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Stuk 204 (2009-2010) – Nr. 3

Het Vlaams Parlement,
– gehoord de bespreking van de beleidsnota Gelijke Kansen 2004-2009;
– gehoord het antwoord van Vlaams minister Pascal Smet;
– overwegende:
1° dat vrouwen alle kansen moeten krijgen, maar dan wel met de klemtoon op alle, dus
ook de kans om niet buitenshuis te gaan werken; dat de beleidsnota Gelijke Kansen
2004-2009 focust op het stimuleren van acties ter ondersteuning van de combinatie
arbeid en gezin en daarbij vooral aandacht heeft voor het op de arbeidsmarkt brengen van vrouwen; dat daarbij volledig wordt voorbijgegaan aan het belang van het
kind en de complementariteit van mannen en vrouwen binnen het gezin;
2° dat her en der studies worden aangekondigd, terwijl de allerbelangrijkste studie,
namelijk de verdeling van de gezinstaken tussen mannen en vrouwen indien zij werkelijk – ook financieel – de keuze hebben, niet wordt verricht;
3° dat het invoeren van quota voor toenemende zichtbaarheid van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in het openbare leven geen enkel effect heeft als er
geen flankerende maatregelen worden genomen om de combinatie van arbeid en
gezin mogelijk te maken;
4° dat vzw Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen als een van de doelstellingen
heeft om het emancipatie- en participatieproces van de allochtone meisjes en vrouwen te onderbouwen en te stimuleren; dat die vzw in het hoofddoekendebat een
standpunt heeft ingenomen dat indruist tegen die doelstelling; dat de financiering
vanuit het beleidsdomein Gelijke Kansen van vzw’s en andere verenigingen die
standpunten onderschrijven die indruisen tegen de gelijkwaardigheid van vrouwen,
onmiddellijk moet worden stopgezet;
5° dat de beleidsnota Gelijke Kansen binnen het onderdeel holebibeleid geen enkele
maatregel neemt om de operationele doelstelling betreffende gezondheid te realiseren; dat nochtans de toenemende hiv-besmettingen en andere soa’s bij homomannen zorgwekkende proporties aannemen;
6° dat in het kader van het decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid een onafhankelijk orgaan bevoegd moet worden
verklaard om de verplichtingen in het kader van de omzetting van Europese richtlijnen na te komen; dat er gekozen wordt voor het interfederaliseren van enerzijds het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en anderzijds het
Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, terwijl het eerste orgaan zich
stelselmatig onbevoegd verklaart over klachten van Vlamingen wegens racisme;
7° dat er bij de uitvoering van het Vlaamse Antidiscriminatiedecreet, dat het opiniedelict heeft geïnstitutionaliseerd, over moet worden gewaakt dat door de oprichting
van de meldpunten het recht op vrije meningsuiting niet beknot wordt;
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° om bij het nemen van elke beslissing altijd het belang van het kind te laten primeren;
2° een studie te verrichten zoals in Groot-Brittannië, waarbij nagegaan wordt hoe binnen een gezin de verdeling van werk binnenshuis en buitenshuis zou gebeuren indien
men de vrije keuze zou hebben;
3° initiatieven te nemen zoals het invoeren van een opvoedersloon, zodat de vrije keuze
niet kan stuiten op financiële bezwaren;
4° de zichtbaarheid van de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen in het openbare leven te verhogen door flankerende maatregelen te nemen om arbeid en gezin
te combineren alvorens quota in te voeren;
5° de financiering van vzw’s en andere verenigingen die standpunten onderschrijven
die indruisen tegen de gelijkwaardigheid van vrouwen, onmiddellijk stop te zetten;
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6° in het holebibeleid de eerste aandacht te laten gaan naar maatregelen die de gezondheid beschermen;
7° alles in het werk te stellen om het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding te laten opdoeken; noch dat centrum noch het Instituut voor
de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen om te vormen tot een gemeenschappelijke,
interfederale instelling en evenmin een ander vergelijkbaar centraal orgaan op te
richten;
8° erop toe te zien dat door de oprichting van meldpunten in het kader van het
Vlaamse Antidiscriminatiedecreet het recht op vrije meningsuiting op geen enkele
wijze beknot wordt.
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