
als een voorwaarde voor het welzijn van kinderen. In het bijzonder artikel 24,
tweede lid, onderdeel d IVRK over pre- en postnatale gezondheidszorg voor
moeders biedt ruimte om het welzijn van moeders als zelfstandig onderwerp van
aandacht naar voren te brengen, maar ook in andere gevallen moet een instru-
mentele benadering van het moederschap worden voorkomen.

Ten slotte verdient het ook aanbeveling dat het Comité zich bij tijd en wijle
afvraagt of het ‘toevoegen en doorroeren’ van vaders (add and stir) nou echt de
meest en/of enig voor de hand liggende oplossing is. Het openhouden van
alternatieven kan naar mijn mening alleen maar ten goede komen aan kinderen.
De minder positieve beoordeling van alle alternatieve gezinsvormen, ook en
expliciet zonder dat sprake is van problemen (‘moedergezinnen én arme gezin-
nen’) draagt bij aan een negatieve(r) beeld van andere leefvormen dan het
kerngezin waarin kinderen opgroeien. Een minder normerende standaard kan
alleen maar in het belang zijn van kinderen, nu het kerngezin slechts voor een
deel van de kinderen dagelijkse realiteit is.8 Het idee dat deze standaard wel kan
en ook zou moeten worden gerealiseerd is niet erg realistisch, en uitermate
sociaal-cultureel bepaald. Een minder normerende standaard is ook in het belang
van vrouwen. In de woorden van Oakley: ‘Reifying “the” family is hard-core
antifeminism’.9 Hoewel het Comité deze stelling ongetwijfeld niet onderschrijft,
zou het aanscherpen van de benadering waarbij ook ruimte is voor alternatieve
samenleefvormen in alle opzichten beter zijn en het doel van gendergelijkheid
dichterbij kunnen brengen. Deze ruimte heeft het Comité ook: het hoeft het
gezin niet in de uitverkoop te doen om toch ook een breder en dus een poten-
tieel (meer) empowerend en transformerend perspectief te bieden.
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Summary

‘To reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human
person, in the equal rights of men and women...’
(preamble to the Charter of the United Nations, signed on 26 June 1945)

To say that women are generally less well off then men is an understatement.
The number of maternal deaths each year equals three tsunamis, or four Boeings
crashing each day. The majority of basic services for children anywhere in the
world are provided by their mothers, and while that may be very rewarding in
itself, financially it is not. Women are disproportionally represented among the
poor. There is a persistent wage gap between women and men everywhere, also
in countries like the Netherlands. Women earn less and own less than men. And
even though it is mainly women who take care of children, men may decide to
give their family name to the child (or to withhold it) and in many countries
men may claim exclusive or shared parental custody and obtain it, without ever
having looked after their children. When a student has an accident and the
insurance company must pay damages because of the permanent loss of earning
capacity, the life of a female student turns out to be worth less than that of a
male student.

The advancement of women, therefore, is a pressing issue. It has been one of the
major goals of the United Nations from the moment of its foundation in 1945.
Numerous means have been employed to realise the goal of sex equality, later
gender equality. Most of these approaches may be classified as either equality or
women-specific strategies.

Human rights conventions were couched carefully in sex neutral terms or,
alternatively, in sex-inclusive language (his or her). Even entire conventions
were devoted to women, such as the Convention on the Nationality of Married
Women (1957) and the Convention on the Elimination of All Forms of Discri-
mination Against Women (1979). A UN Year (1975) was dedicated to women,
followed by a Decade (1976-1985). The decade was accompanied by three
world conferences on women (in 1975 in Mexico, in 1980 in Copenhagen and
in 1985 in Nairobi). A fourth world conference took place in Beijing in 1995
to assess the results of all the efforts. The gathered UN Member States, closely
monitored by an unprecedented number of NGO representatives, concluded
that they had so far not succeeded in realising gender equality. Even worse, in
several respects the position of women seemed to have deteriorated. They
decided that it was time to adopt a new strategy: gender mainstreaming.
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The UN was neither the first nor the last organisation to adopt the strategy of
gender mainstreaming. The approach was widely and quickly accepted with
surprising ease, given its quite radical potential. This was probably at least partly
due to the vagueness of the concept. It has been observed that everyone under-
stands the general idea, but no one is sure what it requires in practice (Beveridge
& Nott, 2002, p. 299). However, also the assumption that everyone understands
the general idea is doubtful. Apparently, even some UN staff members suppose
that the concept of gender mainstreaming refers to the efforts to realise a 50/50
male/female representation among UN staff.

In contrast to the general readiness to welcome gender mainstreaming,
women’s and feminist organisations have been more reluctant. They fear that
gender mainstreaming will only result in ‘malestreaming’. That is, it is feared that
the adoption of the new strategy will provide an excuse to get rid of the existing
institutions and mechanisms for the advancement of women. Then, with no
backup left, and the people expected to ‘ carry out the gender mainstreaming’
being ignorant, non-expert or unwilling to do so, it is not difficult to imagine
gender disappearing into the forceful waves of the mainstream. The idea is
seductively simple; putting it into practice is less so. Gender mainstreaming
demands that policy makers and executives continually take gender into account
whenever drafting or carrying out a plan or programme. The mainstream agenda
is not necessarily changed or extended with one or more ‘women’s issues’. What
is (or at least should be) changed in the mainstream is that any possibilities of
gender bias – of differing effects according to sex/gender – are taken into ac-
count in order to prevent, or at least to alleviate, any biased consequences,
before starting work at all. This, obviously, is not an easy task and requires a
thorough understanding of gender and alertness around the clock. Moreover,
mainstreaming gender is most difficult in those fields where gender bias is most
hidden: for, what is the gender bias of manganese nodule policy? At the same
time, these are also the areas where there is little gender expertise available. So,
gender expertise is least available where it is most needed, and the gender
mainstreaming task is the most complicated for those with the least gender
expertise and probably the least interest in gender issues as well.

However, the imminence of this risk in the UN context has been somewhat
abated, because the UN itself as well as its members have explicitly acknowled-
ged that gender mainstreaming should not replace existing mechanisms, but is
an additional, complementary tool. So what does gender mainstreaming add?
What has been missing?

Equality approaches will generally extend male rights and privileges to
women. Equality provisions allow women to participate on an equal footing
with men. This strategy will not easily change the standard itself. It will give
women access, for instance, to the labour market, but on male terms. Thus, any
problems that will be created by the combination of the paid employment
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activity typically performed by males and the activity of caring for children
typically carried out by females are not really dealt with by an equality approach.
At the same time, policies specifically targeting women that do take into account
the needs and interests arising out of womens’ roles, tasks and positions, have
been shown to be susceptible to the risk of being marginalised, of being added
to policy plans as an afterthought, a tiny sub-paragraph entitled ‘women’,
unconnected to the main issue at hand. The result is not only that standards
remain unchanged, but the mainstream policy may thus even conflict with the
plans for solving the ‘women’s issue’.

Gender mainstreaming, it is hoped, offers a way out of this dilemma. It
should support the best of both strategies and avoid the unwanted risks and side-
effects, and thus contribute towards changing invisible male mainstream stan-
dards into more gender-inclusive norms. 

Human rights lawyers tend to equate gender mainstreaming with the integration
of the human rights of women. This latter concept refers to the fact that human
rights do not necessarily protect women as much as they do men. During the last
few decades it became increasingly clear that most human rights, despite their
sex-neutral or sex-inclusive language, are actually not neutral. Human rights
protect people against state violence but leave women, who suffer significantly
more from private violence, largely unprotected. Also the selection of the rights
designated as ‘human rights’ is biased: the Universal Declaration of Human
Rights contains a right to paid holidays, but that is only relevant for those
gainfully employed (significantly less women), whereas a ‘right to care’ – for
children for instance – is lacking.

The integration of women’s human rights thus refers to the necessity of a
gender-inclusive interpretation of existing rights, and possibly adding new rights
if that would not be enough. The ensuing obligation for the monitoring bodies
of the UN human rights conventions is thus to interpret the existing provisions
extensively so as to include as many, more typically ‘female’, situations as pos-
sible. Thus, in monitoring the right to property it is not enough to know that
houses cannot be confiscated at random; the treaty body has to ensure that the
right to own property is a right for both men and women in the first place.

Gender mainstreaming does include this kind of activity, but is a more ex-
tensive concept. It not only demands that gender effects for those immediately
involved are taken into account, but also requires an eye to be kept on the
effects for others who are not directly involved in or targeted by the programme
or, in the case of the human rights conventions, are the bearers of the rights
themselves.

A little more than ten years after Beijing seems a good moment to assess the
impact of gender mainstreaming as a new strategy to advance women’s position.
The work of the Children’s Rights Committee, the body that supervises the



MOEDERS IN DE MAINSTREAM

244

implementation of the UN Children’s Rights Convention, offered a particularly
interesting and challenging subject for analysis, for two reasons. First, because of
the intense, but complex and sometimes difficult relationship between women
and children, at least from a feminist perspective. Second, because the Commit-
tee’s work has a clear gender impact extending beyond the children primarily
protected by the Convention, i.e. concerning their fathers and mothers (or other
carers). Thus, the work of the Committee has a more or less direct bearing on
feminist issues (chapter 3).

All States parties to the Convention must report every five years to the
Committee on the implementation of the Convention. After discussing this
report, the Committee offers its Concluding Observations, remarks and recom-
mendations on the ways and means to further improve implementation. I
analysed all Concluding Observations, issued between October 1991 and June
2005 (1st-39th session). I did not analyse every detail of the Committee’s work.
I focused on three issues, each of which could be expected to show gender bias
in some way. Every theme consists of a right or a group of rights protected by
the Convention in combination with an issue that is relevant from the perspec-
tive of (legal) gender studies. These issues were the right to identity and filiation
law (chapter 4), the right to be cared for and the role division based on sex
(chapter 5), and the right to life and survival in combination with reproductive
rights (chapter 6). I focused on gender effects on parents; I did not analyse the
extent to which the Committee applies an inclusive gender approach in inter-
preting the rights for the children themselves.

To assess the extent to which gender has been mainstreamed in the work of the
Children’s Rights Committee some kind of indicator or standard was needed.
To this end, I first had to establish what is to be understood by ‘gender equality’,
which is the goal that the UN wishes to achieve by mainstreaming gender
(chapter 2). Gender is a highly contested concept, also within the UN and
among its Member states. Gender is contested because it allows for a perspective
on differences between men and women as socially constructed instead of ‘a fact
of nature’. Opponents are against the use of the concept because it undermines
the idea of just two (no more and no less) sexes (male and female) and thus,
among other things, it calls into question its taken-for-granted nature, the
naturalness of the sex role division, the complementarity of men and women,
and the heterosexual standard. Proponents favour the concept precisely because
of this radical potential.

During the preparations for the world conference in Beijing, a special work-
ing group was set up to establish the meaning of the concept of gender. This
working group concluded that ‘gender was to be understood in the usual way’.
It was also an issue during the discussions on the establishment of an Interna-
tional Criminal Court (1998). The end result was a clear compromise: ‘The term
gender refers to the two sexes, male and female, within the context of society.
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The term gender does not indicate any meaning different from the above.’ The
words ‘within the context of society’ offer room for a broader interpretation of
sex than the man/woman dichotomy. Despite these reassuring compromises,
INSTRAW, the UN’s research institute for the advancement of women,
welcomed the introduction of the term for the first time in the conference
document of the World Population Conference in Cairo (1994). Why would
it do so if the word had already been in use for a long time and, moreover, did
not mean anything out of the ordinary? The conclusion that gender cannot be
equated with a dichotomous understanding of sex as meaning men and women
seems to be confirmed when the gender mainstreaming strategy is compared to
the strategy of parity (parité), employed for a considerable time by the Council
of Europe. Parity strives to attain a balance in male / female representation. It
is based on the idea that only women can properly represent women (as men do
men). Gender mainstreaming, on the other hand, is based on the expectation
that anybody can represent anybody else, as long as the person is well informed;
i.e. has knowledge of, or at least access to, gender expertise. Thus, gender main-
streaming seems to deny the idea of any intrinsic, biologically-based, essential
difference between men and women.

These considerations lead me to the conclusion that the use of gender instead
of sex means that it is accepted that not all that men and women typically do is
the natural and inevitable result of their biological sex; at least part of these
differences are socially constructed. That means that the status quo cannot be
taken as given, but must be questioned. Activities, programmes and policies must
be construed in such a way that they do not confirm or enhance existing gender
roles, in order to achieve gender equality. This is what I call the standard of
transformativity. Two other standards, or indicators which I deduced from my
study of UN activities to advance women’s position, were sex equality, primarily
understood as legal equality, and empowerment of women, i.e. increasing their
options by extending their access to and control over resources and decision-
making processes. 

The employment of these three indicators allows a thorough and useful analysis
of the extent to which gender has been mainstreamed, although controlling these
standards leads to some overlapping. More rights for women on an equal footing
with men may enhance women’s position and is thus at the same time a form
of empowerment. In the same vein, a policy targeted at unmarried mothers may
have systemic, transformative effects as well as empowering effects on mothers.
However, the analysis also shows that the three indicators, taken by themselves,
cannot lead to the ultimate aim of gender equality. The negative effects of the
strongly symmetrical and formal character of the sex equality approach stand
corrected because of the explicit, asymmetrical focus of the empowerment of
women as an indicator. Controlling women’s empowerment helps to uncover
situations that do not really involve men ( to any great extent). In these kinds of
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situations (pregnancy, for example) women can hardly hope to improve their
situation by claiming equal rights. In turn, the exclusive focus on women entails
the risk that the sex-based division of roles is enhanced, thus hampering instead
of promoting the goal of gender equality. This risk is overcome by the use of the
third indicator, transformativity. At the same time, only controlling trans-
formativity is not sufficient, because a one-sided focus on systemic changes in the
future will leave the position of women (and men) in the present out of sight.
The future begins now and therefore the enhancement of the position of women
as well as men should start now, and not later. Controlling equality and em-
powerment will assure the necessary balance between situations as they are today
and as they should be in the future.

The analysis of the three themes mentioned above in the Concluding Observa-
tions demonstrates the extensiveness of the Committee’s work. A myriad of
issues are dealt with, ranging from the right to nationality, coparenting, anony-
mous birth (accouchement sous X), teenage pregnancy and teenage motherhood,
interactive play with toddlers, maternal and child mortality, solo-motherhood,
birth registration, social security, day-care centres, sex education, HIV/AIDS,
food taboos and breast-feeding to abortion. My analysis shows the willingness
of the Committee to pay attention to gender issues, including issues that pri-
marily concern parents as opposed to the children themselves. At the level of the
three indicators, it is clear that the Committee is most familiar with and alert to
equal rights issues although even here an improvement is possible. As for
women’s empowerment, the Committee clearly follows the guidelines issued in
1994 on the occasion of the world population conference in Cairo. This con-
ference was hailed by many as a women’s victory and therefore generally the
position taken by the Committee is in line with the demands of gender main-
streaming, although also here there is often sufficient reason for a more con-
textualized approach. Recommendations with transformative potential are the
least numerous. 

Generally speaking, the number of recommendations that may benefit women
is impressive. This is a major achievement by the Committee, especially when
the (extremely) limited means and time in combination with an enormous
workload are taken into account. Nevertheless, the agreement to mainstream
gender still offers a great number of ‘challenges’. The task is gigantic.

A number of desirable and feasible suggestions can be made. The Committee
should make an effort to avoid sex-role confirming language (such as ‘female-
headed households’ which confirms the norm of male-headed households) as
well as sex-role confirming recommendations (for instance, stimulating mothers
to engage in interactive play with their toddlers).

Secondly, it is suggested that gender equality is served when mothers’ welfare
is treated as an important issue in itself, and not as an instrument to enhance for
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the well-being of children, even though it will probably be beneficial for
children as well.

Finally, the great value which the Committee attaches to the involvement of
fathers could and should be modified. The Committee should ask itself more
often whether the standard solution put forward in many of the recommenda-
tions to ‘add fathers and stir’ is always really the best and/or the only solution
thinkable for the problem at hand. Keeping alternatives open for the nuclear,
heterosexual family can only be beneficial to children. The mostly rather nega-
tive value accorded to other forms of family life adds to the negative stereotypes
from which these families, such as solo-mother families, already suffer. A less
normative standard that focuses on the quality of family life instead of the form
and/or the (formal) presence of a father figure will certainly benefit children,
given the fact that the nuclear family is and will be a daily reality for only a
minority of all children. The idea that nuclear family life is a must and is feasible
for everybody is unrealistic and certainly not in the best interest of women. The
Committee does not have to ‘sell off’ the nuclear family in order to allow for
other forms of family life.
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Bijlage 1: Internationaal Verdrag inzake de 
Rechten van het Kind

Aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november
1989 in New York. Voor Nederland in werking getreden op 8 maart 1995 (Trb. 1990,
170, rectificatie Trb.1997, 83)

Preambule
De Staten die partij zijn bij dit Verdrag,

Overwegende dat, in overeenstemming met de in het Handvest van de Verenigde
Naties verkondigde beginselen, erkenning van de waardigheid inherent aan, alsmede van
de gelijke en onvervreemdbare rechten van, alle leden van de mensengemeenschap de
grondslag is voor vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld,

Indachtig dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen
in de fundamentele rechten van de mens en in de waardigheid en de waarde van de
mens opnieuw hebben bevestigd en hebben besloten sociale vooruitgang en een hogere
levensstandaard in groter vrijheid te bevorderen,

Erkennende dat de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en in de Internationale Verdragen inzake de Rechten van de Mens hebben
verkondigd en zijn overeengekomen dat een ieder recht heeft op alle rechten en
vrijheden die daarin worden beschreven, zonder onderscheid van welke aard ook, zoals
naar ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale
of sociale afkomst, eigendom, geboorte of andere status,

Eraan herinnerende dat de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens hebben verkondigd dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg
en bijstand,

Ervan overtuigd dat aan het gezin, als de kern van de samenleving en de natuurlijke
omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het
bijzonder, de nodige bescherming en bijstand dient te worden verleend opdat het zijn
verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig kan dragen,

Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of
haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk,
liefde en begrip,

Overwegende dat het kind volledig dient te worden voorbereid op het leiden van een
zelfstandig leven in de samenleving, en dient te worden opgevoed in de geest van de in
het Handvest van de Verenigde Naties verkondigde idealen, en in het bijzonder in de
geest van de vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit,

Indachtig dat de noodzaak van het verlenen van bijzondere zorg aan het kind is
vermeld in de Verklaring van Genève inzake de Rechten van het Kind van 1924 en in
de Verklaring van de Rechten van het Kind, aangenomen door de Algemene Vergade-
ring op 20 november 1959 en is erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens, in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (met
name in de artikelen 23 en 24), in het Internationaal Verdrag inzake Economische,
Sociale en Culturele Rechten (met name in artikel 10) en in de statuten en desbetreffen-
de akten van gespecialiseerde organisaties en internationale organisaties die zich bezig-
houden met het welzijn van kinderen,
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Indachtig dat, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het Kind, “het
kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming
en zorg nodig heeft, met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel vóór als
na zijn geboorte”,

Herinnerende aan de bepalingen van de Verklaring inzake Sociale en Juridische
Beginselen betreffende de Bescherming en het Welzijn van Kinderen, in het bijzonder
met betrekking tot Plaatsing in een Pleeggezin en Adoptie, zowel Nationaal als Interna-
tionaal; de Standaard Minimumregels van de Verenigde Naties voor de Toepassing van
het Recht op Jongeren (de Beijingregels); en de Verklaring inzake de Bescherming van
Vrouwen en Kinderen in Noodsituaties en Gewapende Conflicten,

Erkennende dat er, in alle landen van de wereld, kinderen zijn die in uitzonderlijk
moeilijke omstandigheden leven, en dat deze kinderen bijzondere aandacht behoeven,

Op passende wijze rekening houdend met het belang van de tradities en culturele waarde
die ieder volk hecht aan de bescherming en de harmonische ontwikkeling van het kind,

Het belang erkennende van internationale samenwerking ter verbetering van de levens-
omstandigheden van kinderen in ieder land, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden,
Zijn het volgende overeengekomen:

DEEL I
Artikel 1
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger
dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerder-
jarigheid eerder wordt bereikt.
Artikel 2
1. De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, eerbiedigen en waarborgen de in het Verdrag
beschreven rechten voor ieder kind onder hun rechtsbevoegdheid zonder discriminatie
van welke aard ook, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of
andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap,
geboorte of andere omstandigheid van het kind of zijn of haar ouder of wettige voogd.
2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat het
kind wordt beschermd tegen alle vormen van discriminatie of bestraffing op grond van
de omstandigheden of de activiteiten van, de meningen geuit door of de overtuigingen
van de ouders, wettige voogden of familieleden van het kind.
Artikel 3
1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door
openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke
instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van
het kind de eerste overweging.
2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescher-
ming en de zorg die nodig zijn voor zijn of haar welzijn, rekening houdend met de
rechten en plichten van zijn of haar ouders, wettige voogden of anderen die wettelijk
verantwoordelijk voor het kind zijn, en nemen hiertoe alle passende wettelijke en be-
stuurlijke maatregelen.
3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen
die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen
aan de door de bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, met name ten aanzien van
de veiligheid, de gezondheid, het aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede
bevoegd toezicht.
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Artikel 4
De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke, bestuurlijke en andere maatre-
gelen om de in dit Verdrag erkende rechten te verwezenlijken. Ten aanzien van econo-
mische, sociale en culturele rechten nemen de Staten die Partij zijn deze maatregelen in
de ruimste mate waarin de hun ter beschikking staande middelen dit toelaten en, indien
nodig, in het kader van internationale samenwerking.
Artikel 5
De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van
de ouders of, indien van toepassing, van de leden van de familie in ruimere zin of de
gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die
wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding en
begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op
een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.
Artikel 6
1. De Staten die partij zijn, erkennen dat ieder kind het inherente recht op leven heeft.
2. De Staten die partij zijn, waarborgen in de ruimst mogelijke mate de mogelijkheden
tot overleven en de ontwikkeling van het kind.
Artikel 7
1. Het kind wordt onmiddellijk na de geboorte ingeschreven en heeft vanaf de geboorte
het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk,
het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd.
2. De Staten die partij zijn, waarborgen de verwezenlijking van deze rechten in overeen-
stemming met hun nationale recht en hun verplichtingen krachtens de desbetreffende
internationale akten op dit gebied, in het bijzonder wanneer het kind anders staatloos
zou zijn.
Artikel 8
1. De Staten die partij zijn, verbinden zich tot eerbiediging van het recht van het kind
zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebe-
trekkingen zoals wettelijk erkend, zonder onrechtmatige inmenging.
2. Wanneer een kind op niet rechtmatige wijze wordt beroofd van enige of alle bestand-
delen van zijn of haar identiteit, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand en
bescherming, teneinde zijn identiteit snel te herstellen.
Artikel 9
1. De Staten die partij zijn, waarborgen dat een kind niet wordt gescheiden van zijn of
haar ouders tegen hun wil, tenzij de bevoegde autoriteiten, onder voorbehoud van de
mogelijkheid van rechterlijke toetsing, in overeenstemming met het toepasselijke recht
en de toepasselijke procedures, beslissen dat deze scheiding noodzakelijk is in het belang
van het kind. Een dergelijke beslissing kan noodzakelijk zijn in een bepaald geval, zoals
wanneer er sprake is van misbruik of verwaarlozing van het kind door de ouders, of
wanneer de ouders gescheiden leven en er een beslissing moet worden genomen ten
aanzien van de verblijfplaats van het kind.
2. In procedures ingevolge het eerste lid van dit artikel dienen alle betrokken partijen de
gelegenheid te krijgen aan de procedures deel te nemen en hun standpunten naar voren
te brengen.
3. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind dat van een ouder of
beide ouders is gescheiden, op regelmatige basis persoonlijke betrekkingen en recht-
streeks contact met beide ouders te onderhouden, tenzij dit in strijd is met het belang
van het kind.
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4. Tenzij een dergelijke scheiding voortvloeit uit een maatregel genomen door een Staat
die partij is, zoals inhechtenisneming, gevangenneming, verbanning, deportatie, of uit
een maatregel het overlijden ten gevolge hebbend (met inbegrip van overlijden, door
welke oorzaak ook, terwijl de betrokkene door de Staat in bewaring wordt gehouden)
van één ouder of beide ouders of van het kind, verstrekt die Staat, op verzoek, aan de
ouders, aan het kind of, indien van toepassing, aan een ander familielid van het kind de
noodzakelijke inlichtingen over waar het afwezige lid van het gezin zich bevindt of waar
de afwezige leden van het gezin zich bevinden, tenzij het verstrekken van die inlichtin-
gen het welzijn van het kind zou schaden. De Staten die partij zijn, waarborgen voorts
dat het indienen van een dergelijk verzoek op zich geen nadelige gevolgen heeft voor
de betrokkene(n).
Artikel 10
1. In overeenstemming met de verplichting van de Staten die partij zijn krachtens artikel
9, eerste lid, worden aanvragen van een kind of van zijn ouders om een Staat die partij
is, voor gezinshereniging binnen te gaan of te verlaten, door de Staten die partij zijn met
welwillendheid, menselijkheid en spoed behandeld. De Staten die partij zijn, waarborgen
voorts dat het indienen van een dergelijke aanvraag geen nadelige gevolgen heeft voor
de aanvragers en hun familieleden.
2. Een kind van wie de ouders in verschillende Staten verblijven, heeft het recht op
regelmatige basis, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, persoonlijke betrekkingen
en rechtstreekse contacten met beide ouders te onderhouden. Hiertoe, en in overeen-
stemming met de verplichting van de Staten die partij zijn krachtens artikel 9, tweede
lid, eerbiedigen de Staten die partij zijn het recht van het kind en van zijn of haar ouders
welk land ook, met inbegrip van het eigen land, te verlaten, en het eigen land binnen
te gaan. Het recht welk land ook te verlaten is slechts onderworpen aan de beperkingen
die bij de wet zijn voorzien en die nodig zijn ter bescherming van de nationale veilig-
heid, de openbare orde, de volksgezondheid of de goede zeden, of van de rechten en
vrijheden van anderen, en verenigbaar zijn met de andere in dit Verdrag erkende
rechten.
Artikel 11
1. De Staten die partij zijn, nemen maatregelen ter bestrijding van de ongeoorloofde
overbrenging van kinderen naar en het niet doen terugkeren van kinderen uit het
buitenland.
2. Hiertoe bevorderen de Staten die partij zijn het sluiten van bilaterale of multilaterale
overeenkomsten of het toetreden tot bestaande overeenkomsten.
Artikel 12
1. De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening
te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind
betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in over-
eenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid.
2. Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in
iedere gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks,
hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling,
op een wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht.
Artikel 13
1. Het kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrij-
heid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door
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te geven, ongeacht landsgrenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte
vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn of haar keuze.
2. De uitoefening van dit recht kan aan bepaalde beperkingen worden gebonden, doch
alleen aan de beperkingen die bij de wet zijn voorzien en die nodig zijn:
a. voor de eerbiediging van de rechten of de goede naam van anderen; of
b. ter bescherming van de nationale veiligheid of van de openbare orde, de volksge-
zondheid of de goede zeden.
Artikel 14
1. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind op vrijheid van gedachte,
geweten en godsdienst.
2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen de rechten en plichten van de ouders en, indien
van toepassing, van de wettige voogden, om het kind te leiden in de uitoefening van zijn
of haar recht op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van
het kind.
3. De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen
kan slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en nood-
zakelijk is ter bescherming van de openbare veiligheid, de openbare orde, de volksge-
zondheid of de goede zeden, of van de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.
Artikel 15
1. De Staten die partij zijn, erkennen de rechten van het kind op vrijheid van vereniging
en vrijheid van vreedzame vergadering.
2. De uitoefening van deze rechten kan aan geen andere beperkingen worden
onderworpen dan die welke in overeenstemming met de wet worden opgelegd en die
in een democratische samenleving geboden zijn in het belang van de nationale veiligheid
of de openbare veiligheid, de openbare orde, de bescherming van de volksgezondheid
of de goede zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Artikel 16
1. Geen enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige
inmenging in zijn of haar privéleven, in zijn of haar gezinsleven, zijn of haar woning of
zijn of haar correspondentie, noch aan enige onrechtmatige aantasting van zijn of haar
eer en goede naam.
2. Het kind heeft het recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of
aantasting.
Artikel 17
De Staten die partij zijn, erkennen de belangrijke functie van de massamedia en waarbor-
gen dat het kind toegang heeft tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van
nationale en internationale bronnen, in het bijzonder informatie en materiaal gericht op
het bevorderen van zijn of haar sociale, psychische en morele welzijn en zijn of haar
lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hiertoe dienen de Staten die partij zijn:
a. de massamedia aan te moedigen informatie en materiaal te verspreiden die tot sociaal
en cultureel nut zijn voor het kind en in overeenstemming zijn met de strekking van
artikel 29;
b. internationale samenwerking aan te moedigen bij de vervaardiging, uitwisseling en
verspreiding van dergelijke informatie en materiaal uit een verscheidenheid van cul-
turele, nationale en internationale bronnen;
c. de vervaardiging en verspreiding van kinderboeken aan te moedigen;
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d. de massamedia aan te moedigen in het bijzonder rekening te houden met de behoef-
ten op het gebied van de taal van het kind dat tot een minderheid of tot de oor-
spronkelijke bevolking behoort;
e. de ontwikkeling aan te moedigen van passende richtlijnen voor de bescherming van
het kind tegen informatie en materiaal die schadelijk zijn voor zijn of haar welzijn,
indachtig de bepalingen van de artikelen 13 en 18.
Artikel 18
1. De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de erkenning te
verzekeren van het beginsel dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid
dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders of, al naar gelang
het geval, wettige voogden, hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding
en de ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind is hun allereerste zorg.
2. Om de toepassing van de in dit Verdrag genoemde rechten te waarborgen en te be-
vorderen, verlenen de Staten die partij zijn passende bijstand aan ouders en wettige
voogden bij de uitoefening van hun verantwoordelijkheden die de opvoeding van het
kind betreffen, en waarborgen zij de ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en
diensten voor kinderzorg.
3. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat
kinderen van werkende ouders recht hebben op gebruikmaking van diensten en voorzie-
ningen voor kinderzorg waarvoor zij in aanmerking komen.
Artikel 19
1. De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen
en maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen
alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijk of
geestelijke verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met
inbegrip van seksueel misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s),
wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.
2. Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende pro-
cedures te omvatten voor de invoering van sociale programma's om te voorzien in de
nodige ondersteuning van het kind en degenen die de zorg voor het kind hebben,
alsmede procedures voor andere vormen van voorkoming van en voor opsporing, mel-
ding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van gevallen van kindermis-
handeling zoals hierboven beschreven, en, indien van toepassing, voor inschakeling van
rechterlijke instanties.
Artikel 20
1. Een kind dat tijdelijk of blijvend het verblijf in het gezin waartoe het behoort, moet
missen, of dat men in zijn of haar belang niet kan toestaan in het gezin te blijven, heeft
het recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege.
2. De Staten die partij zijn, waarborgen, in overeenstemming met hun nationale recht,
een andere vorm van zorg voor dat kind.
3. Deze zorg kan, onder andere, plaatsing in een pleeggezin omvatten, kafalah volgens
het Islamitische recht, adoptie, of, indien noodzakelijk, plaatsing in geschikte instellingen
voor kinderzorg. Bij het overwegen van oplossingen wordt op passende wijze rekening
gehouden met de wenselijkheid van continuïteit in de opvoeding van het kind en met
de etnische, godsdienstige en culturele achtergrond van het kind en met zijn of haar
achtergrond wat betreft de taal.
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Artikel 21
De Staten die partij zijn en die de methode van adoptie erkennen en/of toestaan,
waarborgen dat het belang van het kind daarbij de voornaamste overweging is, en:
a. waarborgen dat de adoptie van een kind slechts wordt toegestaan mits daartoe bevoeg-
de autoriteiten, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en procedures
en op grond van alle van belang zijnde en betrouwbare gegevens, bepalen dat de adoptie
kan worden toegestaan gelet op de verhoudingen van het kind met zijn of haar ouders,
familieleden en wettige voogden, en mits, indien vereist, de betrokkenen, na volledig
te zijn ingelicht, op grond van de adviezen die noodzakelijk worden geacht, daarmee
hebben ingestemd;
b. erkennen dat interlandelijke adoptie kan worden overwogen als andere oplossing voor
de zorg voor het kind, indien het kind niet in een pleeg- of adoptiegezin kan worden
geplaatst en op geen enkele passende wijze kan worden verzorgd in het land van zijn of
haar herkomst;
c. verzekeren dat voor het kind dat bij een interlandelijke adoptie is betrokken waarbor-
gen en normen gelden die gelijkwaardig zijn aan die welke bestaan bij adoptie in het
eigen land;
d. nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat, in het geval van interlande-
lijke adoptie, de plaatsing niet leidt tot ongepast geldelijk voordeel voor de betrokkenen;
e. bevorderen, wanneer passend, de verwezenlijking van de doeleinden van dit artikel
door het aangaan van bilaterale of multilaterale regelingen of overeenkomsten, en
spannen zich in om, in het kader daarvan, te waarborgen dat de plaatsing van het kind
in een ander land wordt uitgevoerd door bevoegde autoriteiten of instellingen.
Artikel 22
1. De Staten die partij zijn, nemen passende maatregelen om te waarborgen dat een kind
dat de vluchtelingenstatus wil verkrijgen of dat in overeenstemming met het toepasselijke
internationale of nationale recht en de toepasselijke procedures als vluchteling wordt
beschouwd, ongeacht of het al dan niet door zijn of haar ouders of door iemand anders
wordt begeleid, passende bescherming en humanitaire bijstand krijgt bij het genot van
de van toepassing zijnde rechten beschreven in dit Verdrag en in andere internationale
akten inzake de rechten van de mens of humanitaire akten waarbij de bedoelde Staten
partij zijn.
2. Hiertoe verlenen de Staten die partij zijn, naar zij passend achten, hun medewerking
aan alle inspanningen van de Verenigde Naties en andere bevoegde intergouvernemen-
tele organisaties of niet-gouvernementele organisaties die met de Verenigde Naties
samenwerken, om dat kind te beschermen en bij te staan en de ouders of andere
gezinsleden op te sporen van een kind dat vluchteling is, teneinde de nodige inlichtingen
te verkrijgen voor hereniging van het kind met het gezin waartoe het behoort. In
gevallen waarin geen ouders of andere familieleden kunnen worden gevonden, wordt
aan het kind dezelfde bescherming verleend als aan ieder ander kind dat om welke reden
ook, blijvend of tijdelijk het leven in een gezin moet ontberen, zoals beschreven in dit
Verdrag.
Artikel 23
1. De Staten die partij zijn, erkennen dat een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind
een volwaardig en behoorlijk leven dient te hebben, in omstandigheden die de waardig-
heid van het kind verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming
aan het gemeenschapsleven vergemakkelijken.



MOEDERS IN DE MAINSTREAM

256

2. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het gehandicapte kind op bijzondere
zorg, en stimuleren en waarborgen dat aan het daarvoor in aanmerking komende kind
en degenen die verantwoordelijk zijn voor zijn of haar verzorging, afhankelijk van de
beschikbare middelen, de bijstand wordt verleend die is aangevraagd en die passend is
gezien de gesteldheid van het kind en de omstandigheden van de ouders of anderen die
voor het kind zorgen.
3. Onder erkenning van de bijzondere behoeften van het gehandicapte kind, dient de
in overeenstemming met het tweede lid geboden bijstand, wanneer mogelijk, gratis te
worden verleend, rekening houdend met de financiële middelen van de ouders of
anderen die voor het kind zorgen. Deze bijstand dient erop gericht te zijn te waarborgen
dat het gehandicapte kind daadwerkelijk toegang heeft tot onderwijs, opleiding, voorzie-
ningen voor gezondheidszorg en revalidatie, voorbereiding voor een beroep, en recrea-
tiemogelijkheden, op een wijze die ertoe bijdraagt dat het kind een zo volledig mogelij-
ke integratie in de maatschappij en persoonlijke ontwikkeling bereikt, met inbegrip van
zijn of haar culturele en intellectuele ontwikkeling.
4. De Staten die partij zijn, bevorderen, in de geest van internationale samenwerking,
de uitwisseling van passende informatie op het gebied van preventieve gezondheidszorg
en van medische en psychologische behandeling van, en behandeling van functionele
stoornissen bij, gehandicapte kinderen, met inbegrip van de verspreiding van en de
toegang tot informatie betreffende revalidatiemethoden, onderwijs en beroepsopleidin-
gen, met als doel de Staten die partij zijn, in staat te stellen hun vermogens en vaardig-
heden te verbeteren en hun ervaring op deze gebieden te verruimen. Wat dit betreft
wordt in het bijzonder rekening gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden.
Artikel 24
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst
mogelijke mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte
en het herstel van de gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen
dat geen enkel kind zijn of haar recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezond-
heidszorg wordt onthouden.
2. De Staten die partij zijn, streven de volledige verwezenlijking van dit recht na en
nemen passende maatregelen, met name:
a. om baby- en kindersterfte te verminderen;
b. om de verlening van de nodige medische hulp en gezondheidszorg aan alle kinderen
te waarborgen, met nadruk op de ontwikkeling van de eerstelijnsgezondheidszorg;
c. om ziekte, ondervoeding en slechte voeding te bestrijden, mede binnen het kader van
de eerstelijnsgezondheidszorg, door onder andere het toepassen van gemakkelijk be-
schikbare technologie en door het voorzien in voedsel met voldoende voedingswaarde
en zuiver drinkwater, de gevaren en risico's van milieuverontreiniging in aanmerking
nemend;
d. om passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor moeders te waarborgen;
e. om te waarborgen dat alle geledingen van de samenleving, met name ouders en
kinderen, worden voorgelicht over, toegang hebben tot onderwijs over, en worden ge-
steund in het gebruik van de fundamentele kennis van de gezondheid van en de voeding
van kinderen, de voordelen van borstvoeding, hygiëne en sanitaire voorzieningen en het
voorkomen van ongevallen;
f. om preventieve gezondheidszorg, begeleiding voor ouders, en voorzieningen voor en
voorlichting over gezinsplanning te ontwikkelen.
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3. De Staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende maatregelen teneinde
traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen af te schaffen.
4. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe internationale samenwerking te bevor-
deren en aan te moedigen teneinde geleidelijk de algehele verwezenlijking van het in
dit artikel erkende recht te bewerkstelligen. Wat dit betreft wordt in het bijzonder
rekening gehouden met de behoeften van ontwikkelingslanden.
Artikel 25
De Staten die partij zijn, erkennen het recht van een kind dat door de bevoegde autori-
teiten uit huis is geplaatst ter verzorging, bescherming of behandeling in verband met
zijn of haar lichamelijke of geestelijke gezondheid, op een periodieke evaluatie van de
behandeling die het kind krijgt en van alle andere omstandigheden die verband houden
met zijn of haar plaatsing.
Artikel 26
1. De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te genieten
van voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en
nemen de nodige maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerk-
stelligen in overeenstemming met hun nationale recht.
2. De voordelen dienen, indien van toepassing, te worden verleend, waarbij rekening
wordt gehouden met de middelen en de omstandigheden van het kind en de personen
die verantwoordelijk zijn voor zijn of haar onderhoud, alsmede iedere andere overwe-
ging die van belang is voor de beoordeling van een verzoek daartoe dat door of namens
het kind wordt ingediend.
Artikel 27
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard die
toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschap-
pelijke ontwikkeling van het kind.
2. De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, hebben de primaire
verantwoordelijkheid voor het waarborgen, naar vermogen en binnen de grenzen van
hun financiële mogelijkheden, van de levensomstandigheden die nodig zijn voor de
ontwikkeling van het kind.
3. De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale omstandighe-
den en met de middelen die hun ten dienste staan, passende maatregelen om ouders en
anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind te helpen dit recht te verwezenlijken,
en voorzien, indien de behoefte daaraan bestaat, in programma's voor materiële bijstand
en ondersteuning, met name wat betreft voeding, kleding en huisvesting.
4. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om het verhaal te waarbor-
gen van uitkeringen tot onderhoud van het kind door de ouders of andere personen die
de financiële verantwoordelijkheid voor het kind dragen, zowel binnen de Staat die
partij is als vanuit het buitenland. Met name voor gevallen waarin degene die de finan-
ciële verantwoordelijkheid voor het kind draagt, in een andere Staat woont dan die van
het kind, bevorderen de Staten die partij zijn de toetreding tot internationale overeen-
komsten of het sluiten van dergelijke overeenkomsten, alsmede het treffen van andere
passende regelingen.
Artikel 28
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op onderwijs, en teneinde
dit recht geleidelijk en op basis van gelijke kansen te verwezenlijken, verbinden zij zich
er met name toe:
a. primair onderwijs verplicht te stellen en voor iedereen gratis beschikbaar te stellen;
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b. de ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet onderwijs aan te moedigen,
met inbegrip van algemeen onderwijs en beroepsonderwijs, deze vormen voor ieder
kind beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken, en passende maatregelen te nemen
zoals de invoering van gratis onderwijs en het bieden van financiële bijstand indien
noodzakelijk;
c. met behulp van alle passende middelen hoger onderwijs toegankelijk te maken voor
een ieder naar gelang zijn capaciteiten;
d. informatie over en begeleiding bij onderwijs- en beroepskeuze voor alle kinderen
beschikbaar te stellen en toegankelijk te maken;
e. maatregelen te nemen om regelmatig schoolbezoek te bevorderen en het aantal
kinderen dat de school vroegtijdig verlaat, te verminderen.
2. De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat de
wijze van handhaving van de discipline op scholen verenigbaar is met de menselijke
waardigheid van het kind en in overeenstemming is met dit Verdrag.
3. De Staten die partij zijn, bevorderen en stimuleren internationale samenwerking in
aangelegenheden die verband houden met onderwijs, met name teneinde bij te dragen
tot de uitbanning van onwetendheid en analfabetisme in de gehele wereld, en de
toegankelijkheid van wetenschappelijke en technische kennis en moderne onderwijs-
methoden te vergroten. In dit opzicht wordt met name rekening gehouden met de
behoeften van ontwikkelingslanden.
Artikel 29
1. De Staten die partij zijn, komen overeen dat het onderwijs aan het kind dient te zijn
gericht op:
a. de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke
en lichamelijke vermogens van het kind;
b. het bijbrengen van eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den, en voor de in het Handvest van de Verenigde Naties vastgelegde beginselen;
c. het bijbrengen van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen
culturele identiteit, taal en waarden, voor de nationale waarden van het land waar het
kind woont, het land waar het is geboren, en voor andere beschavingen dan de zijne of
de hare;
d. de voorbereiding van het kind op een verantwoord leven in een vrije samenleving,
in de geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid van geslachten, en vriend-
schap tussen alle volken, etnische, nationale en godsdienstige groepen en personen
behorend tot de oorspronkelijke bevolking;
e. het bijbrengen van eerbied voor de natuurlijke omgeving.
2. Geen enkel gedeelte van dit artikel of van artikel 28 mag zo worden uitgelegd dat het
de vrijheid aantast van individuele personen en rechtspersonen, onderwijsinstellingen op
te richten en daaraan leiding te geven, evenwel altijd met inachtneming van de in het
eerste lid van dit artikel vervatte beginselen, en van het vereiste dat het aan die instel-
lingen gegeven onderwijs voldoet aan de door de Staat vastgestelde minimumnormen.
Artikel 30
In die Staten waarin etnische of godsdienstige minderheden, taalminderheden of perso-
nen behorend tot de oorspronkelijke bevolking voorkomen, wordt het kind dat daartoe
behoort niet het recht ontzegd te zamen met andere leden van zijn of haar groep zijn of
haar cultuur te beleven, zijn of haar eigen godsdienst te belijden en ernaar te leven, of
zich van zijn of haar eigen taal te bedienen.
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Artikel 31
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op
deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en
op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.
2. De Staten die partij zijn, eerbiedigen het recht van het kind volledig deel te nemen
aan het culturele en artistieke leven, bevorderen de verwezenlijking van dit recht, en
stimuleren het bieden van passende en voor ieder gelijke kansen op culturele, artistieke
en recreatieve bezigheden en vrijetijdsbesteding.
Artikel 32
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind te worden beschermd tegen
economische exploitatie en tegen het verrichten van werk dat naar alle waarschijnlijk-
heid gevaarlijk is of de opvoeding van het kind zal hinderen, of schadelijk zal zijn voor
de gezondheid of de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke of maatschappelijke
ontwikkeling van het kind.
2. De Staten die partij zijn, nemen wettelijke, bestuurlijke en sociale maatregelen en
maatregelen op onderwijsterrein om de toepassing van dit artikel te waarborgen. Hier-
toe, en de desbetreffende bepalingen van andere internationale akten in acht nemend,
verbinden de Staten die partij zijn zich er in het bijzonder toe:
a. een minimumleeftijd of minimumleeftijden voor toelating tot betaald werk voor te
schrijven;
b. voorschriften te geven voor een passende regeling van werktijden en arbeidsvoor-
waarden;
c. passende straffen of andere maatregelen voor te schrijven ter waarborging van de
daadwerkelijke uitvoering van dit artikel.
Artikel 33
De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen, met inbegrip van wettelijke,
bestuurlijke en sociale maatregelen en maatregelen op onderwijsterrein, om kinderen te
beschermen tegen het illegale gebruik van verdovende middelen en psychotrope stoffen
zoals omschreven in de desbetreffende internationale verdragen, en om inschakeling van
kinderen bij de illegale produktie van en de sluikhandel in deze middelen en stoffen te
voorkomen.
Artikel 34
De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen
van seksuele exploitatie en sexueel misbruik. Hiertoe nemen alle Staten die partij zijn
met name alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorko-
men dat:
a. een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige
seksuele activiteiten;
b. kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwettige seksuele praktij-
ken;
c. kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch
materiaal.
Artikel 35
De Staten die partij zijn, nemen alle passende nationale, bilaterale en multilaterale
maatregelen ter voorkoming van de ontvoering of de verkoop van of van de handel in
kinderen voor welk doel ook of in welke vorm ook.
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Artikel 36
De Staten die partij zijn, beschermen het kind tegen alle andere vormen van exploitatie
die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind.
Artikel 37
De Staten die partij zijn, waarborgen dat:
a. geen enkel kind wordt onderworpen aan foltering of aan een andere wrede, onmense-
lijke of onterende behandeling of bestraffing. Doodstraf noch levenslange gevangenisstraf
zonder de mogelijkheid van vrijlating wordt opgelegd voor strafbare feiten gepleegd
door personen jonger dan achttien jaar;
b. geen enkel kind op onwettige of willekeurige wijze van zijn of haar vrijheid wordt
beroofd. De aanhouding, inhechtenisneming of gevangenneming van een kind geschiedt
overeenkomstig de wet en wordt slechts gehanteerd als uiterste maatregel en voor de
kortst mogelijke passende duur;
c. ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, wordt behandeld met menselijkheid
en met eerbied voor de waardigheid inherent aan de menselijke persoon, en zodanig dat
rekening wordt gehouden met de behoeften van een persoon van zijn of haar leeftijd.
Met name wordt ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd, gescheiden van
volwassenen tenzij het in het belang van het kind wordt geacht dit niet te doen, en heeft
ieder kind het recht contact met zijn of haar familie te onderhouden door middel van
correspondentie en bezoeken, behalve in uitzonderlijke omstandigheden;
d. ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd het recht heeft onverwijld te
beschikken over juridische en andere passende bijstand, alsmede het recht de wettigheid
van zijn vrijheidsberoving te betwisten ten overstaan van een rechter of een andere
bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit, en op een onverwijlde beslissing ten
aanzien van dat beroep.
Artikel 38
1. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe eerbied te hebben voor en de eerbiedi-
ging te waarborgen van tijdens gewapende conflicten op hen van toepassing zijnde regels
van internationaal humanitair recht die betrekking hebben op kinderen.
2. De Staten die partij zijn, nemen alle uitvoerbare maatregelen om te waarborgen dat
personen jonger dan vijftien jaar niet rechtstreeks deelnemen aan vijandelijkheden.
3. De Staten die partij zijn, onthouden zich ervan personen jonger dan vijftien jaar in
hun strijdkrachten op te nemen of in te lijven. Bij het opnemen of inlijven van personen
die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt, maar niet de leeftijd van achttien jaar,
streven de Staten die partij zijn ernaar voorrang te geven aan diegenen die het oudste
zijn.
4. In overeenstemming met hun verplichtingen krachtens het internationale recht om
de burgerbevolking te beschermen in gewapende conflicten, nemen de Staten die partij
zijn alle uitvoerbare maatregelen ter waarborging van de bescherming en de verzorging
van kinderen die worden getroffen door een gewapend conflict.
Artikel 39
De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen ter bevordering van het
lichamelijk en geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij van een kind dat
het slachtoffer is van: welke vorm ook van verwaarlozing, exploitatie of misbruik;
foltering of welke andere vorm ook van wrede, onmenselijke of onterende behandeling
of bestraffing; of gewapende conflicten. Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats
in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardig-
heid van het kind.
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Artikel 40
1. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind dat wordt verdacht van,
vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het begaan van een strafbaar feit, op een
wijze van behandeling die geen afbreuk doet aan het gevoel van waardigheid en eigen-
waarde van het kind, die de eerbied van het kind voor de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden van anderen vergroot, en waarbij rekening wordt gehouden met
de leeftijd van het kind en met de wenselijkheid van het bevorderen van de herintegratie
van het kind en van de aanvaarding door het kind van een opbouwende rol in de
samenleving.
2. Hiertoe, en met inachtneming van de desbetreffende bepalingen van internationale
akten, waarborgen de Staten die partij zijn met name dat: 
a. geen enkel kind wordt verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het
begaan van een strafbaar feit op grond van enig handelen of nalaten dat niet volgens het
nationale of internationale recht verboden was op het tijdstip van het handelen of
nalaten;
b. ieder kind dat wordt verdacht van of vervolgd wegens het begaan van een strafbaar
feit, ten minste de volgende garanties heeft:
(i) dat het voor onschuldig wordt gehouden tot zijn of haar schuld volgens de wet is
bewezen;
(ii) dat het onverwijld en rechtstreeks in kennis wordt gesteld van de tegen hem of haar
ingebrachte beschuldigingen, indien van toepassing door tussenkomst van zijn of haar
ouders of wettige voogd, en dat het juridische of andere passende bijstand krijgt in de
voorbereiding en het voeren van zijn of haar verdediging;
(iii) dat de aangelegenheid zonder vertraging wordt beslist door een bevoegde, onaf-
hankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke instantie in een eerlijke behandeling
overeenkomstig de wet, in aanwezigheid van een rechtskundige of anderszins deskundi-
ge raadsman of -vrouw, en, tenzij dit wordt geacht niet in het belang van het kind te
zijn, met name gezien zijn of haar leeftijd of omstandigheden, in aanwezigheid van zijn
of haar ouders of wettige voogden;
(iv) dat het er niet toe wordt gedwongen een getuigenis af te leggen of schuld te
bekennen; dat het getuigen à charge kan ondervragen of doen ondervragen en dat het
de deelneming en ondervraging van getuigen à decharge op gelijke voorwaarden kan
doen geschieden;
(v) indien het schuldig wordt geacht aan het begaan van een strafbaar feit, dat dit oordeel
en iedere maatregel die dientengevolge wordt opgelegd, opnieuw wordt beoordeeld
door een hogere bevoegde, onafhankelijke en onpartijdige autoriteit of rechterlijke
instantie overeenkomstig de wet;
(vi) dat het kind kosteloze bijstand krijgt van een tolk indien het de gebruikte taal niet
verstaat of spreekt;
(vii) dat zijn of haar privéleven volledig wordt geëerbiedigd tijdens alle stadia van het
proces.
3. De Staten die partij zijn, streven ernaar de totstandkoming te bevorderen van wetten,
procedures, autoriteiten en instellingen die in het bijzonder bedoeld zijn voor kinderen
die worden verdacht van, vervolgd wegens of veroordeeld terzake van het begaan van
een strafbaar feit, en, in het bijzonder:
a. de vaststelling van een minimumleeftijd onder welke kinderen niet in staat worden
geacht een strafbaar feit te begaan;
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b. de invoering, wanneer passend en wenselijk, van maatregelen voor de handelwijze ten
aanzien van deze kinderen zonder dat men zijn toevlucht neemt tot gerechtelijke stap-
pen, mits de rechten van de mens en de wettelijke garanties volledig worden geëerbie-
digd.
4. Een verscheidenheid van regelingen, zoals rechterlijke bevelen voor zorg, begeleiding
en toezicht; adviezen; jeugdreclassering; pleegzorg; programma's voor onderwijs en
beroepsopleiding en andere alternatieven voor institutionele zorg dient beschikbaar te
zijn om te verzekeren dat de handelwijze ten aanzien van kinderen hun welzijn niet
schaadt en in de juiste verhouding staat zowel tot hun omstandigheden als tot het
strafbaar feit.
Artikel 41
Geen enkele bepaling van dit Verdrag tast bepalingen aan die meer bijdragen tot de
verwezenlijking van de rechten van het kind en die zijn vervat in:
a. het recht van een Staat die partij is; of
b. het in die Staat geldende internationale recht.

DEEL II
Artikel 42
De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe de beginselen en de bepalingen van dit
Verdrag op passende en doeltreffende wijze algemeen bekend te maken, zowel aan
volwassenen als aan kinderen.
Artikel 43
1. Ter beoordeling van de voortgang die de Staten die partij zijn, boeken bij het nako-
men van de in dit Verdrag aangegane verplichtingen, wordt een Comité voor de
Rechten van het Kind ingesteld, dat de hieronder te noemen functies uitoefent.
2. Het Comité bestaat uit tien deskundigen van hoog zedelijk aanzien en met erkende
bekwaamheid op het gebied dat dit Verdrag bestrijkt. De leden van het Comité worden
door de Staten die partij zijn, gekozen uit hun onderdanen, en treden op in hun
persoonlijke hoedanigheid, waarbij aandacht wordt geschonken aan een evenredige
geografische verdeling, alsmede aan de vertegenwoordiging van de voornaamste rechts-
stelsels.
3. De leden van het Comité worden bij geheime stemming gekozen van een lijst van
personen die zijn voorgedragen door de Staten die partij zijn. Iedere Staat die partij is,
mag één persoon voordragen, die onderdaan van die Staat is.
4. De eerste verkiezing van het Comité wordt niet later gehouden dan zes maanden na
de datum van inwerkingtreding van dit Verdrag, en daarna iedere twee jaar. Ten minste
vier maanden vóór de datum waarop een verkiezing plaatsvindt, richt de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties aan de Staten die partij zijn een schriftelijk verzoek
hun voordrachten binnen twee maanden in te dienen. De Secretaris-Generaal stelt
vervolgens een alfabetische lijst op van alle aldus voorgedragen personen, onder aandui-
ding van de Staten die partij zijn die hen hebben voorgedragen, en legt deze voor aan
de Staten die partij zijn bij dit Verdrag.
5.  De verkiezingen worden gehouden tijdens vergaderingen van de Staten die partij
zijn, belegd door de Secretaris-Generaal, ten hoofdkantore van de Verenigde Naties.
Tijdens die vergaderingen, waarvoor twee derde van de Staten die partij zijn het quorum
vormen, zijn degenen die in het Comité worden gekozen die voorgedragen personen
die het grootste aantal stemmen op zich verenigen alsmede een absolute meerderheid
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van de stemmen van de aanwezige vertegenwoordigers van de Staten die partij zijn en
die hun stem uitbrengen.
6.  De leden van het Comité worden gekozen voor een ambtstermijn van vier jaar. Zij
zijn herkiesbaar indien zij opnieuw worden voorgedragen. De ambtstermijn van vijf van
de leden die bij de eerste verkiezing zijn gekozen, loopt na twee jaar af; onmiddellijk na
de eerste verkiezing worden deze vijf leden bij loting aangewezen door de Voorzitter
van de vergadering.
7. Indien een lid van het Comité overlijdt of aftreedt of verklaart om welke andere reden
ook niet langer de taken van het Comité te kunnen vervullen, benoemt de Staat die
partij is die het lid heeft voorgedragen een andere deskundige die onderdaan van die
Staat is om de taken te vervullen gedurende het resterende gedeelte van de ambtstermijn,
onder voorbehoud van de goedkeuring van het Comité.
8. Het Comité stelt zijn eigen huishoudelijk reglement vast.
9. Het Comité kiest zijn functionarissen voor een ambtstermijn van twee jaar.
10. De vergaderingen van het Comité worden in de regel gehouden ten hoofdkantore
van de Verenigde Naties of op iedere andere geschikte plaats, te bepalen door het
Comité. Het Comité komt in de regel eens per jaar bijeen. De duur van de vergaderin-
gen van het Comité wordt vastgesteld en, indien noodzakelijk, herzien door een
vergadering van de Staten die partij zijn bij dit Verdrag, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de Algemene Vergadering.
11. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties stelt de nodige medewerkers en
faciliteiten beschikbaar voor de doeltreffende uitoefening van de functies van het Comité
krachtens dit Verdrag.
12. Met de goedkeuring van de Algemene Vergadering ontvangen de leden van het
krachtens dit Verdrag ingesteld Comité emolumenten uit de middelen van de Verenigde
Naties op door de Algemene Vergadering vast te stellen voorwaarden.
Artikel 44
1. De Staten die partij zijn, nemen de verplichting op zich aan het Comité, door tussen-
komst van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, verslag uit te brengen over
de door hen genomen maatregelen die uitvoering geven aan de in dit Verdrag erkende
rechten, alsmede over de vooruitgang die is geboekt ten aanzien van het genot van die
rechten:
a. binnen twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag voor de betrokken Staat die
partij is;
b. vervolgens iedere vijf jaar.
2. In de krachtens dit artikel opgestelde rapporten dienen de factoren en eventuele
moeilijkheden te worden aangegeven die van invloed zijn op de nakoming van de
verplichtingen krachtens dit Verdrag. De rapporten bevatten ook voldoende gegevens
om het Comité een goed inzicht te verschaffen in de toepassing van het Verdrag in het
desbetreffende land.
3. Een Staat die partij is die een uitvoerig rapport aan het Comité heeft overgelegd,
behoeft in de volgende rapporten die deze Staat in overeenstemming met het eerste lid,
letter b, overlegt, basisgegevens die eerder zijn verstrekt, niet te herhalen.
4. Het Comité kan Staten die partij zijn verzoeken om nadere gegevens die verband
houden met de toepassing van het Verdrag.
5. Het Comité legt aan de Algemene Vergadering, door tussenkomst van de Economi-
sche en Sociale Raad, iedere twee jaar rapporten over aangaande zijn werkzaamheden.
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6. De Staten die partij zijn, dragen er zorg voor dat hun rapporten algemeen beschikbaar
zijn in hun land.
Artikel 45
Ten einde daadwerkelijke toepassing van het Verdrag te bevorderen en internationale
samenwerking op het gebied dat het Verdrag bestrijkt, aan te moedigen:
a. hebben de gespecialiseerde organisaties, het Kinderfonds van de Verenigde Naties en
andere organen van de Verenigde Naties het recht vertegenwoordigd te zijn bij het
overleg over de toepassing van die bepalingen van dit Verdrag welke binnen de wer-
kingssfeer van hun mandaat vallen. Het Comité kan de gespecialiseerde organisaties, het
Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere bevoegde instellingen die zij passend
acht, uitnodigen deskundig advies te geven over de toepassing van dit Verdrag op
gebieden die binnen de werkingssfeer van hun onderscheiden mandaten vallen. Het
Comité kan de gespecialiseerde organisaties, het Kinderfonds van de Verenigde Naties
en andere organen van de Verenigde Naties uitnodigen rapporten over te leggen over
de toepassing van het Verdrag op gebieden waarop zij werkzaam zijn;
b. doet het Comité, naar hij passend acht, aan de gespecialiseerde organisaties, het
Kinderfonds van de Verenigde Naties en andere bevoegde instellingen, alle rapporten
van Staten die partij zijn, toekomen die een verzoek bevatten om, of waaruit een be-
hoefte blijkt aan, technisch advies of technische ondersteuning, vergezeld van eventuele
opmerkingen en suggesties van het Comité aangaande deze verzoeken of deze gebleken
behoefte;
d. kan het Comité suggesties en algemene aanbevelingen doen gebaseerd op de ingevol-
ge de artikelen 44 en 45 van dit Verdrag ontvangen gegevens. Deze suggesties en alge-
mene aanbevelingen worden aan iedere betrokken Staat die partij is, toegezonden, en
medegedeeld aan de Algemene Vergadering, vergezeld van eventuele commentaren van
de Staten die partij zijn.

DEEL III
Artikel 46
Dit Verdrag staat open voor ondertekening door alle Staten.
Artikel 47
Dit Verdrag dient te worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging worden nederge-
legd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Artikel 48
Dit Verdrag blijft open voor toetreding door iedere Staat. De akten van toetreding
worden neergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Artikel 49
1. Dit Verdrag treedt in werking op de dertigste dag die volgt op de datum van neder-
legging bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties van de twintigste akte van
bekrachtiging of toetreding.
2. Voor iedere Staat die dit Verdrag bekrachtigt of ertoe toetreedt na de nederlegging
van de twintigste akte van bekrachtiging of toetreding, treedt het Verdrag in werking
op de dertigste dag na de nederlegging door die Staat van zijn akte van bekrachtiging of
toetreding
Artikel 50
1. Iedere Staat die partij is, kan een wijziging voorstellen en deze indienen bij de
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De Secretaris-Generaal deelt de voorge-
stelde wijziging vervolgens mede aan de Staten die partij zijn, met het verzoek hem te
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berichten of zij een conferentie van Staten die partij zijn, verlangen teneinde de voor-
stellen te bestuderen en in stemming te brengen. Indien, binnen vier maanden na de
datum van deze mededeling, ten minste een derde van de Staten die partij zijn een der-
gelijke conferentie verlangt, roept de Secretaris-Generaal de Vergadering onder auspiciën
van Verenigde Naties bijeen. Iedere wijziging die door een meerderheid van de ter
conferentie aanwezige Staten die partij zijn en die hun stem uitbrengen, wordt aangeno-
men, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
2. Een wijziging die in overeenstemming met het eerste lid van dit artikel wordt aan-
genomen, treedt in werking wanneer zij is goedgekeurd door de Algemene Vergadering
van de Verenigde Naties en is aanvaard door een meerderheid van twee derde van de
Staten die partij zijn.
3. Wanneer een wijziging in werking treedt, is zij bindend voor de Staten die partij zijn
die haar hebben aanvaard, terwijl de andere Staten die partij zijn gebonden zullen blijven
door de bepalingen van dit Verdrag en door iedere voorgaande wijziging die zij hebben
aanvaard.
Artikel 51
1. De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties ontvangt de teksten van de voorbe-
houden die de Staten op het tijdstip van bekrachtiging of toetreding maken, en stuurt
deze rond aan alle Staten.
2. Een voorbehoud dat niet verenigbaar is met doel en strekking van dit Verdrag is niet
toegestaan.
3. Een voorbehoud kan te allen tijde worden ingetrokken door een daartoe strekkende
mededeling gericht aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, die vervolgens
alle Staten hiervan in kennis stelt. Deze mededeling wordt van kracht op de datum van
ontvangst door de Secretaris-Generaal.
Artikel 52
Een Staat die partij is, kan dit Verdrag opzeggen door een schriftelijke mededeling aan
de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. De opzegging wordt van kracht één jaar
na datum van ontvangst van de mededeling door de Secretaris-Generaal.
Artikel 53
De Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties wordt aangewezen als de depositaris van
dit Verdrag.
Artikel 54
Het oorspronkelijke exemplaar van dit Verdrag, waarvan de Arabische, de Chinese, de
Franse, de Russische en de Spaanse tekst gelijktijdig authentiek zijn, wordt nedergelegd
bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Ten blijke waarvan de ondertekenende gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemachtigd
door hun onderscheiden Regeringen, dit Verdrag hebben ondertekend.
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Bijlage 2: Structure of the United Nations Human
Rights Bodies and Mechanisms

Structure of the United Nations Human Rights Bodies and Mechanisms

This diagram, which is not exhaustive, is intended to describe the functioning of the United Nations system in the field of human rights. 
Emphasis is given to those bodies and programmes with major human rights responsibilities.
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CRC/C/15/Add.113, 22nd, 1e rapp. Mali
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CRC/C/15/Add.120, 23rd, 2e rapp. Peru
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CRC/C/15/Add.131, 24th, 1e rapp. Djibouti
CRC/C/15/Add.132, 25th, 2e rapp. Finland
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CRC/C/15/Add.134, 25th, 1e rapp. Eiland Man (VK en N-Ierland)
CRC/C/15/Add.135, 25th, 1e rapp. Overzeese Gebiedsdelen (VK en N-Ierland)
CRC/C/15/Add.136, 25th, 1e rapp. Tadzjikistan
CRC/C/15/Add.137, 25th, 2e rapp. Colombia
CRC/C/15/Add.138, 25th, 1e rapp. Centraal Afrikaanse Republiek
CRC/C/15/Add.139, 25th, 1e rapp. Marshalleilanden
CRC/C/15/Add.140, 25th, 1e rapp. Slowakije
CRC/C/15/Add.141, 25th, 1e rapp. Comoren
2001
CRC/C/15/Add.142, 26th, 1e rapp. Letland
CRC/C/15/Add.143, 26th, 1e rapp. Liechtenstein
CRC/C/15/Add.144, 26th, 1e rapp. Ethiopië
CRC/C/15/Add.145, 26th, 2e rapp. Egypte
CRC/C/15/Add.146, 26th, 1e rapp. Litouwen
CRC/C/15/Add.147, 26th, 1e rapp. Lesotho
CRC/C/15/Add.148, 26th, 1e rapp. Saoedi-Arabië
CRC/C/15/Add.149, 26th, 1e rapp. Palau
CRC/C/15/Add.150, 26th, 1e rapp. Dominicaanse Republiek
CRC/C/15/Add.151, 27th, 2e rapp. Denemarken
CRC/C/15/Add.152, 27th, 1e rapp. Turkije
CRC/C/15/Add.153, 27th, 1e rapp. Democratische Republiek Congo
CRC/C/15/Add.154, 27th, 2e rapp. Guatemala
CRC/C/15/Add.155, 27th, 1e rapp. Ivoorkust
CRC/C/15/Add.156, 27th, 1e rapp. (revised) Tanzania
CRC/C/15/Add.157, 27th, 1e rapp. Bhutan
CRC/C/15/Add.158, 27th, 1e rapp. Monaco
CRC/C/15/Add.159, 28th, 1e rapp. Mauretanië
CRC/C/15/Add.160, 28th, 1e rapp. Kenia
CRC/C/15/Add.161, 28th, 1e rapp. Oman
CRC/C/15/Add.162, 28th, 2e rapp. Portugal
CRC/C/15/Add.163, 28th, 1e rapp. Qatar
CRC/C/15/Add.164, 28th, 1e rapp. Kameroen
CRC/C/15/Add.165, 28th, 1e rapp. Gambia
CRC/C/15/Add.166, 28th, 2e rapp. Paraguay
CRC/C/15/Add.167, 28th, 1e rapp. Oezbekistan
CRC/C/15/Add.168, 28th, 1e rapp. Kaap-Verdië
CRC/C/15/Add.169, 29th, 2e rapp. Libanon
CRC/C/15/Add.170, 29th, 1e rapp. Griekenland
CRC/C/15/Add.171, 29th, 1e rapp. Gabon
CRC/C/15/Add.172, 29th, 1e rapp. Mozambique
CRC/C/15/Add.173, 29th, 1e rapp. Chili
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CRC/C/15/Add.174, 29th, 1e rapp. Malawi
CRC/C/15/Add.175, 29th, 1e rapp. Bahrein
CRC/C/15/Add.176, 29th, 1e rapp. Andorra
2002
CRC/C/15/Add.177, 30th, 1e rapp. Guinee-Bissau
CRC/C/15/Add.178, 30th, 2e rapp. België
CRC/C/15/Add.179, 30th, 1e rapp. Niger
CRC/C/15/Add.180, 30th, 2e rapp. Belarus
CRC/C/15/Add.181, 30th, 2e rapp. Tunesië
CRC/C/15/Add.182, 30th, 1e rapp. Zwitserland
CRC/C/15/Add.183, 30th, 1e rapp. Verenigde Arabische Emiraten
CRC/C/15/Add.184, 30th, 1e rapp. Saint Vincent en de Grenadines
CRC/C/15/Add.185, 30th, 2e rapp. Spanje
CRC/C/15/Add.186, 30th, 1e rapp. Nederlandse Antillen
CRC/C/15/Add.187, 31st, 2e rapp. Argentinië
CRC/C/15/Add.188, 31st, 2e rapp. VK en N-Ierland
CRC/C/15/Add.189, 31st, 1e rapp. Seychellen
CRC/C/15/Add.190, 31st, 2e rapp. Soedan
CRC/C/15/Add.191, 31st, 2e rapp. Oekraine
CRC/C/15/Add.192, 31st, 1e rapp. Moldavië
CRC/C/15/Add.193, 31st, 2e rapp. Burkina Faso
CRC/C/15/Add.194, 31st, 2e rapp. Polen
CRC/C/15/Add.195, 31st, 1e rapp. Israël
2003
CRC/C/15/Add.196, 32nd, 1e rapp. Estland
CRC/C/15/Add.197, 32nd, 2e rapp. Zuid-Korea
CRC/C/15/Add.198, 32nd, 2e rapp. Italië
CRC/C/15/Add.199, 32nd, 2e rapp. Roemenië
CRC/C/15/Add.200, 32nd, 2e rapp. Vietnam
CRC/C/15/Add.201, 32nd, 2e rapp. Tsjechië
CRC/C/15/Add.202, 32nd, 1e rapp. Haïti
CRC/C/15/Add.203, 32nd, 2e rapp. IJsland
CRC/C/15/Add.204, 33rd, 1e rapp. Eritrea
CRC/C/15/Add.205, 33rd, 2e rapp. Cyprus
CRC/C/15/Add.206, 33rd, 1e rapp. Zambia
CRC/C/15/Add.207, 33rd, 2e rapp. Sri Lanka
CRC/C/15/Add.208, 33rd, 1e rapp. Solomon Islands
CRC/C/15/Add.209, 33rd, 2e rapp. Libië
CRC/C/15/Add.210, 33rd, 2e rapp. Jamaica
CRC/C/15/Add.211, 33rd, 2e rapp. Marokko
CRC/C/15/Add.212, 33rd, 2e rapp. Syrië
CRC/C/15/Add.213, 33rd, 1e rapp. Kazachstan
CRC/C/15/Add.214, 34th, 1e rapp. San Marino
CRC/C/15/Add.215, 34th, 2e rapp. Canada
CRC/C/15/Add.216, 34th, 2e rapp. Nieuw-Zeeland
CRC/C/15/Add.217, 34th, 2e rapp. Pakistan
CRC/C/15/Add.218, 34th, 2e rapp. Madagascar
CRC/C/15/Add.219, 34th, 1e rapp. Brunei
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CRC/C/15/Add.220, 34th, 1e rapp. Singapore
CRC/C/15/Add.221, 34th, 2e rapp. Bangladesh
CRC/C/15/Add.222, 34th, 2e rapp. Georgië
2004
CRC/C/15/Add.223, 35th, 2e rapp. Indonesië
CRC/C/15/Add.224, 35th, 1e rapp. Guyana
CRC/C/15/Add.225, 35th, 2e rapp. Armenië
CRC/C/15/Add.226, 35th, 2e rapp. Duitsland
CRC/C/15/Add.227, 35th, 2e rapp. Nederland en 1e rapp. Aruba
CRC/C/15/Add.228, 35th, 2e rapp. India
CRC/C/15/Add.229, 35th, 1e rapp. Papoea Nieuw Guinea
CRC/C/15/Add.230, 35th, 2e rapp. Slovenië
CRC/C/15/Add.231, 35th, 2e rapp. Japan
CRC/C/15/Add.232, 36th, 2e rapp. El Salvador
CRC/C/15/Add.233, 36th, 2e rapp. Panama
CRC/C/15/Add.234, 36th, 2e rapp. Rwanda
CRC/C/15/Add.235, 36th, 1e rapp. Sao Tomé en Principe
CRC/C/15/Add.236, 36th, 1e rapp. Liberia
CRC/C/15/Add.237, 36th, 2e rapp. Myanmar
CRC/C/15/Add.238, 36th, 1e rapp. Dominica
CRC/C/15/Add.239, 36th, 2e rapp. Noord-Korea
CRC/C/15/Add.240, 36th, 2e rapp. Frankrijk
CRC/C/15/Add.241, 37th, 1e rapp. Brazilië
CRC/C/15/Add.242, 37th, 1e rapp. Botswana
CRC/C/15/Add.243, 37th, 2e rapp. Kroatië
CRC/C/15/Add.244, 37th, 2e rapp. Kyrgyzstan
CRC/C/15/Add.245, 37th, 1e rapp. Equatoriaal Guinee
CRC/C/15/Add.246, 37th, 1e rapp. Angola
CRC/C/15/Add.247, 37th, 1e rapp. Antigua en Barbuda
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CRC/C/15/Add.248, 38th, 3e rapp. Zweden
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CRC/C/15/Add.255, 38th, 2e rapp. Togo
CRC/C/15/Add.256, 38th, 3e rapp. Bolivia
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CRC/C/15/Add.259, 39th, 2e rapp. Filipijnen
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CRC/C/15/Add.263, 39th, 3e rapp. Noorwegen
CRC/C/15/Add.264, 39th, 2e rapp. Mongolië
CRC/C/15/Add.265, 39th, 3e rapp. Nicaragua
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CRC/C/15/Add.267, 39th, 3e rapp. Jemen
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