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De eerste inspanningen om gendergelijk-

heid in het Europese ontwikkelingsbe-

leid te integreren dateren van het VN-

decennium van de vrouw (1975-1985) 

en de VN-Vrouwenconferentie in Nairobi 

in 1985. Naar aanleiding van de wereld-

wijde aandacht voor dit thema ontwierp 

de Europese Commissie haar ‘Women in 

Development’ (WID)-beleid. Dit beleid 

wilde de uitsluiting van vrouwen van ont-

wikkelingsamenwerking aanpakken door 

specifi eke projecten op te zetten om hun 

situatie te verbeteren. De achterliggende 

redenering hierbij was dat vrouwen een 

economische bijdrage konden leveren aan 

ontwikkeling, bijvoorbeeld via toegang 

tot werk of microkrediet, in plaats van 

hun tijd ‘onproductief’ te besteden. Het 

WID-paradigma werd echter steeds meer 

bekritiseerd door feministische academici, 

die argumenteerden dat geïsoleerde pro-

jecten, in de marge van de ‘mainstream’-

ontwikkelingssamenwerking, weinig ef-

fectief zijn om het hoofd te bieden aan het 

onderliggende maatschappelijke probleem 

van ongelijke genderrelaties. Omdat deze 

benadering het ‘gender status quo’ niet 

uitdaagt, wordt deze methode beschouwd 

als een conservatieve benadering. Naar 

aanleiding van de VN-Vrouwenconferen-

tie in Peking – waarin de EU een grote 

rol speelde − stapte de internationale 

gemeenschap over van het conservatieve 

WID-paradigma naar het transformatieve 

‘Gender and Development’ (GAD)-paradig-

ma en de strategie van gendermainstream-

ing die dit paradigma implementeert. Het 

vernieuwende aan GAD en gendermain-

streaming is dat de reikwijdte wordt ver-

ruimd van kleinschalige projecten ge-

richt op vrouwen naar de integratie van 

een gendergelijkheidsperspectief in elk 

facet van ontwikkelingssamenwerking. 

Deze benadering wordt transformatief ge-

noemd, omdat ze via een holistische aan-

pak de discriminerende genderrelaties en 

structuren in de maatschappij wil veran-

deren. Waar het WID-beleid zich enkel op 

vrouwen richtte om meer gelijke gender-

relaties te verwezenlijken, richt het GAD-

beleid zich zowel op mannen als vrouwen 

in de analyse en programma’s.
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Dit artikel onderzoekt gendermainstream-

ing in ontwikkelingshulp van de Europese 

Unie en beantwoordt twee onderzoeks-

vragen. Ten eerste wordt nagegaan of de 

verschuiving van de conservatieve WID-

benadering naar de transformatieve GAD-

benadering daadwerkelijk heeft plaats-

gevonden. Ten tweede wordt onderzocht 

of de Europese Unie een ‘Europeesheid’ 

(= een specifi ek en uniform model voor 

gendergelijkheid) promoot in haar gen-

derbeleid ten opzichte van ontwikkelings-

landen, of dat zij daarentegen gevarieerde 

benaderingen toelaat.

De onderzoeksvragen worden beantwoord 

aan de hand van kwantitatieve en kwali-

tatieve analyses van een honderdtal be-

leidsdocumenten van de Europese Com-

missie waarin de ontwikkelingshulp voor 

elk land afzonderlijk en in detail gepland 

wordt. Door de gemengde onderzoeksme-

thode wordt een genuanceerd beeld ge-

schetst van het Europese genderbeleid in 

de hulpprogrammering. De kwantitatieve 

analyse legt formele aspecten van gender-

mainstreaming (taal, format en budget) 

bloot, terwijl de kwalitatieve analyse sub-

stantiële aspecten van gendermainstream-

ing (frame, rolverdeling en participatie) 

doorlicht. Dit levert zowel hard cijfer-

matig bewijs als een kritische ontleding 

van hoe gender(on)gelijkheid inhoudelijk 

wordt geïnterpreteerd door de Europese 

Commissie. De beleidsdocumenten wor-

den bovendien getoetst aan documenten 

van de civiele maatschappij over gender-

ongelijkheid, waardoor via een inclusieve 

methode lacunes in de hulpprogramme-

ring worden opgespoord (‘wat wordt niet 

gezegd?’).

Uit dit onderzoek kunnen twee grote lessen 

worden getrokken. Ten eerste blijkt dat de 

verschuiving van een conservatieve WID- 

naar een transformatieve GAD-benadering 

slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden. 

Uit de data blijkt dat gender formeel vrij 

goed gegendermainstreamd is: er wordt 

gelijkmatig naar gendertopics verwezen 

in zowel analyse als strategie en gender 

is bovendien geïntegreerd in een vrij groot 

aandeel van het EU-ontwikkelingsbudget. 

Uit de analyse van taal, frame, rolverde-

ling en participatie blijkt echter dat de 

gehanteerde benadering inhoudelijk nog 

zeer sterk neigt naar de conservatieve 

WID-benadering. De bestaande program-

ma’s richten zich vooral op vrouwen en 

op een aantal typische beleidsdomeinen. 

Veel verder dan vrouwen veiliger laten be-

vallen en integreren in onderwijs en werk 

gaat het niet. Er wordt bovendien vrij tra-

ditioneel naar genderrollen gekeken en er 

zijn geen programma’s die genderstereo-

typen of discriminerende structuren pro-

beren uit te dagen.

Ten tweede is de gehanteerde benadering 

erg gefocust op de interne doelstellingen 

en denkwijzen binnen de Europese Com-

missie. Gendermainstreaming wordt in 

de praktijk op een expertbureaucratische 

manier ingevuld. Dit betekent dat de ma-

nier waarop de EU gender(on)gelijkheid 

interpreteert in een land vaak ver afstaat 

van wat de civiele maatschappij naar voor 

schuift. Doordat er geen plaats is voor de 

meningen van vrouwen en van hun orga-

nisaties om de prioriteiten en strategieën 

van ontwikkeling mee vorm te geven, 

wordt de realisatie van een transformatief 

gendermainstreamingsbeleid ernstig be-
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lemmerd. We kunnen dan ook een duide-

lijke Europeesheid afbakenen in het gen-

dermainstreamingsbeleid van de Europese 

Unie tegenover ontwikkelingslanden. Deze 

Europeesheid omvat een interne en een 

externe dimensie. Enerzijds wordt gender 

in het EU-ontwikkelingsbeleid, net zoals 

in het interne EU-beleid, geframed als een 

instrumentele strategie waarin de integra-

tie van vrouwen in onderwijs en werk de 

ontwikkeling en economische groei ten 

goede komt. Gelijkheid tussen mannen en 

vrouwen is dan geen doelstelling op zich 

maar is functioneel in het bereiken van 

andere doelstellingen. Anderzijds zien we 

dat gender voornamelijk gemainstreamd 

is in die sectoren die bijdragen aan het 

behalen van de VN-Millenniumdoelstel-

lingen (met name het bestrijden van ar-

moede, het reduceren van moedersterfte 

en HIV/AIDS en het integreren van meis-

jes in onderwijs). Het is echter geen toe-

val dat de Europese Unie hier op inzet. De 

Europese Unie heeft al langer de ambitie 

om een belangrijke speler te zijn op we-

reldvlak en zij heeft zich in verschillende 

van haar beleidsdocumenten uitgeroepen 

tot een voorvechter van de MDG’s in de 

wereld. Het promoten van de MDG’s staat 

echter niet gelijk aan een transformatief 

gendermainstreamingsbeleid. De MDG’s 

zijn daarom reeds veelvuldig bekritiseerd 

door genderactivisten over heel de wereld 

omdat gendergelijkheid niet te reduceren 

valt tot enkele minimaal geïnterpreteerde 

doelstellingen en omdat ze de aandacht 

afl eiden van het meer verregaande VN-

Actieprogramma dat in 1995 in Peking op 

de Wereldvrouwenconferentie was over-

eengekomen.
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