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Woordenlijst 

BHOS: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
BZ: Ministerie van Buitenlandse Zaken
VBD: Verdrag inzake Biologische Diversiteit 
CEDAW: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
 Women (Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
 discriminatie van vrouwen) 
COP: Conference Of Parties (Conferentie van partijen)
EU: Europese Unie
FPIC: Free Prior and Informed Consent (Vrijwillige, voorafgaande en
 geïnformeerde toestemming)
GAP: Gender Action Plan (Genderactieplan) 
GBF: Global Biodiversity Framework (Mondiaal raamwerk voor bescherming
 biodiversiteit)
GCF: Green Climate Fund (Groen klimaatfonds)
GD: Green Deal
GEF: Global Environment Facility (Wereldmilieufonds)
GFC: Global Forest Coalition
GHG: Greenhouse gas emissions (uitstoot van broeikasgassen)
GLA: Green Livelihoods Alliance
IATI: International Aid Transparency Initiative (Internationaal initiatief inzake
 transparantie van ontwikkelingshulp)
ICCA's: Indigenous Peoples’ and Community Conserved territories and Areas
 (Door Inheemse en de lokale gemeenschap beschermde gebieden) 
IGG: Inclusieve Groene Groei
IMVO: Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
IPLC's: Indigenous Peoples and Local Communities (Inheemse volkeren en
 lokale gemeenschappen) 
LNV: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
NbS: Nature-based Solutions (natuurlijke oplossingen)
OECD-DAC: Organisation for Economic Cooperation and Development - Development
 Assistance Committee (Organisatie voor Economische Samenwerking
 en Ontwikkeling - Commissie voor ontwikkelingsbijstand)
RED: Renewable Energy Directive (Richtlijn hernieuwbare energie) 
SDG's: Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelen)
WECF: Women Engage for a Common Future
(W)EHRD's: (Women) Environmental Human Rights Defenders ([Vrouwelijke]
 verdedigers van milieu- en mensenrechten)
UNDRIP: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
 (VN-Verklaring over de rechten van inheemse volkeren) 
UNDROP: United Nations Declaration on the Rights of Peasants (VN-Verklaring 
 over de rechten van boer[inn]en) 
UNEA: United Nations Environmental Assembly (VN-Milieubijeenkomst)
UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change
 (Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering)
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Definities

In het hele document zullen wij naar het integraal opnemen van overwegingen 
met betrekking tot gender verwijzen met termen zoals “genderblind” of 
“gendertransformatief”. Wij erkennen dat dergelijke termen subjectief kunnen 
zijn, en specificeren daarom hieronder wat wij er binnen de context van deze 
nota onder verstaan.
 
Genderblind: in het beleid of programma wordt op geen enkele manier naar 
vrouwen en/of genderspecifieke invloeden verwezen.

Gendergevoelig/genderbewust: in het beleid of programma wordt wel naar 
genderongelijkheden en gendergerelateerde invloeden verwezen, maar er 
missen concrete stappen of strategieën om deze aan te pakken.

Genderresponsief: in het beleid of programma wordt inclusief bestuur erkend 
en gestimuleerd en er wordt expliciet aandacht besteed aan machtsverschillen, 
waarbij ook concrete stappen om de genderongelijkheid te verminderen worden 
geopperd.    

Gendertransformatief: thet beleid of programma is expliciet gericht 
op het aanpakken van de onderliggende oorzaken die van oudsher de 
genderongelijkheid in stand houden, zoals genderrollen, -normen en 
-gedragingen. Er wordt daarbij aandacht besteed aan intersectionaliteit.  
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Executive Summary

Volgens de Verenigde Naties1 voorzien de bosecosystemen en de biodiversiteit die 
zij herbergen in het levensonderhoud van ongeveer 1,6 miljard mensen wereldwijd 
én bieden zij onderdak aan 80% van alle bekende planten- en diersoorten op 
aarde. De met elkaar verweven crises zoals verlies van biodiversiteit, ontbossing en 
aantasting van ecosystemen nemen in alarmerend tempo toe, met desastreuze 
gevolgen voor ons en onze planeet. Daarnaast groeit ook het besef dat mensen 
een rol kunnen spelen bij het tegengaan van deze tendens en in de duurzame 
bescherming en het beheer van natuurlijke landschappen. Wij constateren echter 
dat er nog te weinig (mainstream)2 aandacht wordt besteed aan genderspecifieke 
kwesties. Vrouwen (en meisjes) in al hun verscheidenheid3 verhouden zich, vaak als 
gevolg van onderliggende genderongelijkheden, doorgaans anders tot bossen en 
biodiversiteit. Zo hebben zij een lagere kans op zekere landeigendomsrechten, zijn ze 
ondervertegenwoordigd in bestuur, worden ze als vrouwelijke verdedigers van milieu- 
en mensenrechten ([W]EHRD's) geconfronteerd met bepaalde gendergerelateerde 
dreigingen en hebben ze in mindere mate toegang tot of controle over natuurlijke 
hulpbronnen. Vrouwen zijn echter verre van passieve slachtoffers, maar spelen 
een sleutelrol in de transformatie richting duurzame bescherming en behoud van 
bosecosystemen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een zinvolle deelname van 
vrouwen aan het bosbeheer een “aanzienlijk positief effect” heeft4, hoewel wij willen 
benadrukken dat gendergelijkheid dient te worden gezien als een doel op zich, los 
van de eventuele instrumentele waarde ervan met betrekking tot andere doeleinden.  

Aangezien Nederland van oudsher de belangenbehartiging van gendergelijkheid 
gesteund heeft, zowel binnen de EU als bij mondiale beleidsvorming, heeft WECF 
een feministische analyse uitgevoerd op de belangrijkste beleidsmaatregelen, 
regelgeving en strategieën van de Nederlandse overheid inzake bos en biodiversiteit, 
alsmede op beleidslijnen en akkoorden waarbij Nederland op EU- en internationaal 
niveau betrokken is. Op het eerste gezicht bleek dat de meeste Nederlandse en EU-
beleidsdocumenten nog altijd genderblind of hoogstens gendergevoelig zijn. Zelfs 
als naar bepaalde genderaspecten wordt verwezen - en dat is zeker niet altijd het 

1. Verenigde Naties. SDG 15: Life on Land. Forests, desertification and biodiversity
2. We verwijzen hier met name naar politieke en institutionele aandacht. Duidelijk mag zijn dat sommige 
studies over de samenhang van gender en bos resp. biodiversiteit al tot tientallen jaren teruggaan (zie 
bijvoorbeeld: CGIAR, 2017,'30 years of gender and forests')
3. Wanneer we in dit document naar “vrouwen” verwijzen, dient dit te worden opgevat als “vrouwen 
(en, waar van toepassing, meisjes) in al hun verscheidenheid”. WECF streeft naar een intersectionele 
benadering, die alle intersectionele identiteiten erkent die van invloed zijn op de manier waarop mensen 
de wereld ervaren. Voorbeelden zijn o.a.: gender, leeftijd, huidskleur/etniciteit, Inheemse status, seksuele 
geaardheid, kaste en klasse, geografische locatie, religie, beperking, rechtspositie en meer. Hoewel 
wij geen binaire genderscheiding in stand willen houden en erkennen dat mensen met verschillende 
genderidentiteiten verschillende behoeften en ervaringen kunnen hebben, betekent het gebrek aan naar 
gender uitgesplitste gegevens voor vrouwen en mannen, laat staan voor andere genders, dat wij dit niet 
in de analyse kunnen opnemen.     
4. FAO, 2022. The State of the World’s Forests 2022. Forest pathways for green recovery and building 
inclusive, resilient and sustainable economies. Hoofdstuk 5.6.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/
https://www.bioversityinternational.org/news/detail/30-years-of-gender-and-forests/
https://www.fao.org/3/cb9360en/cb9360en.pdf
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geval - worden deze niet gelinkt aan intersectionaliteit of ondersteund door concrete 
strategieën, doelstellingen of stappen om structurele ongelijkheden aan te pakken, of 
om de zinvolle deelname van vrouwen aan besluitvorming en bestuur te bevorderen. 
Bemoedigender is het programma van de Nederlandse overheid (financiële steun 
voor maatschappelijke initiatieven), dat kan worden omschreven als gendergevoelig 
tot genderresponsief. Alle projectvoorstellen worden geacht te voldoen aan een 
aantal gendercriteria. In 2019 werd bijna 87% van de financiering voor landbouw, 
bosbouw en visserij aangemerkt als bijdragend aan een of meer gendergerelateerde 
doelstellingen. Er wordt aandacht besteed aan het belang van het uitvoeren van een 
genderanalyse, het opnemen van gender in de doelstelling(en) en aan de vraag of 
activiteiten aansluiten bij de visie van het ministerie op gendergelijkheid. Hoewel dit 
een goed begin is, lijkt de nadruk vaak te liggen op de economische emancipatie 
en het levensonderhoud van vrouwen. Het is van cruciaal belang dat beleid en 
programmapunten het vrouwen gemakkelijker maken hun politieke, sociale en 
economische rechten volledig uit te oefenen, met de nadruk op zinvolle deelname 
aan de besluitvorming. Op EU-niveau zijn de strategieën en wetgeving rondom 
bos en biodiversiteit veelal genderblind. De EU heeft een Genderstrategie en een 
Genderactieplan (III) vastgesteld, maar wij constateren dat deze niet in belangrijke 
mate worden genormaliseerd. Bij veel internationale overeenkomsten gebeurt dit 
wel. Aangezien de uitvoering echter op nationaal niveau moet plaatsvinden, is het 
absoluut noodzakelijk dat in nationaal beleid gender van meet af aan expliciet wordt 
opgenomen. 

De belangrijkste overkoepelende aanbevelingen voor besluitvormers en beleidsmakers 
die ervoor moeten zorgen dat strategieën rondom bos en biodiversiteit niet 
onbedoeld de genderongelijkheid in stand houden maar in plaats daarvan de 
positie van de vrouw versterken en leiden tot inclusief en genderresponsief bos- en 
biodiversiteitsbeheer zijn: 

• Betrek een diverse groep (IPLC-)vrouwen, meisjes en genderdiverse personen 
op zinvolle wijze bij de ontwikkeling en uitvoering van beleidslijnen, kaders en 
programma's rondom bos en biodiversiteit. Het is belangrijk dat zij worden gezien 
als agents of change in plaats van passieve slachtoffers.

• Zorg ervoor dat het bos- en biodiversiteitsbeleid, evenals andere onderling 
verbonden beleidskaders en wetgeving, in overeenstemming zijn met de 
bestaande beleidskaders en actieplannen rondom gender;

• Vergroot de inspanningen en capaciteit om de vastgestelde kloof betreffende 
naar gender/geslacht uitgesplitste gegevens op het raakvlak tussen gender, bos 
en biodiversiteit te dichten;

• Stel ambitieuze, duidelijke en concrete strategieën op om gender op transparante 
wijze op te nemen in beleid en programma's op verschillende bestuursniveaus en 
voer deze uit; 
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• Zorg voor gelijke toegang tot middelen en kansen ter bevordering van de sociale, 
politieke en economische emancipatie van vrouwen en meisjes;

• Pas strenge due diligence-reglementering toe om te voorkomen dat ofwel 
Nederlands overheidsgeld ofwel de activiteiten van in Nederland gevestigde 
bedrijven vrouwen benadelen;

• Pleit voor specifieke genderdoelstellingen,  targets,  acties en  indicatoren in alle 
beleidslijnen, strategieën en regelgeving rondom bos en biodiversiteit (zoals 
een specifieke gendertarget in het Mondiaal raamwerk voor bescherming 
biodiversiteit van na 2020)

Het rapport is als volgt ingedeeld:  

 Deel 1 - inleiding en context 

 Deel 2 - analyse van de relevante beleidslijnen, strategieën en    
 overeenkomsten inzake bos en biodiversiteit

 • 2.1 - Nederlandse beleidslijnen en strategieën van nationaal en   
  internationaal belang  

 • 2.2 - EU-beleid, -strategieën en -overeenkomsten, vergeleken met twee  
  internationale beleidskaders en initiatieven waarover momenteel wordt  
  onderhandeld                     

 Deel 3 - aanbevelingen en conclusies voor besluitvormers en beleidsmakers  
 teneinde de ontwikkeling en bepleiting van een genderresponsief bos- en  
 biodiversiteitsbeleid
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1. INLEIDING:  
het belang van gender voor beleidsvorming inzake bos en 
biodiversiteit

Bosecosystemen bedekken bijna een derde van het landoppervlak, zijn cruciaal 
voor het behoud van een gezonde planeet en voorzien in het levensonderhoud van 
ongeveer 1,6 miljard mensen wereldwijd5. Bosgebied biedt onderdak aan 80% van de 
ons bekende planten- en diersoorten op aarde, speelt een sleutelrol bij de mitigatie 
van de klimaatverandering en bij klimaatadaptatie, vormt een bron van voedsel en 
geneesmiddelen, gaat bodemerosie tegen, vult waterbronnen aan, draagt bij aan 
de vermindering van de luchtverontreiniging en heeft daarnaast een culturele en 
spirituele waarde6. 

In Europa wordt ongeveer 35% van het totale landoppervlak door bosgebied 
bedekt, wat neerkomt op ongeveer 227 miljoen hectaren7, maar dit gebied is zeer 
ongelijk verdeeld tussen de verschillende landen. In Nederland wordt maar zo'n 10% 
van het landoppervlak door bosgebied bedekt. Hoewel er plaatselijke verschillen 
bestaan, kan een duidelijke wereldwijde trend van aanhoudende ontbossing 
en aantasting van bossen worden vastgesteld. Dit is een belangrijke factor in de 
klimaatverandering en het biodiversiteitsverlies. Het menselijk handelen onder de 
heersende sociaaleconomische systemen leidt tot het uitsterven van meer planten- 
en diersoorten dan ooit tevoren. Het verlies aan biodiversiteit en de aantasting 
van ecosystemen blijven in de EU in een alarmerend hoog tempo plaatsvinden: 
tenzij dringend maatregelen worden genomen, zullen ongeveer 1 miljoen soorten 
uitsterven8. Momenteel kan van slechts 23% van de planten- en diersoorten en 16% 
van de habitats de natuurrichtlijnen van de EU gesteld worden dat deze in goede 
gezondheid verkeren; in Nederland is dat respectievelijk 26,68% en 11,54%9.

 

De uitbreiding van de landbouw, intensieve en grootschalige productie van 
handelswaar, veevoeder en niet-duurzame veeteelt, en de vraag naar houtbrandstof 
behoren tot de belangrijkste oorzaken van ontbossing, aantasting van bosgebieden 
en het verlies van biodiversiteit wereldwijd, en daarmee van klimaatverandering. 
In Europa is de consumptie van producten die schadelijk zijn voor bosgebieden 
(zoals soja, palmolie, rundvlees, leer en cacao) een van de belangrijkste oorzaken 
van “geïmporteerde ontbossing”, die wordt veroorzaakt door de uitbreiding van 

5. FAO and UNEP. 2020. The State of the World’s Forests 2020. Forests, biodiversity, and people.
6. FAO, 2022. The State of the World’s Forests 2022. Forest pathways for green recovery and building 
inclusive, resilient and sustainable economies.
7. Forest Europe, 2020. State of Europe’s Forests 2020
8. IPBES, 2019. Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H.T. 
Ngo (editors). IPBES-secretariaat, Bonn, Duitsland.
9. Biodiversity Information System for Europe, Land, Nederland

https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8642en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb9360en
https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf
https://zenodo.org/record/6417333
https://zenodo.org/record/6417333
https://biodiversity.europa.eu/countries/netherlands
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landbouwgrond ten koste van tropische bossen en andere ecosystemen zoals gras- 
en drasland met een grote biodiversiteit. Europa levert na China in financieel opzicht 
de grootste bijdrage aan ontbossing: tussen 2005 en 2017 waren de grootste EU-
economieën, waaronder Nederland, verantwoordelijk voor 80% van de geïmporteerde 
ontbossing in de EU.10 

Het staat vast dat vrouwen overal ter wereld, met name Inheemse vrouwen en 
vrouwen in agrarische gebieden, kwetsbaarder zijn voor de gevolgen van de 
aantasting van het milieu en ecosystemen, ontbossing, biodiversiteitsverlies, 
klimaatverandering en extreme klimaatverschijnselen.11 Door gendergerelateerde 
verschillen met betrekking tot het beheer van natuurlijke hulpbronnen, gekoppeld aan 
bijvoorbeeld ongelijke rechten op grondbezit, krijgen veel vrouwen disproportioneel te 
maken met de gevolgen van ontbossing en biodiversiteitsverlies. 

Vrouwen lijden onevenredig onder de gevolgen van systemen die gebaseerd zijn op 
steeds toenemende groei en de concentratie van economische en politieke macht 
in handen van reeds geprivilegieerde groepen. Wij zijn van mening dat de huidige 
sociaaleconomische systemen geworteld zijn in sociale onrechtvaardigheden 
en ongelijkheden en deze in stand houden, met te weinig aandacht voor 
gendergerelateerde kwesties zoals onbetaalde zorg- en huishoudelijke taken, 
en beperkte toegang tot landeigendom en andere natuurlijke hulpbronnen.12 De 
wereldwijde genderkloven op het gebied van o.a. armoede, water, zeggenschap, 
voedsel, geletterdheid en landeigendom worden versterkt door de gevolgen van de 
klimaatverandering, zoals mislukte oogsten en waterschaarste.13 Naarmate bossen 

10. Wereld Natuur Fonds (WNF), 2021. Stepping up? The continuing impact of EU consumption on nature 
worldwide’ Wedeux, B. & Schulmeister-Oldenhove, Anke.
11. Zie bijvoorbeeld: Samenvattend verslag (2022): ‘Dimensions and examples of the gender-
differentiated impacts of climate change, the role of women as agents of change and opportunities for 
women’, UNFCCC Secretariat; IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. 
Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. 
Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.; 
Addressing Gender Issues and Actions in Biodiversity Objectives; Gender justice and climate action: A 
feminist analysis of forest and climate policy-making(2021), Global Forest Coalition (GFC); Neumayer, E. 
en Plümper, T. (2007): ‘The gendered nature of natural disasters: The impacts of catastrophic events on 
the gender gap in life expectancy, 1981-2002’, Annals of the Association of American Geographers 97(3): 
551–566.
12. ActionAid, 2021. Unpaid care and domestic work: a glance to guiding principles and minimum 
standards 
13. Women’s Environment and Development Organisation (WEDO), 2016. Achtergronddocument: Gender 
Mainstreaming Practices in the Context of Climate Responses

https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/stepping_up___the_continuing_impact_of_eu_consumption_on_nature_worldwide_fullreport_low_res.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf
https://www.cbd.int/gender/doc/cbd-towards2020-gender_integration-en.pdf
https://globalforestcoalition.org/fr/forest-cover-65/
https://globalforestcoalition.org/fr/forest-cover-65/
https://www.actionaid.ch/en/informati/notizie/unpaid-care-and-domestic-work/
https://www.actionaid.ch/en/informati/notizie/unpaid-care-and-domestic-work/
https://wedo.org/background-paper-gender-mainstreaming-practices-context-climate-responses/
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worden uitgeput en zoetwatervoorraden opraken, zijn het bijvoorbeeld vrouwen en 
meisjes die grotere afstanden moeten afleggen om brandhout en water te halen 
voor hun gemeenschap14. Dit leidt onder meer tot minder tijd voor scholing, en 
verhoogt het risico op seksuele intimidatie en aanranding15. 

Hoewel het aanpakken van de ernstige genderspecifieke gevolgen van vitaal 
belang is, dienen de oplossingen en deskundigheid van vrouwen ook erkend en 
gewaardeerd te worden. Vrouwen beschikken vaak over unieke traditionele kennis 
die de bescherming van bos en biodiversiteit wereldwijd ondersteunt16. Zij spelen dan 
ook een sleutelrol in de overgang naar meer veerkrachtige en duurzame oplossingen, 
bij het duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen, en bij het behoud 
en herstel van belangrijke ecosystemen met grote biodiversiteit overal ter wereld.17 
Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen dat een zinvolle deelname van vrouwen 
aan het bosbeheer en de bescherming van de biodiversiteit een “aanzienlijk 
positief effect” heeft18, hoewel gendergelijkheid dient te worden gezien als een doel 
op zich, los van de eventuele instrumentele waarde ervan met betrekking tot andere 
doeleinden.  

Toch ontbreken er vaak vrouwen 'aan tafel' wanneer prioriteiten worden gesteld, 
oplossingen worden geformuleerd en middelen worden toegewezen. Deze 
ondervertegenwoordiging resulteert in de ontwikkeling van beleidslijnen voor bos- 
en biodiversiteitsbehoud, en van strategieën inzake klimaatmitigatie en  adaptatie, 
die volledig genderblind zijn. Dit zorgt voor een toename in de ongelijkheid en 
hindert de totstandkoming van doeltreffende oplossingen.19 Als beleid er niet in 
slaagt de bestaande structurele ongelijkheden aan te pakken, zal het er evenmin 
in slagen de ongelijke verdeling van toegang tot en beheer van hulpbronnen op 
basis van gender, klasse, huidskleur, kaste, leeftijd, vermogen en andere vormen van 
discriminatie te elimineren20. Zodoende zal hiermee een onrechtvaardig systeem van 
intersectionele vormen van onderdrukking worden versterkt en in stand gehouden. 

Er is maar weinig geschreven vanuit een feministisch perspectief over de meest 
recente beleidskaders voor bos en biodiversiteit in Nederland en de EU, en met 
deze nota hopen wij bij te dragen aan het dichten van deze kloof. Ons doel is het 

14. Reuters, 2020. Climate woes growing for women, hit worst by displacement and migration’
15. World Rainforest Movement, 2021. Resistance in the face of multiple tactics to expand monocultures 
16. Global Forest Coalition, 2014. ‘Forest, biodiversity, and rural and indigenous women’s rights’
17. Zie bijvoorbeeld: Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2021. ‘Implications of 
gender roles in natural resource governance in Latin America and the Caribbean’
18. FAO, 2022. The State of the World’s Forests 2022. Forest pathways for green recovery and building 
inclusive, resilient and sustainable economies. Hoofdstuk 5.6.
19. In het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCCC) was het 
percentage vrouwen in alle nationale delegaties in 2021 bijvoorbeeld 38%; een stijging van slechts 8% is 
ten opzichte van 2009. Binnen de Europese Comissie bestaat het parlement, inclusief de voorzitter, uit 430 
mannen en 275 vrouwen, en het Nederlandse parlement (beide kamers) bestaat voor 64,3% uit mannen 
en 35,7% uit vrouwen. 
20. Global Forest Coalition, 2021. Gender justice and climate action: A feminist analysis of forest and 
climate policy-making.

https://www.reuters.com/article/us-global-women-climatechange-disaster-idUSKBN2480ON
https://www.wrm.org.uy/sites/default/files/bulletin-pdfs/Boletin-257_ENG.pdf
https://www.womensmajorgroup.org/wp-content/uploads/2014/05/SDGs-position-paper-Forests-FINAL.pdf
https://www.cepal.org/en/insights/implications-gender-roles-natural-resource-governance-latin-america-and-caribbean
https://www.cepal.org/en/insights/implications-gender-roles-natural-resource-governance-latin-america-and-caribbean
https://www.fao.org/3/cb9360en/online/src/html/women-youth-participation-empowerment.html
https://www.fao.org/3/cb9360en/online/src/html/women-youth-participation-empowerment.html
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl/bar/year:2022-Q2/geo:EU28,EU27_2020,IPA,EEA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,UK,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:MEMB_PARL/EGROUP:PARL_ALL
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl/bar/year:2022-Q2/geo:EU28,EU27_2020,IPA,EEA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,UK,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:MEMB_PARL/EGROUP:PARL_ALL
https://globalforestcoalition.org/fr/forest-cover-65/
https://globalforestcoalition.org/fr/forest-cover-65/
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analyseren van de genderresponsiviteit van belangrijke beleidslijnen, voorschriften en 
strategieën inzake bos en biodiversiteit in Nederland, de EU en, in beperktere mate, op 
internationaal niveau. Wij doen aanbevelingen aan besluitvormers en beleidsmakers 
om ervoor te zorgen dat beleid en regelgeving (meer) genderresponsief worden. 
Zodra een zeker niveau van responsiviteit is bereikt, moedigen wij deze partijen aan 
om nog meer stappen te zetten richting gendertransformatief beleid.  

De voor de nota gebruikte methoden waren: het in kaart brengen van 
relevant Nederlands, EU- en internationaal bos- en biodiversiteitsbeleid, 
een literatuuronderzoek en in totaal drie interviews met Nederlandse 
overheidsvertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Hoewel 
de beleidsnota in de eerste plaats op BZ gericht is, zijn wij ons ervan bewust dat 
ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LN) een belangrijke 
rol speelt bij de nationale implementatie van internationale beleidskaders. We 
erkennen dat het feit dat LNV nog niet is geraadpleegd een tekortkoming van dit 
rapport is, maar het plan is om het ministerie ten minste bij de lopende dialoog 
met belanghebbenden binnen de Nederlandse overheid te betrekken. Voor de 
analyse hebben wij gebruik gemaakt van een eerder door leden en bondgenoten 
van de WECF/GFC ontwikkelde feministische methodologie. Deze methodologie 
(zie bijlage I) is enigszins aangepast aan de reikwijdte van deze nota en droeg 
zo bij aan de beschouwing van het klimaat-, bos- en biodiversiteitsbeleid door 
een 'genderlens', wat wil zeggen dat hierbij de behoeften en de rol van vrouwen 
in al hun verscheidenheid als rechthebbenden en actieve veranderaars worden 
benadrukt. De methodologie bestaat uit een reeks begeleidende vragen die gericht 
zijn op de weerslag, de voordelen van uitvoering van en overleg over beleid, en 
besluitvormingsprocessen. 
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2. Genderresponsiviteit van de beleidskaders inzake bos en 
biodiversiteit

In dit deel onderzoeken we de beleidskaders inzake bos en biodiversiteit van 
met name Nederland en de EU op verschillende bestuursniveaus. We zijn 
ons ervan bewust dat dit onderzoek allerminst volledig is. Hoewel bos- en 
biodiversiteitsstrategieën hier centraal staan, hebben we niettemin aandacht 
besteed aan nauwverwante beleidskaders, zoals de EU-Natuurherstelwet en de 
verbanden tussen de biodiversiteitsstrategie van de EU en het post-2020 Mondiaal 
raamwerk voor bescherming biodiversiteit (Global Biodiversity Framework, GBF) 
ingevolge het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Convention on Biological 
Diversity, VBD). 

Als EU-lidstaat speelt Nederland een rol bij de vormgeving en uitvoering van EU-beleid 
en -regelgeving. Het is tevens betrokken bij diverse internationale beleidsvorming 
op het gebied van klimaat, bos en biodiversiteit, en kan het beleid en kaders op 
verschillende bestuursniveaus beïnvloeden en formuleren. De op VN- en EU-niveau 
vastgestelde beleidskaders zijn op hun beurt van toepassing op alle partijen en 
lidstaten. Daarom werd het passend geacht beleid van verschillende bestuursniveaus 
op te nemen vanwege de implicaties ervan voor Nederland, en ook om de rol te 
benadrukken die Nederland kan spelen bij het bepleiten van genderresponsieve, en 
idealiter transformatieve, veranderingen op alle niveaus.

2.1. Beleidslijnen en  kaders inzake bos en biodiversiteit in Nederland

Het is allereerst van belang de reputatie van Nederland te erkennen als een groot 
voorvechter van vrouwenrechten en gendergelijkheid in de diverse beleidsprocessen 
waar het bij betrokken is. Wij voelen ons gesteund door de aangekondigde 
ontwikkeling van feministisch buitenlandbeleid21, en hopen dat dit zich vertaalt in een 
sterkere genderlens bij de internationale aanpak rondom bos en biodiversiteit. Het is 
zeer positief dat op de pagina over genderontwikkelingssamenwerking22 expliciet 
wordt verwezen naar het streven naar gendertransformatieve veranderingen 
en dat de noodzaak van lokaal eigenaarschap en 'bestuur vanuit het Mondiale 
Zuiden' wordt erkend. Verder onderschrijven we het feit dat “als medevoorzitter van 
de Actiecoalitie voor Feministische bewegingen en leiderschap Nederland op de 
Generation Equality Forums heeft aangedrongen op meer politieke en financiële steun 
voor vrouwenrechtenorganisaties in het Mondiale Zuiden”23. 

21. Rijksoverheid, 2022. Kamerbrief over vraag van Eerste Kamer naar toegevoegde waarde van 
feministisch buitenlandbeleid voor Nederland
22. Ministerie van Buitenlandse Zaken. Women's Rights and Gender Equality
23. Ibid. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/13/kamerbrief-inzake-vraag-van-eerste-kamer-naar-toegevoegde-waarde-van-feministisch-buitenlandbeleid-voor-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/13/kamerbrief-inzake-vraag-van-eerste-kamer-naar-toegevoegde-waarde-van-feministisch-buitenlandbeleid-voor-nederland
https://www.nlontwikkelingssamenwerking.nl/en/landen/-/asset_publisher/rn3ETllV4XFZ/content/sdg-5-gendergelijkheid
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Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), met name de directie Inclusieve Groene 
Groei (IGG), is een van de belangrijkste spelers in de onderhandelingen over en 
de uitvoering van de internationale klimaat- en biodiversiteitstoezeggingen van 
Nederland. Het is gunstig dat BZ zich inzet voor gendermainstreaming in al haar 
werkzaamheden. Toch, zoals ook in de IOB-evaluatie over gendermainstreaming24 
staat, zien wij nog ruimte voor verbetering, met name op het snijvlak van gender, 
klimaat, bos en biodiversiteit. Wij hebben het gevoel dat de strategieën hiervoor 
soms nog in isolatie worden ontwikkeld. Hoewel wij de positieve rol van Nederlandse 
beleidsmakers bij het pleiten voor gender in bredere klimaatdiscussies erkennen, en 
beseffen dat veel van die pleidooien wellicht achter gesloten deuren plaatsvinden, 
blijkt uit een analyse van de beschikbare documenten dat deze aanpak niet 
onmiddellijk zichtbaar is in de beleidsdiscussies over bos en biodiversiteit.

Er zijn twee belangrijke beleidsdocumenten (kamerbrieven) die de aanpak van de 
Nederlandse overheid ten aanzien van internationaal bos- en biodiversiteitsbeheer 
schetsen. Aangezien beide documenten zijn gepubliceerd in 2020, vóór het nieuwe 
regeerakkoord en de kabinetsformatie in 2021, kan niet worden aangenomen 
dat zij de meest actuele standpunten van de betrokken ministeries (Ministerie 
van Buitenlandse Zaken en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) 
weergeven. Tot september 2022 zijn er echter geen vergelijkbare documenten meer 
gepubliceerd en er bestaan weinig andere schriftelijke beleidsdocumenten die 
rechtstreeks betrekking hebben op het internationale bos- en biodiversiteitsbeleid 
van Nederland. 

De kamerbrief betreffende de internationale inspanning voor behoud en herstel 
van bossen25 geeft een overzicht van de aanpak van de Nederlandse overheid 
van ontbossing en aantasting van bossen. Bemoedigend is de erkenning dat 
ontbossing en aantasting van bossen niet alleen ernstige gevolgen hebben voor 
het klimaat, maar ook voor gemeenschappen die in bossen wonen en er voor hun 
levensonderhoud van afhankelijk zijn. De Inheemse bevolking en andere “meest 
kwetsbare” groepen worden met nadruk genoemd, in tegenstelling tot vrouwen. 
Ondanks verwijzingen naar onderwerpen die een genderdimensie hebben, zoals 
de risico's voor verdedigers van milieu- en mensenrechten (EHRD's)26, wordt in het 
document slechts één keer verwezen naar “inclusief vrouwen”. 

In deze verwijzing ontbreekt elk concreet voorstel voor een strategie om ervoor 
te zorgen dat vrouwen op zinvolle wijze worden betrokken bij de instandhouding, 
het herstel en het beheer van bossen. Hoewel er vijf punten worden genoemd met 

24. Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2021. Gender mainstreaming in the Dutch Ministry of Foreign 
Affairs: beyond ‘add women and stir’? Egmond, M., C. & Nooijer, P.Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
Nederland
25. Rijksoverheid, 2020. Kamerbrief over de internationale inzet voor bosbehoud en bosherstel
26 Zie bijvoorbeeld: Association for Women’s Rights in Development (AWID), 2017. Women Human Rights 
Defenders confronting extractive industries 

https://english.iob-evaluatie.nl/results/publications/evaluations/2021/06/27/gender-mainstreaming-in-the-dutch-ministry-of-foreign-affairs
https://english.iob-evaluatie.nl/results/publications/evaluations/2021/06/27/gender-mainstreaming-in-the-dutch-ministry-of-foreign-affairs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/09/kamerbrief-inzake-internationale-inzet-bosbehoud-en-bosherstel
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/whrds-confronting_extractive_industries_report-eng.pdf
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/whrds-confronting_extractive_industries_report-eng.pdf
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betrekking tot de voorgenomen aanpak van Nederland, geeft geen van deze punten 
aan hoe vrouwen- en genderkwesties zullen worden geïntegreerd. Er wordt verwezen 
naar de ondersteuning van multi-stakeholder-initiatieven; idealiter zou hierbij de 
noodzaak om lokale vrouwen te raadplegen en zinvol te betrekken worden erkend, 
maar deze wordt niet vermeld. Hoewel wordt opgemerkt dat ontwikkelingslanden 
moeten worden gesteund, niet alleen met de nadruk op de bossen zelf, maar ook 
op de levensomstandigheden van de plaatselijke gemeenschappen “met inbegrip 
van vrouwen”, wordt niet nader aangegeven hoe dit moet worden bereikt of welke 
rol de vrouwen zelf zouden kunnen spelen. Wij missen een serieuze erkenning van de 
beslissende rol van vrouwen bij het teweegbrengen van verandering in hun eigen 
leven of bij de duurzame instandhouding van bosland. Dit moet een kernpunt van het 
Nederlandse beleid worden. 

    

Ondanks dat er in de kamerbrief gesproken wordt van ambitie om een “natuur-
inclusieve samenleving” te creëren, is de kamerbrief over het programma ter 
versterking van de biodiversiteit27 genderblind en presenteert deze het menselijk 
leven momenteel vooral als schadelijk voor de biodiversiteit. Hoewel vermeld wordt 
dat de biodiversiteit in onze omgeving waarde heeft voor de mens, is er nauwelijks 
sprake van erkenning van de onderlinge verbondenheid tussen mensen en andere 
levende wezens, noch van de kennissystemen die veel gemeenschappen bezitten 
over het beschermen en respecteren van andere soorten. Een van de belangrijkste 
aspecten van het document, dat wereldwijd gevolgen heeft voor gemeenschappen 
(met inbegrip van vrouwen) die van bossen afhankelijk zijn, is de erkenning van 
de noodzaak om de ecologische voetafdruk van Nederland te verkleinen. Wat de 
Nederlandse impact in het buitenland betreft, heeft de invoer van grondstoffen 
die in verband zijn gebracht met ontbossing en aantasting van bossen vaak 
gendergerelateerde effecten, maar dit wordt niet aan de orde gesteld. 

Dichter bij huis kan verder worden gesteld dat de ecologische voetafdruk van 
individuen in Nederland en de EU soms verschilt per gender. Op sommige vlakken 
blijken vrouwen minder hulpbronnen te gebruiken en zich meer toe te leggen op 
gedrag dat hun impact vermindert28. De landbouw is een van de sectoren die 
moet worden aangepakt, en wij zijn het ermee eens dat grootschalige industriële 
landbouw een belangrijke component is van het verlies aan bos en biodiversiteit. 
Toch moet worden benadrukt dat kleinschalige en agro-ecologische benaderingen 
en praktijken (vaak door vrouwelijke kleine boeren) juist een positief effect kunnen 
hebben op de biodiversiteit en de genetische bronnen. Zoals opgemerkt in de 
beleidsnota is het noodzakelijk om energie aan te pakken, maar hier missen we 
elke verwijzing naar de rol van vrouwen in de energietransitie, zowel in eigen land 

27. Rijksoverheid, 2020. Kamerbrief over programma versterken biodiversiteit
28. Enkele voorbeelden van gendergerelateerde verschillen op het gebied van bijvoorbeeld vervoer en 
landbouw staan genoemd in: European Environmental Bureau en WECF, 2021. Why the EU Green Deal 
Needs Ecofeminism

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/16/kamerbrief-over-programma-versterken-biodiversiteit
https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2021/07/Report_Green-Deal-Gender.pdf
https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2021/07/Report_Green-Deal-Gender.pdf
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als daarbuiten. Ook ontbreekt de erkenning van het genderspecifieke aspect van 
energiegebruik - vaak voor huishoudelijke taken - en het hogere risico voor vrouwen 
op energie-armoede29. Zoals duidelijk wordt gesteld in het document: “biodiversiteit 
heeft te maken met alle aspecten van onze samenleving”. Het oprecht erkennen 
hiervan houdt in dat de genderdimensie moet worden onderzocht en aangepakt.      

Een ander relevant document in de context van de bredere Nederlandse aanpak 
van ontwikkelingssamenwerking is de Theory of Change - Klimaat van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken30. Een onderdeel van de TOC Klimaat gaat over 
bossen, en wij merken op dat de Nederlandse overheid streeft naar “inclusieve 
ontbossingsvrije handelsketens” en zich ook bewust is van het belang van gezonde 
bossen voor de weerbaarheid van lokale gemeenschappen tegen de gevolgen van 
klimaatverandering. Wij zien de verwijzing naar verbetering van het leven van lokale 
gemeenschappen, met “speciale aandacht voor vrouwen” als een veelbelovend 
begin, maar het is opmerkelijk dat vrouwen en meisjes in het hele document 
enkel worden genoemd in verband met kwetsbaarheid, armoede en het risico dat 
zij lopen met betrekking tot de gevolgen van klimaatverandering. Hoewel wij niet 
ontkennen dat het van levensbelang is te kijken naar de genderspecifieke gevolgen 
van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, moeten beleidsmakers de onderliggende 
ongelijkheden die vrouwen kwetsbaar maken expliciet erkennen en aanpakken. 
Het is uiterst belangrijk dat de voorgestelde keuze voor een multi-stakeholder-
benadering met betrokkenheid van lokale gemeenschappen, vrouwen er op een 
zinvolle wijze bij betrekt.  

       

Hoewel het beleid inzake bos en biodiversiteit meestal genderblind is, zijn wij gesterkt 
door de genderbenadering in het programma van activiteiten. Uit een analyse van 
een selectie van door BZ gefinancierde activiteiten blijkt dat er aandacht wordt 
besteed aan het verband tussen gender en bossen/biodiversiteit. Alle voorstellen 
voor activiteiten blijken te worden beoordeeld aan de hand van een reeks criteria, 
waaronder enkele specifieke genderoverwegingen31. Er wordt beoordeeld of een 
activiteit relevant is voor de beleidsprioriteiten van BZ, waaronder gender, en of 
deze aansluit bij horizontale thema's zoals vrouwenrechten. De aanvragers moeten 
aangeven of zij een analyse hebben gemaakt van de belanghebbenden, waaronder 
vrouwen en jongeren. Verder wordt nagegaan of er in de uitkomsten, resultaten en 
activiteiten rekening gehouden is met de genderdimensie en of specifieke aandacht 
voor vrouwen en gender als “van toegevoegde waarde” wordt beschouwd voor 
de activiteit. Theory of change, indicatoren en doelstellingen van het programma 
worden positief beoordeeld als er bij de formulering rekening is gehouden met 
gender. 

29. International Energy Agency, 2018. Tracking gender and the clean energy transition
30. Rijksoverheid, 2018. Theory of Change - Klimaat
31. De beoordelingsdocumenten en de markeringscriteria zijn toegankelijk in de afzonderlijke 
activiteitenverslagen op het portaal van NL Ontwikkelingssamenwerking. Bijvoorbeeld het Nederlandse 
Sino Bamboo-programma of het initiatief Working Landscapes. 

https://www.iea.org/articles/tracking-gender-and-the-clean-energy-transition
https://open.overheid.nl/repository/ronl-4e7c707b-2190-4b0e-910b-d598dffccefc/1/pdf/Theory%20of%20Change%20-%20Klimaat%20-%20najaar%202018.pdf
https://www.nlontwikkelingssamenwerking.nl/en/#/activities/XM-DAC-7-PPR-4000003339?sectors=31210,31220,31281,31282,32162&tab=summary
https://www.nlontwikkelingssamenwerking.nl/en/#/activities/XM-DAC-7-PPR-4000003339?sectors=31210,31220,31281,31282,32162&tab=summary
https://www.nlontwikkelingssamenwerking.nl/en/#/activities/XM-DAC-7-PPR-4000002173?sectors=31210,31220,31281,31282,32162&tab=documents


17Feminist Forest Frameworks । Het belang van gender voor het Nederlandse bossen- en biodiversiteitsbeleid

De nadruk op gendergevoelige tot genderresponsieve activiteiten leggen, is een goed 
begin, maar er zijn enkele beperkingen. In de huidige gefinancierde activiteiten lijkt er 
een sterke nadruk te liggen op de economische emancipatie van vrouwen. Hoewel 
dit de genderresponsiviteit van een programma niet in de weg staat, en toegang tot 
financiële middelen vrouwen in staat kan stellen hun andere rechten uit te oefenen, 
is het cruciaal dat emancipatie als een holistisch geheel wordt beschouwd. Dit kan 
onder meer inhouden: zinvolle deelname aan de besluitvorming, recht op informatie, 
opleiding, vertegenwoordiging en toegang tot hulpmiddelen. Hoewel er in de meeste 
gevallen genderanalyses zijn uitgevoerd, lijkt gendergelijkheid vaak nog gebaseerd 
te zijn op een vrij enge definitie van financiële steun en steun voor levensonderhoud. 
Wat betreft de Nederlandse bijdragen aan multilaterale fondsen zoals de 
Wereldmilieufonds (GEF) en het Groen klimaatfonds (GCF) - die extra aandacht 
krijgen in de kamerbrief over internationale inspanningen met betrekking tot bossen - 
is het niet direct duidelijk of Nederland geld reserveert voor genderresponsieve (bos)
activiteiten. Toch verheugt het ons dat Nederland in de beoordelingsmemoranda van 
deze bijdragen actief pleit voor meer genderresponsiviteit, bijvoorbeeld door aan te 
dringen op een genderstrategie in het GCF.  

De gendermarker van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling - Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (OECD-DAC), waarmee 
wordt nagegaan of klimaatfinanciering ook gendergelijkheid omvat als “primaire”, 
“significante” of “niet-gerichte” doelstelling, lijkt voor alle projectbeoordelingen 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te worden gebruikt. Het is opmerkelijk 
dat de financiering van landbouw, bosbouw en visserij hoger scoort dan het 
gemiddelde van andere klimaatsubsectoren. Hoewel de percentages door de jaren 
heen uiteenliepen, werd in 2019 bij 86,6% van de financieringen gendergelijkheid 
als doelstelling beoordeeld. Desondanks merkt de IOB-evaluatie op dat deze 
gendermarkering wordt toegepast in de planningsfase van programma's en vaak 
weinig opvolging krijgt in de rapportage en evaluatie, dus het is moeilijk te beoordelen 
of deze genderambities overeind blijven. 

Zoals in de vorige paragrafen is opgemerkt, roept de aandacht voor vrouwen als 
begunstigden of enkel voor hun economische emancipatie vragen op over hoe en 
wanneer gendergelijkheid als een belangrijke of hoofddoelstelling wordt aangeduid. 
Er bestaat weliswaar een handboek over de juiste toepassing van de gendermarker32, 
waarin de criteria voor financiering van gendergelijkheid uiteen worden gezet, 
maar uit een door Oxfam uitgevoerde analyse van verschillende donoren blijkt dat 
er vaak niet voldaan wordt aan deze criteria. Wij willen in het bijzonder wijzen op 
een van de conclusies, dat “gendergelijkheidsprojecten meer moeten doen dan 

32. OECD DAC Gendernet, 2016. Handbook on the OECD DAC Gender Equality Policy Marker 

https://www.oecd.org/dac/gender-development/Handbook-OECD-DAC-Gender-Equality-Policy-Marker.pdf
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zich richten op vrouwen als ontvangers van diensten [...] Donors moeten ervoor 
zorgen dat leiderschap en participatie van vrouwen in alle fasen van het project 
kerncomponenten zijn in alle gendergelijkheids  of gendermainstreamingprojecten”33. 

De moeite om te beoordelen of de door BZ gefinancierde programma's hun 
genderdoelstellingen bereiken, wordt extra duidelijk door het feit dat er geen naar 
gender/geslacht uitgesplitste gegevens beschikbaar zijn in het gedeelte over 
bossen op de resultatenpagina van de website over ontwikkelingssamenwerking. 
Er is duidelijk vooruitgang geboekt bij de ondersteuning van gemeenschappen 
die van bossen afhankelijk zijn: het “aantal mensen in bosgebieden dat directe 
steun ontvangt van programma's voor duurzame landbouw, duurzame bosbouw 
en betere middelen van bestaan” is meer dan verdrievoudigd: van 55.738 in 2018 
tot 173.264 in 202134. Bij zulke nauwkeurige gegevens is het uitzonderlijk dat er geen 
uitsplitsing van het geslacht en/of de leeftijd van de begunstigden is verstrekt. 
Hoewel specifieke gegevens soms beschikbaar zijn in programmaverslagen (in te 
zien op het d-portalplatform35, dat is ontworpen om gegevens van het Internationaal 
initiatief inzake transparantie van ontwikkelingshulp (IATI) te onderzoeken), zou het 
transparanter zijn om een aantal samengevoegde gegevens duidelijk zichtbaar en 
gemakkelijk toegankelijk te maken.

In de beleidsbrief over internationale bosbescherming wordt op voorhand toegezegd 
het jaarlijkse budget voor bos- en landaangelegenheden te verdubbelen tot 
25 miljoen euro. Het is moeilijk nauwkeurig te beoordelen of deze toezegging 
wordt nagekomen, aangezien bos- en landaangelegenheden in de rapportage 
over klimaatfinanciering niet als een afzonderlijk thema worden behandeld. Ze 
zijn opgenomen in de sector “landbouw, bosbouw en visserij”, terwijl niet alle 
op bossen gerichte activiteiten in deze sector worden ingedeeld. Bovendien is 
het onduidelijk hoe dit budget zal worden toegewezen (d.w.z. of het grotendeels 
via multilaterale instellingen, bilaterale financiering, ontwikkelingsbanken of 
(internationale) programma's van het maatschappelijk middenveld zal lopen) 
en of het toegankelijk zal zijn voor lokale gemeenschappen, waaronder vrouwen 
en vrouwengroepen. Genderresponsieve financiering is essentieel om ervoor te 
zorgen dat beleid tot rechtvaardige en eerlijke verandering leidt, maar er is nog 
niet genoeg klimaatfinanciering die ook genderongelijkheid aan probeert te pakken. 
In een schaduwrapportage uit 2020 stelde Oxfam vast dat slechts 1,5% van de ODA 
voor het klimaat gender als hoofddoelstelling had, 34% had het als significante 
doelstelling, terwijl een bijna even grote hoeveelheid het als niet significant (32,5%) 
of niet gemarkeerd (32%) had. Zeer weinig financieringsinstrumenten inzake het 
klimaat vereisen dat wordt gerapporteerd over hoeveel aan lokaal geleide acties 

33. Wij raden aan de volledige analyse te raadplegen in: Oxfam, 2020. Are They Really Gender Equality 
Projects? An examination of donors’ gender-mainstreamed and gender-equality focused projects to 
assess the quality of gender-marked projects
34. Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2021. Results - Forests NL Ontwikkelingssamenwerking
35. D-Portal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 

http://Are They Really Gender Equality Projects? An examination of donors’ gender-mainstreamed and gender-e
http://Are They Really Gender Equality Projects? An examination of donors’ gender-mainstreamed and gender-e
http://Are They Really Gender Equality Projects? An examination of donors’ gender-mainstreamed and gender-e
https://www.nlontwikkelingssamenwerking.nl/en/#/results/themes/climate/climate-deforestation
http://d-portal.org/ctrack.html#view=search&reporting_ref=XM-DAC-7
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wordt toegewezen, maar in 2017 schatte het IIED dat slechts ongeveer 10% van de 
klimaatfinanciering het lokale niveau “bereikte”36. Het is belangrijk op te merken dat dit 
niet impliceert dat lokale organisaties de financiering rechtstreeks ontvingen.  

Wij merken op dat veel van de door BZ gefinancierde activiteiten worden uitgevoerd 
door multilaterale instellingen of grote ngo's uit het Mondiale Noorden. Het lijkt erop 
dat er weinig financiering rechtstreeks bestemd en toegankelijk is voor publieke 
vrouweninitiatieven uit het Mondiale Zuiden. Op de website waarop de resultaten 
van ontwikkelingssamenwerking gerapporteerd worden is weliswaar informatie te 
vinden over de budgetten die afzonderlijk zijn toegewezen aan gendergelijkheid en 
klimaatverandering (inclusief bossen), maar het is niet direct zichtbaar of er sprake is 
van overlapping of raakvlakken tussen deze twee thema's. De door BZ gefinancierde 
activiteiten blijken slechts in één sector te zijn ingedeeld (bijv. bosbouwontwikkeling), 
waardoor het onmogelijk is te filteren op activiteiten die zowel bossen/biodiversiteit 
als gender als doelstelling hebben. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat ngo's in 
ontwikkelingslanden die zich bezighouden met bosbouwsectoren niet gefinancierd 
worden, hoewel we constateren dat niet alle activiteiten die op bossen gericht zijn 
als zodanig lijken te zijn gecategoriseerd. Zo wordt het programma “Forests for a Just 
Future” van de Green Livelihoods Alliance (GLA) gecategoriseerd als “democratische 
participatie en maatschappelijk middenveld” - hoewel dit niet onjuist is, maakt 
het feit dat bos-gerelateerde activiteiten in veel verschillende sectoren worden 
gecategoriseerd het moeilijk om een volledig beeld te krijgen zonder elke activiteit 
afzonderlijk te beoordelen.

Op nationaal niveau is het beleidskader van de Nederlandse overheid voor de 
bescherming van natuur en biodiversiteit vrij uitgebreid en omvat het een reeks 
normen en richtlijnen. De Bosstrategie tot 2030, het ambitiedocument Nederland 
Natuurpositief,37 en de Natuurbeschermingswet38 zijn echter volledig genderblind. 
Hoewel de context in Nederland in sommige opzichten verschilt van de landen die 
het meest te lijden hebben onder verlies en aantasting van (tropische) bossen, 
is het niettemin belangrijk om eventuele genderdimensies te onderzoeken en de 
verschillende manieren te erkennen waarop mensen van verschillende genders met 
hun omgeving omgaan.

In de Nationale Bossenstrategie tot 203039, die verbonden is met de 
biodiversiteitsstrategie van de EU, wordt uiteengezet wat de ambities zijn van de 
regering voor de bossen in Nederland om verschillende doelstellingen te halen, 

36. IED, 2017. Delivering real change: getting international climate finance to the local level. Soanes, M., 
Rai, N., Steele, P., Shakya, C., and Macgregor, J. 
37. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2019 Nederland Natuurpositief. 
Ambitiedocument voor een gezamenlijke aanpak in natuurbeleid
38. Overheid, Wet natuurbescherming 
39. LNV: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2020. Bos voor de toekomst_Uitwerking 
ambities en doelen landelijke Bossenstrategie en beleidsagenda 2030

https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/10178IIED.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/documenten/rapporten/2019/10/02/nederland-natuurpositief
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/documenten/rapporten/2019/10/02/nederland-natuurpositief
https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-07-01
https://open.overheid.nl/repository/ronl-d6ac7db2-0d36-45b0-9507-f76638a48c0d/1/pdf/Bos%20voor%20de%20toekomst_Uitwerking%20ambities%20en%20doelen%20landelijke%20Bossenstrategie%20en%20beleidsagenda%202030.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-d6ac7db2-0d36-45b0-9507-f76638a48c0d/1/pdf/Bos%20voor%20de%20toekomst_Uitwerking%20ambities%20en%20doelen%20landelijke%20Bossenstrategie%20en%20beleidsagenda%202030.pdf
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waaronder afspraken over (internationale) natuur- en klimaatafspraken. De strategie 
wijst op het belang van nationale bossen voor onder meer koolstofafvang, versterking 
van de biodiversiteit, houtproductie en een groene en leefbaar milieu. Het kabinet 
streeft naar een toename van het bosareaal met 10% in 2030, en neemt zich ook 
voor om de huidige bosgebieden, zowel in beschermde als in stedelijke gebieden, 
duurzamer te maken. Het is bemoedigend dat veel aandacht wordt besteed aan het 
belang van bossen voor het welzijn van mensen, zowel fysiek als sociaal, en dat er 
erkenning is van de onmiskenbare waarde van bossen voor mensen en de rol die zij 
vervullen bij het verbinden van generaties. Deze ideeën, die ook ten grondslag liggen 
aan Inheemse vormen van landbeheer over heel de wereld, zijn essentieel om ervoor 
te zorgen dat bossen niet alleen worden gezien als winstgevende handelswaar. 

         

In het document Nederland Natuurpositief, gepubliceerd door het ministerie 
van LNV en de Nederlandse provincies, komt de ambitie voor een gezamenlijke 
aanpak van het natuurbeleid aan bod. Het is veelbelovend dat de nadruk wordt 
gelegd op biodiversiteit als fundament van al het leven op aarde, met verwijzingen 
naar voedselsystemen, welzijn en gezondheid, maar een analyse van eventuele 
genderdimensies ontbreekt. Het kabinet zegt de Nederlandse aanpak te willen 
afstemmen op mondiale kaders voor biodiversiteit, en wij bevelen beleidsmakers dan 
ook aan goed kennis te nemen van de analyse in sectie 2.2. 

De Wet natuurbescherming (2017) is gericht op de bescherming van natuurgebieden 
en planten- en diersoorten tegen schadelijke werkzaamheden en economische 
activiteiten, in overeenstemming met internationale normen zoals het VBD, het 
Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. De Wet natuurbescherming omvat 
natuurbeleid en monitoring ten behoeve van overheidsoptreden gericht op behoud 
en versterking van biologische diversiteit, en de bescherming van landschappen 
in nationaal en internationaal verband. Helaas is de wet niet alleen genderblind, 
maar bijna volledig “mensenblind”; de onderlinge samenhang tussen mens en 
natuur40 wordt niet erkend, noch het recht van de mens om in gedijende, biodiverse 
ecosystemen te leven. Als de Wet in de toekomst wordt herzien, moet rekening 
gehouden worden met de recente VN-verklaring over het recht om in een gezond en 
schoon milieu te leven41.

40. Hoewel we in dit hele document de term 'natuur' hebben gehanteerd, omdat die in veel van de 
geanalyseerde documenten voorkomt, willen we de instandhouding van wat wij zien als een valse 
binaire scheiding tussen de mens en de rest van de natuurlijke wereld vermijden. Zoals Tonio Sadik, 
wetenschapper en Director of Environment, Assembly of First Nations (Canada) krachtig verwoordde 
tijdens de conferentie over biodiversiteit van het Global Landscapes Forum 2020: “...Indigenous peoples 
have known all along that we are nature and nature is us ... failing to see this simple truth is what has 
gotten us into this mess in the first place”. Voor meer over de valse scheiding tussen natuur/cultuur, zie: 
MacCormack, C., & Strathern, M. (Eds.). (1980). Nature, culture and gender. Cambridge University Press.
41. UN News, 2022. UN General Assembly declares access to clean and healthy environment a universal 
human right

https://news.globallandscapesforum.org/48134/we-are-nature-and-nature-is-us/
https://news.globallandscapesforum.org/48134/we-are-nature-and-nature-is-us/
https://assets.cambridge.org/97805212/80013/excerpt/9780521280013_excerpt.pdf
https://news.un.org/en/story/2022/07/1123482
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Afgezien van haar eigen beleid moet de Nederlandse overheid er ook op 
toezien dat Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn, maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (IMVO). Het IMVO-Convenant voor duurzaam bosbeheer 
en houtproducten was geldig van 2017 tot 2020. Hoewel het gehele kader omtrent 
gepaste zorgvuldigheid momenteel op Nederlands en EU-niveau wordt vernieuwd, 
is het tijdschema voor de herziening van de bos-specifieke overeenkomst niet 
helder. De schriftelijke overeenkomst was genderblind: hoewel de noodzaak om 
aandacht te besteden aan mensenrechten, landrechten en eerlijke inkomens voor 
de lokale bevolking inclusief kleine boeren42 werd erkend, werd een genderanalyse 
niet vermeld. Verder stond er niets in over de noodzaak voor bedrijven om de 
feitelijke en potentiële negatieve gevolgen van hun activiteiten, toeleveringsketen 
en zakelijke relaties voor vrouwen in het bijzonder, vast te stellen, te voorkomen, te 
beperken en te verantwoorden. Hoewel de activiteit op papier genderblind is, lijkt de 
uitvoering ervan ten minste gendergevoelig te zijn geweest. Er werd een “significante” 
gendergelijkheidsdoelstelling geïdentificeerd43, en in het verslag over 2019-2020 wordt 
gedetailleerd uiteengezet hoe de inbreng van lokale gemeenschappen, waaronder 
vrouwengroepen, “vanaf dag één” werd benadrukt44. Hieruit blijkt dat hoewel de 
Nederlandse overheid wel degelijk enig werk verricht op het raakvlak van gender en 
bos, dit werk onzichtbaar wordt gemaakt door genderblinde documentatie.

Het is zorgwekkend dat het huidige Nederlandse standpunt met betrekking 
tot aansluiting bij de EU-verordening omtrent gepaste zorgvuldigheid, de 
gendergevoeligheid/-responsiviteit aanzienlijk zou verminderen ten opzichte van 
wat aanvankelijk gepland was. De kamerbrief45 van februari 2021 aangaande de 
nationale plannen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bevatte een 
veelbelovende genderanalyse, waarin het voornemen om veel aandacht te besteden 
aan genderrisico's in waardeketens en het genderbeleid van bedrijven werd 
benadrukt. In de Beleidsnota Buitenlandse Handel van juni 202246 is het standpunt 
van BZ nu echter om aan te sluiten bij de geplande EU-verordening, die door het 
maatschappelijk middenveld47 is bekritiseerd omdat zij tekort zou schieten en 
genderblind zou zijn. Tenzij de Nederlandse overheid verder gaat dan de voorgestelde 
EU-verordening, zou een eventueel nieuw nationaal IMVO-kader, met inbegrip van 
een bos-specifieke overeenkomst, ook het risico van genderblindheid lopen.  

42. 2017, Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer, p.9.
43. Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gedetailleerd verslag - Convenant bevorderen duurzame 
bosbeheer  
44. Bewust met Hout, 2020. Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer Year Report 2019-2020, p.18 
45. Kamerbrief Maatschappelijk verantwoord ondernemen 26 485 nr 364   
46. Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2022. Beleidsnotitie Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking: Doen waar Nederland goed in is
47. Zie bijvoorbeeld: Partos, 2022. Stoplichtreactie op de BHOS-beleidsnota 'Doen waar Nederland goed 
in is' Patros en ActionAid International, 2022. EU’s gender-blind corporate due diligence proposal risks 
leaving women behind

https://open.overheid.nl/repository/ronl-f8e7f528fdb2c49b3d2f85faef07edb89a72a6a6/1/pdf/ConvenantBevorderenDuurzaamBosbeheer_22maart2017.pdf
https://www.nlontwikkelingssamenwerking.nl/en/#/activities/XM-DAC-7-PPR-4000001384?tab=report
https://www.nlontwikkelingssamenwerking.nl/en/#/activities/XM-DAC-7-PPR-4000001384?tab=report
https://bewustmethout.nl/wp-content/uploads/2021/06/jaarverslag-2019-2020-CBDB-webversie.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26485-364.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/24/nota-buitenlandse-handel-ontwikkelingssamenwerking-2022
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/24/nota-buitenlandse-handel-ontwikkelingssamenwerking-2022
https://www.partos.nl/nieuws/partosreactie-op-de-beleidsnota-bhos/
https://www.partos.nl/nieuws/partosreactie-op-de-beleidsnota-bhos/
http://EU’s gender-blind corporate due diligence proposal risks leaving women behind 
http://EU’s gender-blind corporate due diligence proposal risks leaving women behind 
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2.2. Beleidskaders inzake bos en biodiversiteit op EU- en mondiaal niveau

De EU heeft klimaatverandering en gendergelijkheid de afgelopen jaren een centrale 
plaats op haar agenda gegeven en een aantal kerninitiatieven en  strategieën 
gelanceerd, zoals de genderstrategie 2020-202548 en de Green Deal (GD) van de EU49.  

De EU-genderstrategie en het EU-genderactieplan (GAP) III50 zijn belangrijke 
mijlpalen op de weg naar gendergelijkheid, met als doel de geboekte vooruitgang 
sinds de Verklaring van Peking en het bijbehorende actieprogramma veilig te 
stellen en verder te versnellen. De EU GD is het algemene actieplan ter bestrijding 
van klimaatverandering, dat ten doel heeft de uitstoot van broeikasgassen tegen 
2030 met ten minste 55% te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 
Het fungeert als een paraplu waaronder andere milieu- en klimaatbeleidskaders, 
-strategieën en -regelgeving samenkomen. Bos en biodiversiteit, en de samenhang 
hiervan met andere sectoren zoals de landbouw, zijn van cruciaal belang voor de 
beperking van de klimaatverandering en dus voor de verwezenlijking van de GD-
doelstellingen van de EU. 

De toestand van de Europese bossen gaat gemiddeld genomen achteruit en 
hun capaciteit om koolstof op te slaan is de laatste jaren afgenomen51. De EU-
bosbouwstrategie beoogt deze situatie te keren door de bossen van Europa zowel 
kwantitatief als kwalitatief te verbeteren en tegelijkertijd hun multifunctionele rol 
te benadrukken. Deze strategie behelst verschillende regelgevende, financiële en 
vrijwillige maatregelen voor de periode 2021-2030, ter bevordering van duurzaam 
bosbeheer, alternatieve bosbouwsectoren zoals ecotoerisme, en financiële middelen, 
onderwijs en training. Ondanks het groeiende aantal vrouwelijke boseigenaren in 
Europa - momenteel naar schatting ongeveer 30%52 - en het toenemende bewijs 
dat een zinvolle deelname van vrouwen aan bosbeheer en -bestuur “aanzienlijke 
positieve effecten” heeft op het behoud van bossen, zijn deze strategie en de 
bijbehorende werkdocumenten genderblind.  

Hoewel de strategie uitgaat van een ernstige bedreiging van de bossen en andere 
ecosystemen, pakt deze directe subsidies en stimulansen voor schadelijke 
activiteiten onvoldoende aan. Stimulansen voor de industriële en grootschalige 
bio-energie bijvoorbeeld, maar ook activiteiten als houtkap. De rol van de Richtlijn 
hernieuwbare energie (RED) is in dit verband bijzonder relevant, omdat deze in haar 

48. . Europese Commissie, 2020. A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025
49. Europese Commissie, 2019. The European Deal
50. Europese Commissie, 2020. EU external action: Gender Action Plan 2021-2025
51. Forest Europe, 2020 State of Europe's Forests 2020. 
52. Gro Follo, Gun Lidestav, Alice Ludvig, Lelde Vilkriste, Teppo Hujala, Heimo Karppinen, François Didolot & 
Diana Mizaraite (2017) Gender in European forest ownership and management: reflections on women as 
“New forest owners”, Scandinavian Journal of Forest Research, 32:2, 174-184

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://euagenda.eu/upload/publications/gap-iii-2021-2025-report-results-online-targeted-consultations-2020-en.pdf
https://foresteurope.org/state-of-europes-forests/#:~:text=The%20State%20of%20Europe%E2%80%99s%20Forests%202020%20report%20%28SoEF,legal%20frameworks%20in%20the%20FOREST%20EUROPE%20signatory%20countries
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02827581.2016.1195866
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02827581.2016.1195866
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huidige vorm de strategie voor bosbeheer (en biodiversiteit) dreigt te ondermijnen 
door het gebruik van biomassa voor de productie van energie nog steeds te 
ondersteunen om de klimaatdoelstellingen te halen. 

Er is voldoende bewijs voor de negatieve gevolgen van bio-energie voor het 
milieu en de bevolking53. Het winnen en verbranden van biomassa uit bossen is 
noch hernieuwbaar (hout is een beperkte grondstof die jaren nodig heeft om te 
groeien), noch CO2-neutraal. Integendeel, het kan aanzienlijke uitstoot produceren 
en luchtverontreiniging veroorzaken. “Houtresten” zijn vaak niet voldoende om op 
grote schaal bio-energie te produceren, wat meestal leidt tot verdere ontbossing en 
aantasting van bossen om de nodige grondstoffen te verkrijgen, en tot de aanleg/
uitbreiding van snelgroeiende monocultuur boomkwekerijen. Deze kwekerijen hebben 
grote stukken land nodig, wat kan leiden tot ontheemding van gemeenschappen 
en conflicten over het land. Op deze plantages is biodiversiteit meestal ver te 
zoeken - ze worden vaak “groene woestijnen” genoemd - verarmen de leefgebieden 
van wilde dieren, verminderen de algemene ecologische veerkracht, vervuilen 
zoetwatervoorraden door het gebruik van landbouwchemicaliën, doen het risico 
op brand en plagen toenemen en bieden doorgaans slechts beperkte en tijdelijke 
werkgelegenheid54. Gedocumenteerde gendergerelateerde effecten zijn o.a.: 
meer seksuele intimidatie en geweld tegen vrouwen op en rond deze plantages; 
kapitalisatie van (vaak reeds onzekere) grondbezitregelingen; voedselonzekerheid; 
verlies van unieke traditionele kennis en geneesmiddelen; versterking van het 
gebruik van bio-energie met schadelijke gevolgen voor de gezondheid (van 
vrouwen), vruchtbaarheid en andere gezondheidsaandoeningen die in verband 
worden gebracht met het gebruik van landbouwchemicaliën55. 

De EU is na China de grootste importeur van tropische ontbossing56. De voorgestelde 
EU-wetgeving inzake ontbossingsvrije grondstoffen kan een mijlpaal zijn in de aanpak 
van ontbossing buiten de grenzen van de EU. Er zijn echter verschillende kwesties, 
waaronder enkele duidelijk genderspecifieke gevolgen, die verder moeten worden 
aangepakt om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden bereikt en onbedoelde 
negatieve gevolgen worden voorkomen. 

In de voorgestelde verordening van de Europese Commissie staat dat de EU zal 
blijven samenwerken met de producerende landen en dat zij nieuwe soorten steun 
en stimulansen zal bieden om de bossen te beschermen en het bestuur en het 

53. Zie bijvoorbeeld: ‘Biomass Energy, Forests and Climate Library’ met meer dan 160 casestudies waarin de 
wetenschap achter biomassa-energie en de effecten ervan op bossen en klimaat uiteen worden gezet
54. IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working 
Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, 
D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, 
A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.
55. Global Forest Coalition, 2020. The impacts of tree plantations on women & women-led resistance to 
monocultures
56. Euronews, 2021. EU is the world's second biggest importer of tropical deforestation

https://environmentalpaper.org/biomass-library/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/
https://globalforestcoalition.org/forest-cover-62/
https://globalforestcoalition.org/forest-cover-62/
https://www.euronews.com/green/2021/04/14/eu-is-the-world-s-second-biggest-importer-of-tropical-deforestation-says-wwf
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grondbezit te verbeteren. Sommige van de in de verordening opgenomen producten 
worden grotendeels geproduceerd door kleine boeren; wereldwijd bedrijven naar 
schatting ongeveer 2,5 miljard mensen57 kleinschalige landbouw. Het is echter 
belangrijk op te merken dat de term “kleine boeren” niet noodzakelijkerwijs slaat op 
gemarginaliseerde groepen en dat de tekst geen rekening houdt met de specifieke 
standpunten, behoeften en problemen van kleine boeren. De huidige tekst maakt 
evenmin duidelijk hoe deze partnerschappen met landen zullen zorgen voor steun 
aan kleine boeren, met name vrouwen, om te voldoen aan de voorschriften van de 
verordening en hoe ervoor zal worden gezorgd dat zij geen negatieve gevolgen van 
de wetgeving zullen ondervinden. Negatieve gevolgen kunnen bijvoorbeeld zijn dat 
kleine boeren niet langer in hun levensonderhoud kunnen voorzien, doordat de 
toegang tot markten en waardeketens verloren gaat, wat betekent dat er behoefte is 
aan billijke overgangsstrategieën. 

Deze verordening kan onbedoeld ook marktverschuivingen veroorzaken, waardoor 
plaatselijke producenten op de plaatselijke markten worden weggeconcurreerd. Dit 
is vooral belangrijk voor vrouwen: in ontwikkelingslanden vormen zij 60-80% van 
de landbouwarbeidskrachten58, terwijl slechts 10-20% van hen grondeigenaar is. 
Ook zijn zij meestal verantwoordelijk voor de productie van voedselgewassen binnen 
kleinschalige landbouwsystemen, en produceren zij voornamelijk voor lokale markten. 
Vrouwen hebben echter minder vaak toegang tot markten, financiële middelen 
en grondbezit, en hebben minder mogelijkheden om te investeren in product- en 
procesverbetering. Op partnerschap gebaseerde mechanismen die genderblind 
zijn, zouden ertoe kunnen leiden dat lokale voedselsoevereiniteit vervangen wordt 
door een internationaal voedselsysteem dat gebaseerd is op de productie voor de 
internationale markt en in handen is van enkele spelers59. 

Bovendien is het bereik van de verordening nogal beperkt omdat het enkel betrekking 
heeft op bossen en niet op andere waardevolle ecosystemen zoals grasland, waar 
de productie van sommige van de in de verordening genoemde producten ook een 
bedreiging vormt. Door ook andere ecosystemen in de verordening op te nemen, zou 
het risico op weglekkende productie door marktverschuiving beter kunnen worden 
aangepakt, wat dan weer gevolgen zou hebben voor gemeenschappen en boeren, 
met name vrouwen. Belangrijke definities zoals “bos” en “ontbossing” zijn nog steeds 
erg vaag, waardoor secundaire bossen in andere vormen van grondgebruik kunnen 
worden omgezet, zoals monocultuur boomkwekerijen, zonder dat dit als ontbossing 
wordt aangemerkt. 

57. IFAD en UNEP, 2013. Smallholders, food security, and the environment 
58. FAO, 2011. The role of women in agriculture
59. Global Forest Coalition, 2022.A gendered perspective of the proposed EU Regulation on 
deforestation-free products.

https://www.ifad.org/documents/38714170/39135645/smallholders_report.pdf/133e8903-0204-4e7d-a780-bca847933f2e
https://www.fao.org/3/am307e/am307e00.pdf
https://globalforestcoalition.org/fr/gender-and-eu-dfp-regulation/
https://globalforestcoalition.org/fr/gender-and-eu-dfp-regulation/
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Het Europees Parlement heeft onlangs (september 2022) een reeks 
wijzigingsvoorstellen60 aangenomen die verschillende aspecten van de verordening 
waarschijnlijk zullen verbeteren. In deze wijzigingsvoorstellen worden gendergelijkheid 
en vrouwen genoemd in het kader van zinvolle betrokkenheid bij belanghebbenden, 
financiële middelen in partnerschappen en samenwerkingsovereenkomsten, en bij het 
toezicht op het effect van de verordening op kwetsbare belanghebbenden. 

De biodiversiteitsstrategie van de EU is gebaseerd op vier pijlers die specifieke 
belangrijke toezeggingen, doelstellingen en streefcijfers bevatten, waaronder 
bindende doelstellingen als de EU-natuurherstelwet. De EU-biodiversiteitsstrategie is 
nauw verbonden met onder meer de “van boer tot bord”-strategie, de bosstrategie 
en het “drie miljard bomen” initiatief. 

De eerste pijler ondersteunt de bescherming van de natuur en beoogt de uitbreiding 
van beschermde gebieden tot 30% van het land- en zeegebied binnen de EU, wat 
een derde van deze gebieden onder strikte bescherming zal plaatsen. Hoewel de 
bescherming van de natuur cruciaal is, hanteert de strategie een vrij beperkte 
definitie, waarbij gender- en mensgerichte benaderingen die de mensenrechten 
en gendergelijkheid respecteren, beschermen en bijdragen aan hun geleidelijke 
verwezenlijking, ontbreken61. Een andere doelstelling die op deze pijler rust, is het 
effectief beheren van alle beschermde gebieden door middel van beheerplannen 
in nauwe samenwerking met alle belanghebbenden en belangengroepen. Gender 
wordt hierbij niet genoemd en er wordt niet verwezen naar vrouwen en andere 
gemarginaliseerde groepen als belanghebbenden. 

De EU is er tot dusver niet in geslaagd het verlies aan biodiversiteit een halt toe 
te roepen en heeft de vrijwillige doelstelling om tegen 2020 ten minste 15% van 
de aangetaste ecosystemen te herstellen niet gehaald62. De tweede pijler van de 
strategie is erop gericht dit aan te pakken, en de EU-natuurherstelwet is onmisbaar 
voor de effectieve uitvoering hiervan. Deze pijler bevat bindende doelstellingen voor 
het herstel van natuur en ecosystemen, maar is in haar huidige vorm genderblind. 
Bovendien is in de doelstelling “win-win-oplossingen voor energieopwekking” 
biomassa uit hout voor de productie van energie opgenomen. Zoals hierboven 
uiteengezet, kan bio-energie zeer problematisch zijn. 

60. Europees Parlement, 2022. Amendments to the EU deforestation regulation
61. Zie voor meer concrete voorbeelden bijvoorbeeld: Implementing a human rights based approach: 
A briefing for the post-2020 Global Biodiversity Framework; Gender Just Climate Solutions (GJCS); 
Community Conservation Resilience Initiative (CCRI);
62. Doelstelling in overeenstemming met Aichi-doelstelling 15 van de Conferentie van Partijen over het 
Verdrag inzake Biologische Diversiteit.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0311_EN.pdf
https://globalforestcoalition.org/forest-cover-65/
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2022/03/human-rights-gbf-brief-3-eng.pdf
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2022/03/human-rights-gbf-brief-3-eng.pdf
https://womengenderclimate.org/wp-content/uploads/2022/01/WGC-Broschu%CC%88re_EN_121121_web.pdf
https://globalforestcoalition.org/ccri-reports/
https://www.cbd.int/aichi-targets/target/15
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De derde pijler “maakt transformatieve verandering mogelijk” en toch wordt gender 
niet genoemd. Dit roept de vraag op wat de EU onder “transformatief” verstaat, 
omdat er geen transformatieve verandering mogelijk is zonder genderresponsieve 
strategieën, doelstellingen en targets. Het doel om een Europees kader voor 
biodiversiteitsbeheer tot stand te brengen, bevat geen enkele verwijzing naar de 
wijze waarop administratieve capaciteitsopbouw, transparantie en dialoog met 
belanghebbenden de gelijke, volledige en effectieve deelname van vrouwen zullen 
waarborgen en bevorderen.

In de biodiversiteitsstrategie wordt veelvuldig verwezen naar “Nature-based 
Solutions” (NbS) en wordt de nadruk gelegd op samenwerking met het bedrijfsleven 
om stimulansen te creëren en belemmeringen voor de invoering van NbS weg 
te nemen. De term NbS is nogal breed en vaag, waardoor veel spelers praktijken 
als CO2-compensatieprojecten, bio-energie en geo-engineering als “groen” 
bestempelen63. Er is echter gebleken dat deze strategieën vanuit het oogpunt van 
klimaatmitigatie en  adaptatie zeer twijfelachtig zijn64, en gendergerelateerde 
gevolgen hebben die vaak worden genegeerd. De Milieuvergadering van de VN 
(UNEA)65 heeft een resolutie aangenomen met een door de EU bepleite definitie op 
grond waarvan CO2-compensatie op het land nog steeds mogelijk is. Uit onderzoek 
blijkt dat wanneer bossen commercieel aantrekkelijker worden door bijvoorbeeld 
CO2-compensatiemarkten, eigendoms- en toegangsrechten van bossen van 
vrouwen naar mannen neigen te verschuiven, waardoor vrouwen een groter risico 
lopen op uitsluiting en onteigening. Uit onderzoek blijkt ook dat het welzijn van 
vrouwen achteruit gaat na de invoering van markt- en CO2-compensatieregelingen, 
en dat deze regelingen er niet in slagen klimaatmitigatie en -adaptatie, en structurele 
ongelijkheden aan te pakken66. 

Ondanks de toezegging in de gendergelijkheidsstrategie en het GAP III om gender 
in alle belangrijke EU-initiatieven te integreren, zijn de geanalyseerde strategieën 
over het algemeen genderblind. Dit roept vragen op over de geloofwaardigheid 
en de beleidscoherentie op EU-niveau, maar ook op andere bestuursniveaus. 
Kwesties als ongelijke toegang tot hulpbronnen, besluitvorming en inclusief bos- en 
biodiversiteitsbeheer komen niet aan bod, en er worden geen doelen, streefcijfers of 
maatregelen vastgesteld om gelijke kansen voor vrouwen te waarborgen. Opvallend 
is ook het ontbreken van genderresponsief budgetteren.

 

63. Global Forest Coalition, 2020. #OurNatureIsNotYourSolution, International Day for Biological Diversity
64. ETC Group, Biofuelwatch & Heinrich Boll Stiftung, 2017. The big bad fix: The Case Against Climate 
Geoengineering
65. UNEP, 2022. UN Environment Assembly concludes with 14 resolutions to curb pollution, protect and 
restore nature worldwide
66. Global Forest Coalition, 2021. Gender justice and climate action: A feminist analysis of forest and 
climate policy-making

https://globalforestcoalition.org/forest-cover-61/
https://www.etcgroup.org/files/files/big_bad_fix_2017_us_v7_4web.pdf
https://www.etcgroup.org/files/files/big_bad_fix_2017_us_v7_4web.pdf
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-environment-assembly-concludes-14-resolutions-curb-pollution
https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-environment-assembly-concludes-14-resolutions-curb-pollution
https://globalforestcoalition.org/forest-cover-65/
https://globalforestcoalition.org/forest-cover-65/
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Op mondiaal niveau zijn er kaders en overeenkomsten inzake bos en biodiversiteit 
waarin het genderaspect aan bod komt en gedeeltelijk is geïntegreerd. Een belangrijk 
mondiaal kader is het Mondiaal raamwerk voor bescherming biodiversiteit (GBF) 
voor de periode na 2020, dat duidelijke doelstellingen en trajecten bevat voor het 
behoud en het duurzame gebruik van de biodiversiteit in de komende tien jaar. 
Er wordt momenteel over onderhandeld en er wordt verwacht dat er tijdens de 
voortgezette VBD COP15 in december 2022 overeenstemming over zal worden bereikt. 
De huidige conceptversie telt 21 doelstellingen en in de tekst worden gendergelijkheid, 
emancipatie van vrouwen en genderresponsieve benaderingen genoemd. 
Daarnaast blijven het maatschappelijk middenveld en tientallen Partijen zich inzetten 
voor de opname van een tweeëntwintigste autonoom doel inzake gendergelijkheid 
om “rechtvaardige toegang tot en voordelen van behoud en duurzaam gebruik van 
biodiversiteit te garanderen voor vrouwen en meisjes, alsook hun geïnformeerde 
en effectieve participatie op alle niveaus van beleid en besluitvorming omtrent 
biodiversiteit”. Om een transformatief GBF voor de periode na 2020 te verwezenlijken, 
moet gendergelijkheid centraal staan.

Een ander initiatief is de Glasgow verklaring van wereldleiders over bossen en 
landgebruik, die tijdens de UNFCCC COP 26 in 2021 werd aangekondigd. Leiders uit 
meer dan 140 landen beloofden samen te werken ten einde het verlies van bossen en 
landdegradatie tegen 2030 een halt toe te roepen en terug te draaien67. De belofte 
werd ondersteund door 12 miljard dollar aan overheidsfinanciering - de Global Forest 
Finance Pledge - en 7,2 miljard dollar aan particuliere financiering. Ten minste 1,5 miljard 
USD is specifiek bestemd voor de bescherming van de bossen in het Congobekken 
van Afrika68 en 1,7 miljard USD is toegezegd voor de ondersteuning van IPLC's en de 
bevordering van hun landeigendomsrechten. Nederland heeft dit onderschreven en 
maakt deel uit van de Global Forest Finance Pledge, maar er is momenteel weinig 
duidelijkheid over de uitvoering en er zijn geen duidelijke ontwikkelingen geweest 
sinds de aankondiging van de belofte. In de financiële toezeggingen die tot dusver 
zijn gedaan, wordt niet vermeld of er bij deze toezeggingen rekening gehouden 
zal worden met de genderdimensie en hoe er gezorgd zal worden dat vrouwen er 
toegang toe zullen hebben en ervan zullen profiteren. 

67. UK COP 26, 2021. Glasgow leader’s declaration on forests and land use
68. CarbonBrief, 2021. Are the world’s peatlands better protected after COP26?

https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://www.carbonbrief.org/guest-post-are-the-worlds-peatlands-better-protected-after-cop26/
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3. Aanbevelingen en conclusies

De laatste jaren is er enige vooruitgang geboekt in de genderresponsiviteit van de 
beleidskaders inzake bos en biodiversiteit. Overheden, instellingen en multilaterale 
overeenkomsten zijn steeds vaker bereid zich te binden aan gendermainstreaming in 
hun beleid en programmapunten, en genderactieplannen uit te voeren. De vooruitgang 
blijft echter vaak beperkt tot een geringe inclusie van vrouwen, zonder structurele 
ongelijkheden aan te pakken. Andere beleidslijnen blijven tot op heden genderblind. 
Daarom doen wij een aantal aanbevelingen voor de ontwikkeling van beleid, regelgeving 
en strategieën die daadwerkelijk genderresponsief zijn. 

 In alle stadia en op alle bestuursniveaus dient een diverse groep (IPLC) vrouwen, 
meisjes en genderdiverse personen op zinvolle wijze te worden betrokken 
bij de ontwikkeling en uitvoering van beleidslijnen,  kaders en programma's 
inzake bos en biodiversiteit die al dan niet direct van invloed zullen zijn op de 
gemeenschappen en landschappen waarin zij zich bewegen. Dit is een van 
prioriteiten die de Nederlandse overheid zelf voor algemene buitenlandse handel 
en ontwikkelingssamenwerking (BHOS69) heeft gesteld. Wij zien dit echter niet 
terug in het beleid rondom bos en biodiversiteit. Hoewel dit idee oorspronkelijk 
betrekking heeft op Inheemse gemeenschappen, bevelen wij ook bij de inclusie 
van vrouwen met inachtneming van alle beginselen van Vrijwillige, voorafgaande 
en geïnformeerde toestemming (FPIC70) aan, alsmede het principe “niets over ons 
zonder ons”. Enkele concrete voorbeelden:

• Verhoog het percentage financiering dat wordt toegekend aan 
burger- en lokale initiatieven op het gebied van bos en biodiversiteit, 
en verminder de administratieve en bureaucratische last die het 
burgerinitiatieven bemoeilijkt om überhaupt financiering aan te vragen. 
De goedkeuringscriteria voor het beleidskader Versterking Maatschappelijk 
Middenveld71, waarmee een visie op samenwerking met lokale organisaties 
vereist wordt, zijn een goed begin maar zijn nog altijd voornamelijk gericht 
op organisaties die vanuit het Mondiale Noorden worden bestuurd. Dit 
beleid kan verder worden versterkt door te voorzien in subsidies die 
specifiek bestemd zijn voor programma's die in het Mondiale Zuiden zijn 
gesitueerd en daar worden uitgevoerd.    

• Zorg dat (plaatselijke) bijeenkomsten van belanghebbenden plaatsvinden 
op tijdstippen en locaties die toegankelijk zijn voor vrouwen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de veelal grotere last aan huishoudelijke taken die zij 
dragen. De perspectieven, behoeften, aspiraties en prioriteiten van vrouwen 
komen wellicht niet tot uiting wanneer bij vergaderingen alleen de leiders 
van een gemeenschap, vaak voornamelijk mannen, aanwezig zijn.  

69. Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2018. Theory of Change - Vrouwenrechten en Gendergelijkheid 
70. OHCHR. Consultation and free, prior and informed consent (FPIC) 
71. Rijksoverheid, 2022. Policy Framework Strengthening Civil Society

https://open.overheid.nl/repository/ronl-e48683c9-3da5-420f-a056-1c42966a3a78/1/pdf/Theory%20of%20Change%20-%20Vrouwenrechten%20en%20Gendergelijkheid%20%20najaar%202018.pdf
https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/consultation-and-free-prior-and-informed-consent-fpic
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2019/11/28/policy-framework-strengthening-civil-society
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• Verstrek documenten in duidelijk en toegankelijk formaat, vertaald naar de 
lokaal gesproken talen. Zorg dat de informatie ook in niet-schriftelijke vorm 
beschikbaar is. 

 
Zowel op Nederlands als op EU-niveau dienen besluitvormers en beleidsmakers 
ervoor te zorgen dat het bos- en biodiversiteitsbeleid, evenals andere 
onderling verbonden beleidskaders en wetgeving, worden afgestemd op 
hun respectieve genderbeleidskaders en genderactieplannen. Het is niet 
altijd duidelijk hoe die op elkaar aansluiten, en het lijkt er vaak op dat het 
genderbeleid en het beleid inzake bos en biodiversiteit in volledige isolatie zijn 
ontwikkeld in plaats van op holistische wijze. Enkele concrete voorbeelden:  

• Benoem genderexperts die worden ingeschakeld in alle fasen van 
beleidsformulering, ontwikkeling en besluitvorming rondom bos en 
biodiversiteit; 

• Zorg voor voldoende financiële en technische steun voor beleidsmakers en 
besluitvormers, het maatschappelijk middenveld en burgerinitiatieven, om 
genderresponsieve beleidskaders inzake bos en biodiversiteit te ontwikkelen, 
uit te voeren en te actualiseren;

• Zorg voor steun en de mogelijkheid voor open communicatie en overleg met 
(actie)groepen uit het maatschappelijk middenveld die op het raakvlak van 
gender, bos en biodiversiteit werkzaam zijn;

• Bevorder het vermogen van personeel om de deelname van vrouwen, 
meisjes en genderdiverse personen (IPLC) aan de formulering, ontwikkeling 
en actualisering van het bos- en biodiversiteitsbeleid aan te moedigen en te 
steunen (bijvoorbeeld door middel van trainingssessies);

• Versterk de samenhang en organisatie van beleid met werkzaamheden 
op het raakvlak van gender, klimaat, bos en biodiversiteit in het kader van 
andere bestuursorganen en verdragen, zoals daar zijn: het Raamverdrag van 
de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, de SDG's en Agenda 2030, en 
het VBD. 

 
Zowel op nationaal als op EU-niveau is er een grote leemte in de 
beschikbaarheid van naar gender uitgesplitste gegevens en informatie, met 
name daar waar gender, bos en biodiversiteit aan elkaar raken. Het is van groot 
belang dat dergelijke informatie vrij toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar 
wordt. Om deze kloof te overbruggen is het belangrijk dat de inspanning om dit 
te bereiken worden vergroot. Deze informatie is namelijk niet alleen essentieel 
voor onderzoek naar de effecten van de huidige strategieën en regelgeving 
vanuit een genderperspectief, maar ook voor de eventuele formulering van 
toekomstige strategieën en regelgeving. Enkele concrete voorbeelden: 
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• Zorg dat naar gender uitgesplitste gegevens en informatie over gender, bos 
en biodiversiteit beter op elkaar aansluiten, duidelijker zijn en gemakkelijker 
beschikbaar worden; 

• Bevorder het vermogen van beleidsmakers en besluitvormers, evenals 
andere belanghebbenden, om naar gender uitgesplitste gegevens en 
genderanalyses te verzamelen, te beoordelen en toe te passen in de context 
van bos en biodiversiteit;  

• Zorg dat intersectionele en multidimensionale factoren in aanmerking 
worden genomen bij de formulering van genderresponsieve beleidslijnen, 
-kaders en strategieën inzake bossen en biodiversiteit, en bij het anticiperen 
op de mogelijke risico's en gevolgen van bos- en biodiversiteitsbeleid;

• Plan consultaties met het bestuur van burgerinitiatieven en 
vrouwenrechtenorganisaties die werkzaam zijn op het raakvlak van 
gendergelijkheid, bos en biodiversiteit, om geïnformeerd te raken over 
best practices en methoden om naar gender uitgesplitste gegevens te 
verzamelen en gendergerelateerde (risico)analyses uit te voeren. 

 
Ontwikkel of pleit voor duidelijke en concrete strategieën om het genderaspect 
op te nemen in beleid en programma's op verschillende bestuursniveaus. 
In schriftelijke documenten lijkt de huidige aanpak vooralsnog weinig verder 
te gaan dan vage toezeggingen om “vrouwen erbij te betrekken”. Evenzo 
dienen beleid, strategieën en voorschriften inzake bos en biodiversiteit op alle 
bestuursniveaus specifieke genderdoelstellingen, -targets en maatregelen 
omtrent gender te bevatten. Enkele concrete voorbeelden:  

• Een doelstelling die billijke, gerechtelijke en genderrechtvaardige lokale 
initiatieven voor milieubehoud bevordert - ook in door Inheemse en de 
lokale gemeenschap beschermde gebieden (ICCA's), waarvan is gebleken 
dat deze sociaal en ecologisch duurzaam zijn - in de eerste pijler van 
de biodiversiteitsstrategie van de EU. De Europese-Commissie zal de 
voortgang van de strategie tegen 2024 evalueren, wat voor Nederlandse 
beleidsmakers bij de EC een aanleiding kan zijn om aan te dringen op de 
opname van deze wijzigingen. 

• Een doelstelling die de volledige en effectieve deelname van vrouwen 
aan de capaciteitsopbouw, de dialogen met belanghebbenden en het 
algemene bestuurskader waarborgt en bevordert, in navolging van de 
tweede pijler van de biodiversiteitsstrategie van de EU.  

• Steun de lopende inspanningen en dring aan op een GBF met een specifiek 
gendertarget. Als belangrijke internationale pleitbezorger van gendergelijkheid 
en Action Coalition Leader for Feminist Movements and Leadership, is het 
aan Nederland om aan te dringen op de aanname van Target 22 van de 
GBF, zowel binnen de EU als daarbuiten. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
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(SDG's) zijn een goed voorbeeld van hoe gender transparant kan worden 
opgenomen in verschillende doelstellingen, targets en indicatoren, naast 
een duidelijke, op zichzelf staande genderdoelstelling. Beleidskaders zoals het 
GBF zouden dit voorbeeld kunnen volgen: sommige indicatoren en targets 
van de SDG's kunnen de basis vormen voor de formulering en naleving 
van een potentieel Target 22 voor gendergelijkheid (zoals SDG 1.4.2 en SDG 
16.772). Hiermee wordt ook de samenhang tussen verschillende internationale 
multilaterale beleidskaders en doelstellingen versterkt. 

  
Naast de ontwikkeling en implementatie van genderresponsief beleid 
en geoormerkte financiering voor vrouwen (al dan niet in het kader van 
burgerinitiatieven) op nationaal niveau, dienen Nederlandse afgevaardigden 
en onderhandelaars zich internationaal sterk te maken voor gelijke toegang tot 
middelen en kansen ter bevordering van de sociale, politieke en economische 
emancipatie van meisjes en vrouwen. Dit omvat onder andere, maar is zeker 
niet beperkt tot, het toewijzen van een beschikbaar budget voor burger- en 
lokale initiatieven en initiatieven door IPLC's op het raakvlak van gender, en bos 
en biodiversiteit in partnerschappen en beleidsprocessen waarbij Nederland 
betrokken is73. Enkele concrete voorbeelden:  

• Ontwikkel concrete doelstellingen over de wijze waarop gender op 
transparante wijze in de financiële toezeggingen voor wereldwijd 
bosbehoud van de Klimaatpact van Glasgow zal worden opgenomen, en 
over de wijze waarop vrouwen toegang krijgen tot en profijt zullen hebben 
van deze middelen. Er dient uitgebreid te worden gecontroleerd of deze 
toezeggingen worden nagekomen, of ze wel aanvullend zijn, en op hoe deze 
beschikbaar worden gesteld en worden gebruikt. Over de tenuitvoerlegging 
van de toezeggingen dient transparant te worden gerapporteerd.

• Even belangrijk is dat de Klimaatpact van Glasgow, evenals andere 
inspanningen om het verlies van de biodiversiteit en de ontbossing een halt 
toe te roepen, hand in hand gaan en beginnen met de erkenning van de 
eigendoms- en collectieve rechten van IPLC's, met name die van vrouwen. 
Evenzo dient bij deze en alle andere nationale en internationale financiële 
toezeggingen uitdrukkelijk vermeld te worden dat zij niet zullen worden 
gebruikt ter ondersteuning van klimaatcompensaties, koolstofmarkten en 
zogenaamde 'zero net deforestation'-projecten en -initiatieven. 

Stel strenge zorgvuldigheidseisen die ervoor zorgen dat noch Nederlands 
overheidsgeld noch activiteiten van in Nederland gevestigde bedrijven 
vrouwen benadelen, onder meer in de wetgeving inzake ontbossingsvrije 
grondstoffen. Bij de vernieuwing van het IMVO-akkoord voor duurzaam 

72. Women4Biodiversity, 2021. Target 22 – Gender in Post-2020 Global Biodiversity Framework
73. Veel van deze processen en overeenkomsten zijn hier genoemd, maar niet behandeld zijn bijvoorbeeld 
het Partnerschap voor de verklaringen van Amsterdam, de Verklaring van New York over de bossen en de 
Tropical Forest Alliance.

https://www.women4biodiversity.org/target-22-gender-in-post-2020-global-biodiversity-framework/
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bosbeheer is het absoluut noodzakelijk dat er voor bedrijven strenge normen 
worden vastgesteld ter voorkoming van de benadeling van vrouwen, al 
dan niet direct; door eigen activiteiten of via de toeleveringsketens. Het is 
ook cruciaal dat Nederlandse beleidsmakers zich (blijven) inspannen om 
subsidies en perverse stimulansen die het aantrekkelijk maken schade toe 
te brengen aan bos en biodiversiteit een halt toe te roepen, met name die 
met duidelijk genderspecifieke gevolgen (bijvoorbeeld bio-energie). Deze 
subsidies en stimulansen moeten worden omgebogen naar billijke, op 
rechten gebaseerde, genderresponsieve en lokaal geleide initiatieven die 
het milieu ten goede komen. Dit zal bijdragen tot samenhang en consistentie 
met internationaal onderschreven overeenkomsten zoals het VBD en de hierin 
opgenomen doelstellingen inzake biodiversiteit (Aichi Targets). 

Nederlandse beleidsmakers moeten pleiten voor een herziening van de EU-
wetgeving rondom ontbossingvrije grondstoffen, op korte en middellange 
termijn nadat deze werd ingevoerd, en voor toetsing van de eventuele gevolgen 
ervan voor kleine boeren, IPLC's en vrouwen. Er dient een analyse te worden 
gemaakt van de gendergerelateerde risico's zoals die uit onze analyse naar 
voren komen, en de reglementering dient dienovereenkomstig te worden 
aangepast. Het is ook belangrijk dat in de toekomst een gendergerichte 
effectbeoordeling wordt opgenomen in de haalbaarheidsstudies voor deze 
wetgeving en ander EU-beleid inzake bos en biodiversiteit. Nederlandse 
beleidsmakers moeten ervoor pleiten dat de in de reglementering beschreven 
partnerschappen en samenwerkingsplannen daadwerkelijk worden 
ontwikkeld op genderresponsieve, inclusieve en billijke wijze, en dat specifieke 
steun, doelstellingen en indicatoren voor vrouwen en IPLC's werkzaam in de 
kleinschalige landbouw hierin staan opgenomen. Deze moet ervoor zorgen 
dat kleinschalige landbouwers, met name vrouwen, gesteund worden in de 
erkenning van zowel hun eigendoms- en gewoonterechten op land als van 
andere rechten die in het kader van de VN-Verklaring over de rechten van 
(vrouwelijke) boeren (UNDROP) worden erkend. Er moet uitdrukkelijk worden 
verwezen naar akkoorden zoals de VN-Verklaring over de rechten van inheemse 
volkeren (UNDRIP) en de UNDROP, alsmede naar verdragen die betrekking 
hebben op de rechten van vrouwen en meisjes, zoals het Verdrag inzake de 
uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW)74. 

Ten slotte is het belangrijk om verder te kijken dan naar gendergerelateerde 
kwetsbaarheden. Wij moedigen Nederlandse besluitvormers en beleidsmakers 
daarom aan om vrouwen niet enkel als slachtoffers te zien, maar ook als 
actieve veranderaars die met echte oplossingen en kennis een bijdrage 

74. Hier sluiten wij ons aan bij de aanbevelingen uit de nota: Global Forest Coalition, 2022. ‘A gendered 
perspective of the proposed EU Regulation on deforestation-free products 

https://globalforestcoalition.org/fr/gender-and-eu-dfp-regulation/
https://globalforestcoalition.org/fr/gender-and-eu-dfp-regulation/
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kunnen leveren75. In plaats van dat vrouwen, meisjes, genderdiverse personen 
en andere gemarginaliseerde groepen worden weggezet als “kwetsbaar”, 
moeten de onderliggende structurele ongelijkheden en machtsdynamieken 
die hen kwetsbaar maken worden vastgesteld en actief worden aangepakt. 
Daarnaast dienen vrouwen in al hun verscheidenheid te allen tijde te worden 
erkend en gerespecteerd als zijnde rechthebbenden. 

Door bovenstaande aanbevelingen op te volgen kan de Nederlandse overheid 
bijdragen aan een wereld waarin bosgebieden en andere ecosystemen duurzaam 
worden beschermd en inclusief worden beheerd, waar de biodiversiteit zich kan 
herstellen en weer kan opbloeien, en IPLC's en vrouwen in al hun verscheidenheid die 
van het bos afhankelijk zijn ten volste genieten van hun milieu- en mensenrechten. 
Uiteindelijk moet beleid meer zijn dan enkel reactief handelen naar de behoeften 
van vrouwen en meisjes. Beleid moet rechtvaardig en transformerend zijn, en dit 
betekent dat het recht van vrouwen op informatie, educatie, vertegenwoordiging, 
zeggenschap en toegang tot hulpbronnen moet worden gewaarborgd, naast een 
oprechte erkenning van hun kracht, kennis en vaardigheden. Elk van deze aspecten is 
een voorwaarde om te komen tot grootse en rechtvaardige institutionele verandering 
voor iedereen. 

75. Hier sluiten we ons aan bij de conclusies in de IOB-evaluatie van gendermainstreaming binnen het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarin wordt geconstateerd dat vrouwen te vaak enkel als slachtoffers 
worden afgeschilderd, en wordt erop gewezen dat het gebruik van demoraliserende taal dient te worden 
vermeden. Zie: IOB, 2021 Gender mainstreaming in the Dutch Ministry of Foreign Affairs

https://english.iob-evaluatie.nl/results/gender-mainstreaming
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BIJLAGE I: 
Reeks begeleidende vragen om de genderresponsiviteit van 
beleidslijnen, strategieën en programma's rondom bos en 
biodiversiteit te kunnen analyseren.

Algemene vragen:

• Welke internationale en/of lokale overeenkomsten heeft het land ondertekend, bijv. 
CEDAW, Actieplatform Beijing? 

• Welk nationaal gendergerelateerd beleid bestaat er momenteel?

• Hoe zit het met de vertegenwoordiging van vrouwen in al hun verscheidenheid bij 
officiële instellingen en wat is het percentage vrouwen in gerelateerde politieke 
instellingen, zoals het nationale parlement en de desbetreffende ministeries? 

• Wordt bij institutionele versterking en capaciteitsopbouw rekening gehouden met 
gendergelijkheid met betrekking tot bestuur, beleid, management en personeel? 

• Is het beleid in overeenstemming met het nationale en lokale beleid en/of de 
verplichtingen van het kabinet inzake gendergelijkheid, mensenrechten, en bos en 
biodiversiteit?

• Zijn in het beleid vereisten opgenomen met betrekking tot genderanalyses en het 
verzamelen van naar gender uitgesplitste gegevens? 

• Houdt het beleid rekening met gendergerichte budgettering die ervoor bedoeld is 
om verschillende gendergerelateerde kwesties aan te pakken? 

• Worden met het beleid mogelijke ongelijkheden en discriminatie aangewezen en 
aangevochten?

• Worden de verschillende behoeften, zorgen en aspiraties van vrouwen in al hun 
verscheidenheid en mannen in het beleid op gelijke wijze behandeld?

• Erkent het beleid de gedifferentieerde sterke punten, vaardigheden en activiteiten 
van vrouwen in al hun verscheidenheid en mannen met betrekking tot bos en 
biodiversiteit? 

Vragen over het effect van beleidslijnen en ontwikkelingsmaatregelen:  

• Hoe heeft het beleid op verschillende wijze effect op mensen, afhankelijk van hun 
gender? Is dit van invloed op hun recht op toegang tot land, bos en natuurlijke 
hulpbronnen?

• Komen kwesties zoals gelijke toegang tot middelen, besluitvorming en inclusief 
bestuur in het beleid voldoende naar voren?

• Verhinderen de huidige discriminerende sociale normen de toepassing 
van wetgeving die vrouwen en mannen gelijke toegang tot middelen moet 
garanderen?

• Bestaan er casestudies, getuigenissen en/of naar gender uitgesplitste gegevens 
die ons meer kunnen vertellen over de vraag wie van dit beleid effect ondervindt, 
en hoe? 
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• Wat zijn de belangrijkste factoren die vrouwen de toegang tot en de controle over 
middelen belemmeren?

• Maken vrouwen in al hun verscheidenheid en mannen evenveel kans op grondbezit 
en/of beheer?

Vragen over de voordelen van de uitvoering van eventuele 
ontwikkelingsactiviteiten (in verband met bosbeheer/zeggenschap):

• Hoe profiteren in lokale gemeenschappen vrouwen in al hun verscheidenheid en 
mannen verschillend van bepaald bosbeleid? 

• Bieden het beleid of de uitvoering ervan kansen voor de economische, politieke, 
culturele en fysieke emancipatie van vrouwen en meisjes, en hoe ondersteunt dit 
beleid collectieve actie en vrouwen in leidende functies?

• Wat belet vrouwen in al hun verscheidenheid en andere ondervertegenwoordigde 
groepen om van de huidige maatregelen te profiteren en hoe overkomen zij deze 
obstakels?

• Welke groepen mensen hebben minder voordeel behaald uit de uitvoering van een 
zeker beleid? (Denk aan: huishoudens onderhouden door alleenstaande vrouwen, 
vrouwen in agrarische gebieden, enz.) 

Vragen over consultatie en besluitvorming:

• Hebben vrouwen in al hun verscheidenheid en andere ondervertegenwoordigde 
groepen een rechtvaardige toegang tot de besluitvorming rondom bosbeheer 
en andere daarmee verband houdende activiteiten voor het behoud van bos en 
biodiversiteit? Worden zij voldoende geraadpleegd bij de formulering en uitvoering 
van activiteiten in verband met bosbehoud en -beheer? 

• Op welke manieren zou ongelijke toegang tot de besluitvorming zich kunnen 
vertalen in een gebrek aan zeggenschap voor vrouwen in al hun verscheidenheid 
en andere ondervertegenwoordigde groepen, waardoor deze in een kwetsbaarder 
positie komen? 

• In hoeverre spelen discriminerende wetten of sociale normen een rol bij de 
toegang van vrouwen tot besluitvorming en natuurlijke hulpbronnen? 

• Wordt ongelijke toegang tot en zeggenschap over middelen door de leden van de 
lokale gemeenschap als natuurlijk gegeven of als eerlijk ervaren? Wordt dit door 
sommigen wellicht in twijfel getrokken; en zo ja, door wie?
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