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Het groeiend aantal landen met een feministisch 
buitenlandbeleid laat zien dat er steeds meer 
erkenning is van het belang van gendergelijkheid 
en vrouwenrechten. Toch worden feministische 
bewegingen en vrouwenrechtenorganisaties nog 
steeds aanzienlijk ondergefinancierd.

Op een moment dat feministische bewegingen 
zowel belangrijke progressie boeken als 
wereldwijd met toenemende dreigingen te maken 
krijgen, roept Mama Cash regeringen op er zorg 
voor te dragen dat de uitvoering van feministisch 
buitenlandbeleid verdergaat dan symboolpolitiek 
en feministische retoriek. Bied steun van 
betekenis aan de groepen die vooroplopen 
in de bevordering van gendergelijkheid en 
mensenrechten, te weten autonome feministische 
bewegingen.

In het kort: feministisch 
buitenlandbeleid in de wereld
In 2014 kondigde de Zweedse minister van 
Buitenlandse Zaken Margot Wallström aan 
dat Zweden als eerste land een feministische 
benadering van het buitenlandbeleid zou 
invoeren. Sindsdien hebben twaalf landen 
dit voorbeeld gevolgd1, waarbij sommigen 
veranderingen hebben doorgevoerd in 
alle afdelingen en aspecten van het 

buitenlandbeleid en anderen deze aanpak 
alleen toepassen op internationale 
ontwikkelingssamenwerking. Hoewel de 
manieren waarop dus verschillen, hebben alle 
voorstanders van het beleid de inzet om verder 
te gaan dan traditionele gendermainstreaming 
en de ‘add women & stir‘-aanpak, en te streven 
naar een meer holistische, intersectionele 
benadering die erkent hoe gender zich verhoudt 
tot andere vormen van onderdrukking, zoals op 
basis van klasse, ras, beperking en seksualiteit.

Een aantal feministische actoren2 van het 
maatschappelijk middenveld heeft zich 
ingespannen om conceptuele duidelijkheid 
te creëren over wat een feministische 
benadering van buitenlandbeleid inhoudt. 
Hierin is extra aandacht voor het belang van 
systeemverandering op globaal niveau door te 
kijken naar macht, prioriteiten, structuren en 
bestaande ongelijkheden, en een antiracistische 
en dekoloniserende aanpak voor te stellen.
De kritiek richt zich tot dusver op het gebrek 
aan coherentie in het beleid met betrekking tot 
ontwikkelingssamenwerking, handel, veiligheid 
en diplomatie. Het als ‘feministisch’ labelen 
van een ‘buitenlandbeleid als gebruikelijk’ zal 
de algemene ambities van het feministische 
buitenlandbeleid ondermijnen. 

 1 Canada, Colombia, Duitsland, Frankrijk, Liberia, Libië, Luxemburg, Mexico, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden.
 2 Waaronder het Centre for Feminist Foreign Policy (CFFP), het International Center for Research on Women (ICRW) en de       
    International Women’s Development Agency (IWDA).
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Het Global Partner Network on Feminist Foreign 
Policy, een multistakeholderinitiatief met regeringen 
en het maatschappelijk middenveld, erkent dit 
spanningsveld en werkt aan het bevorderen van 
een solide feministisch beleid en werkwijze in alle 
aspecten van het buitenlandbeleid.

De opkomst van feministisch buitenlandbeleid 
als concept en praktijk viel samen met 
een toegenomen besef dat, hoewel 
algemene investeringen in gendergelijkheid 
belangrijk zijn, er directere investeringen in 
vrouwenrechtenorganisaties en feministische 
bewegingen nodig zijn. Een feministisch 
buitenlandbeleid zou in theorie moeten bijdragen 
aan een gunstig klimaat voor participatie, 
democratie en respect voor mensenrechten. Dit is 
vooral van belang gezien de toenemende inperking 
van vrouwenrechten, verergering van conflicten en 
de aanhoudende klimaatcrisis. Zonder concrete 
investeringen in feministische bewegingen 
zullen regeringen de visie en het transformatieve 
potentieel van hun feministisch buitenlandbeleid 
niet realiseren.
 

De rol en impact van 
feministische bewegingen
Een toenemende hoeveelheid bewijs toont aan 
dat feministische bewegingen essentieel zijn 
voor het in gang zetten en ondersteunen van 
sociale verandering doordat ze een cruciale 
rol spelen bij het aanpakken van de structurele 
oorzaken van ongelijkheid en andere vormen 
van onrecht. Bewegingen die ontstaan zijn 
in hun eigen gemeenschap hebben grondige 
contextuele expertise én eigen ervaring, waardoor 
ze een concreet belang hebben bij de uitkomst 
van hun werk en dus meer geneigd zijn om 
consistente betrokkenheid en continuïteit te 
ondersteunen. In de afgelopen zeven decennia 
is de deelname van vrouwen in de frontlinie van 
massabewegingen significant gebleken, zowel voor 
het onmiddellijke succes van een beweging als voor 
het bewerkstelligen van diepgaande en blijvende 
sociale verandering. 

• Uit analyse blijkt dat feministische bewegingen 
een krachtig instrument tegen autoritarisme 
zijn: de eisen van vrouwen tot politieke en 
economische inclusie hebben bijgedragen aan 
het in gang zetten van democratische transities 
en er mede voor gezorgd dat massabewegingen 
eerder tot egalitaire democratie leidden.

• Vrouwenbewegingen spelen een cruciale rol bij 
het bestrijden van militarisme en het versterken 
van vredesinitiatieven. In Congo, Liberia en 
Somalië gebruikten vrouwen zichtbare en 
opvallende tactieken om partijen onder druk 
te zetten om vredesonderhandelingen te 
starten of zich er opnieuw voor in te zetten, 
door met succes massale acties en publieke-
opiniecampagnes op te zetten om vooruitgang 
te bevorderen3.  

• Transnationaal onderzoek laat zien dat de 
aanwezigheid van nationale feministische 
bewegingen de kans op overheidsingrijpen 
om geweld tegen vrouwen te beëindigen 
door hervormingen van wetgeving en beleid 
aanzienlijk vergroot, en een groter effect heeft 
dan de vertegenwoordiging van vrouwen in 
parlementen4. 

Terminologie 

Fragment uit: “Moving More Money to the Drivers of Change: 
How Bilaterals and Multilateral Funders Can Resource 
Feminist Movements”, November 2020. Lees hier meer.

De termen “feministische beweging” en 
“vrouwenrechtenorganisaties” worden vaak 
gebruikt en kunnen verward worden. In dit  
rapport gebruiken wij de termen door elkaar  
om te refereren aan groepen die:

• Vanuit een feministisch en/of vrouwenrechten 
perspectief werken;

• Zelf-geleid zijn door de personen op wie zij 
zich richten;

• Als missie de bevordering van de rechten 
van vrouwen, meiden, en/of trans personen, 
hebben en niet slechts als de focus van één 
van hun programma’s;

• Zich hard maken voor structurele en 
fundamentele verandering;

• De nadruk leggen op omstreden en 
onderbelichte onderwerpen.

3 How Women’s Participation in Conflict Prevention and Resolution Advances U.S. Interests Report Author(s): Jamille Bigio  
   and Rachel Vogelstein Published by: Council on Foreign Relations (2016).
4 Htun and Weldon (2018) The Logic of Gender Justice: State Action on Women’s Rights Around the World. Cambridge:   
   Cambridge University Press.

https://www.icrw.org/press-releases/more-than-30-governments-and-organizations-now-working-to-advance-feminist-foreign-policy-around-the-world/
https://www.icrw.org/press-releases/more-than-30-governments-and-organizations-now-working-to-advance-feminist-foreign-policy-around-the-world/
https://www.mamacash.org/media/publications/feminist__activism_works_mama_cash.pdf
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-08/women-rights-revenge-patriarchs
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-02-08/women-rights-revenge-patriarchs
https://www.mamacash.org/media/publications/movingmoremoney_mama_cash_awid_cmi.pdf
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• Hoewel er meerdere variabelen zijn die 
de reproductieve rechten van vrouwen 
beïnvloeden, maken feministische bewegingen 
op de langere termijn een statistisch significant 
verschil voor reproductieve rechten wanneer ze 
samenwerken met vrouwelijke wetgevers5. 

• Op het niveau van economische 
rechtvaardigheid worden feministische 
bewegingen en mobilisatie in verband gebracht 
met sterkere economische rechten en met 
toenemende erkenning en ondersteuning van 
zowel onbetaald als huishoudelijk werk in 
beleidskaders.

• Feministische bewegingen lopen voorop 
bij klimaatactie doordat ze innovatieve en 
duurzame oplossingen op de kaart zetten, zich 
actief verzetten tegen uitbuiting en aantasting 
van het milieu en de banden met bewegingen in 
andere landen versterken.

De kans: zet in op 
vrouwenrechtenorganisaties 
Het opnemen van toegankelijke en effectieve 
financiering voor feministische bewegingen in 
beleidskaders is een noodzakelijk uitgangspunt 
voor regeringen die hun beloften willen nakomen 
en de broodnodige resultaten voor gendergelijkheid 
willen behalen. Toch slagen regeringen er niet 
in om de kloof tussen intentie en praktijk te 
dichten. Hoewel financiering wordt erkend als 
een belangrijke pijler binnen bestaande kaders6 
en een concrete indicator is voor het toetsen van 
de voortgang ten opzichte van de beleidsdoelen, 
hebben regeringen niet systematisch gevolg 
gegeven aan hun beleidsaankondigingen in de vorm 
van verhoogde toezeggingen of de invoering van 
financieringsmechanismen voor organisaties en 
instellingen voor vrouwenongelijkheid. 

In een recent rapport van het International Centre 
for Research on Women (ICRW) zijn gegevens 
geanalyseerd over ontwikkelingsfinanciering 
in zeven landen die zich inzetten voor een 
feministisch buitenlandbeleid. 

Goede voorbeelden

5 Ibid. 
6 Hoewel niet door alle regeringen toegepast, bieden de “R”en van het feministisch buitenlandbeleid – zoals rechten,   
   representatie, resources – een basis voor activisten en regeringen bij het vormgeven van aanpak en aanbevelingen. Het door het                   
   ICRW ontwikkelde FFP Framework biedt zo’n overzicht.
7 AWID (2020) High Hopes and High Expectations for Resourcing Feminist Movements: Recommendations to the Equality Fund  
8 OECD (2022) In Practice: The Netherlands partner with local women’s rights organisations and feminist movements for gender- 
   transformative change.

Er zijn veelbelovende werkwijzen waarop 
overheden kunnen voortbouwen. In Canada 
werd in 2019 het Equality Fund opgericht 
na de grootste directe investering door een 
regering ooit in feministische bewegingen 
wereldwijd. Hoewel het Equality Fund op 
dit moment het enige voorbeeld is van 
feministisch buitenlandbeleid met tastbare 
nieuwe toezeggingen om feministische 
bewegingen rechtstreeks te financieren, zijn 
er ook goede praktijkvoorbeelden van andere 
financieringsmechanismen op het gebied 
van feministische financiering met meer 
feministische zeggenschap, zoals het Leading 
from the South Fund Leading from the South 
Fund – twee belangrijke resultaten die zijn 
opgenomen in het Feminist Foreign Policy 
Framework.

Tijdens het opzetten van het Equality 
Fund zijn feministische bewegingen 
uitgebreid geraadpleegd als onderdeel 
van een samenwerkingsproces met 
vrouwenfondsen, filantropen en de private 
sector om verandering op grote schaal te 
bewerkstelligen7. Het Leading from the South 
Fund is ontwikkeld als een samenwerking 
tussen het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken en door het Globale 
Zuiden geleide vrouwenfondsen, waarbij in 
gezamenlijkheid wordt besloten over doelen, 
monitoring en hoe te leren8.

Verdere voorbeelden van hoe overheden ervoor 
kunnen zorgen dat financieringsinstrumenten 
en -methoden geschikt zijn voor het doel en 
inspelen op de behoeften van feministische 
bewegingen, zijn opgenomen in het rapport 
Moving More Money van Mama Cash en AWID. 
De Gender Equality and the Empowerment of 
Women and Girls Guidance for Development 
Partners van de OESO biedt ook praktische 
stappen voor overheidsdonoren.

https://www.sfu.ca/content/dam/sfu/politics/FeministMovement/Working Paper 2.pdf
https://www.sfu.ca/content/dam/sfu/politics/FeministMovement/Working Paper 2.pdf
https://www.sfu.ca/content/dam/sfu/politics/FeministMovement/Working Paper 2.pdf
https://gaggaalliance.org/publication-structural-violence-learning-from-women-and-girl-environmental-defenders/
https://gaggaalliance.org/publication-structural-violence-learning-from-women-and-girl-environmental-defenders/
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2022/09/Feminist-Foreign-Policy-and-Development-Finance-for-Gender-Equality_web-version_rev.pdf
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2020/03/FFPFramework_d12-spreads.pdf
https://equalityfund.ca/
https://www.leadingfromthesouth.org/
https://www.leadingfromthesouth.org/
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2022/11/FFPFramework_Dutch_Web.pdf
https://www.mamacash.org/en/report-moving-more-money-to-the-drivers-of-change
https://www.oecd-ilibrary.org/development/gender-equality-and-the-empowerment-of-women-and-girls_0bddfa8f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/gender-equality-and-the-empowerment-of-women-and-girls_0bddfa8f-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/gender-equality-and-the-empowerment-of-women-and-girls_0bddfa8f-en
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Uit het onderzoek bleek dat ‘met $2,37 miljard de 
toezeggingen van die landen voor organisaties en 
instellingen voor vrouwengelijkheid nog steeds 
maar een fractie (9%) zijn van de toezeggingen 
aan de overheid en het maatschappelijk 
middenveld ($26,1 miljard) en zelfs in het niet 
vallen (namelijk 2%) bij hun totale gendergerichte 
hulp ($117,6 miljard).’ Hoewel regeringen het 
verhogen of veiligstellen van gendersensitieve 
ontwikkelingshulp beschouwen als een belangrijk 
onderdeel van hun feministisch buitenlandbeleid, 
concludeert het rapport dat dit slechts 
mondjesmaat leidt tot meer toezeggingen of het 
opzetten van een financieringsmechanisme voor 
vrouwenorganisaties.

Deze data laten zien dat vrouwenrechtenorganisaties  
wereldwijd nog steeds structureel ondergefinancierd  
zijn. Uit gegevens van officiële ontwikkelingshulp 
(ODA) afkomstig van de leden blijkt dat 
financiering met gendersensitieve als 
belangrijkste doel goed is voor ongeveer 5% van 
alle bilaterale ODA, en dat minder dan 2% van alle 
gendergerichte hulp vrouwenrechtenorganisaties 
rechtstreeks bereikt. Bovendien meldt de OESO 
dat ‘twee derde van de hulp voor gendergelijkheid 
wordt gekanaliseerd via [maatschappelijke 
organisaties] die in DAC-lidstaten in plaats 
van lokaal zijn gevestigd’. Dit toont aan dat 
zelfs financiering die wordt toegewezen voor 
het bevorderen van gendergelijkheid, niet de 
vrouwenrechtenorganisaties in het globale 
Zuiden bereikt die daadwerkelijk de verandering 
stimuleren die de financiering beoogt te 
bewerkstelligen.

Aanbevelingen: van intentie naar 
praktijk
Buitenlandbeleid met als doel gendergelijkheid 
te bereiken moet eerlijk en realistisch zijn over 
de investeringen die nodig zijn om de beoogde 
resultaten te behalen. De realisering van een 
succesvol feministisch buitenlandbeleid en 
het vermogen en de geloofwaardigheid van 
regeringen en donoren om hun beleidsintenties 
in de praktijk te brengen, zijn afhankelijk van 
de financiering van het werk van autonome 
feministische bewegingen.

De huidige discrepantie tussen intentie en 
praktijk toont de onbenutte mogelijkheden van 
feministisch buitenlandbeleid. We erkennen dat, 
zelfs als de politieke wil er is, overheidsdonoren 
die feministische bewegingen willen financieren 
nog steeds met een aantal belemmeringen 
worden geconfronteerd, waarvan vele aangeduid 
als ‘struikelblokken’ in ons Moving More Money-
rapport uit 2020.

Vooruitkijkend sluiten we ons aan bij de 
aanbeveling van het ICRW aan regeringen die 
zich inzetten voor feministisch buitenlandbeleid 
om voor het hoogst mogelijke ambitieniveau te 
gaan. In het bijzonder roepen we regeringen op 
om financiering voor feministische bewegingen 
prioriteit te geven en te integreren als centraal 
onderdeel van hun beleid door meetbare 
doelstellingen in te voeren en zo meer directe 
algemene- flexibele en meerjarige financiering 
voor deze organisaties te genereren.

ACTIEPUNTEN 
De volgende acties schetsen de stappen 
die regeringen kunnen nemen als onderdeel 
van hun feministisch buitenlandbeleid om 
het werk van feministische bewegingen en 
vrouwenrechtenorganisaties rechtstreeks te 
ondersteunen, beschermen en verduurzamen 
door middel van meer en doelgerichte 
ontwikkelingshulp.

Stel targets
• Verhoog investeringen in gendergelijkheid 

door ervoor te zorgen dat 100% van de 
ODA middelen significant bijdragen aan 
gendergelijkheid en tenminste 20% dat als  
belangrijkste doelstelling heeft9. 

• Verhoog het totale percentage van de 
ODA middelen die rechtstreeks naar 
vrouwenrechtenorganisaties gaan. Dit  
kan door het W7 doel van 10% 
aan te houden, of door 10% van de 
hoofdfinanciering voor gendergelijkheid 
rechtstreeks toe te wijzen aan 
vrouwenfondsen, zoals Prospera INWF  
heeft bepleit.

9 OESO DAC gender equality policy marker https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm

https://www.oecd.org/development/gender-development/Development-finance-for-gender-equality-2021.pdf
https://www.oecd.org/development/gender-development/Development-finance-for-gender-equality-2021.pdf
https://www.oecd.org/development/gender-equality-and-the-empowerment-of-women-and-girls-0bddfa8f-en.htm
https://www.mamacash.org/en/report-moving-more-money-to-the-drivers-of-change
https://www.mamacash.org/en/report-moving-more-money-to-the-drivers-of-change
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2022/09/Feminist-Foreign-Policy-and-Development-Finance-for-Gender-Equality_web-version_rev.pdf
https://women7.org/wp-content/uploads/2022/05/W7_communique%cc%81_digital.pdf
https://www.prospera-inwf.org/#!/-10-to-womens-funds/
https://www.oecd.org/dac/gender-development/dac-gender-equality-marker.htm
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Analyseer en herzie (manieren van) 
financiering
• Pas de principes van feministische 

financiering zoveel mogelijk toe en pas  
methoden aan met behulp van de vier 
bouwstenen voor betere financiering van 
feministische bewegingen.

• Als erkenning voor een tweesporenaanpak van 
gendergelijkheid (d.w.z. op zichzelf staand en 
gemainstreamd):

• Creëer doelbewust op zichzelf staande 
financieringsstromen en -mechanismen die 
direct toegankelijk zijn voor feministische 
en vrouwenrechtenorganisaties en 
-bewegingen, naast het bieden van deze 
financiering via multilaterale instellingen.

• Integreer financiering voor 
vrouwenrechtenorganisaties en 
feministische bewegingen in alle 
thematische financieringsstromen voor 
ontwikkelingssamenwerking, waaronder 
klimaat, handel, etc. Geef op zijn minst 
prioriteit aan organisaties die worden 
geleid door de gemeenschappen 
waarvan zij de rechten bevorderen, boven 
organisaties die dit niet zijn.

• Bied verschillende financieringsrondes aan 
met verschillende drempelcriteria om een 
continuüm van vrouwenrechtenorganisaties 
en feministische bewegingen te bereiken.

• Zorg voor algemene, flexibele, meerjarige 
financiering. Hierdoor kunnen organisaties 
zich aanpassen aan veranderende 
omstandigheden, investeren in hun 
capaciteiten en kansen grijpen om agenda’s 
voor het voetlicht te brengen wanneer deze 
zich voordoen.

• Maak goed gebruik van vertrouwde, bewezen 
mechanismen, zoals feministische fondsen, 
waaronder vrouwenfondsen. Door zowel 
transnationaal als thematisch te werken 

spelen deze fondsen in op de behoeften 
van lokale feministisch activisten en 
hun bewegingen. Dit omvat onder meer 
het aanpassen van de werkwijzen om 
herfinanciering als instrument binnen 
subsidiëring mogelijk te maken.

• Betrek feministische activisten en 
fondsen bij het uitdenken van nieuwe 
financieringsmethoden – ook wanneer 
het fondsbeheer wordt uitbesteed aan 
een derde partij. Erken hun expertise in 
het bouwen van een sterke feministische 
financieringsinfrastructuur en het belang van 
het aanpakken van machtsdynamieken om 
bestuur en programmabeheer te versterken en 
verbeteren. 

Pas verantwoordingssystemen aan
• Identificeer en pak tegenstrijdig 

financieringsbeleid aan dat feministische 
bewegingen belemmert toegang te krijgen 
tot financiering. Waar mogelijk verminder 
belastende due-diligenceonderzoeken en 
beperkende vereisten zoals monitoring 
en evaluatie door te toetsen hoe dit soort 
vereisten zich verhouden tot de omvang van 
de financiering.

• Volgend op bovenstaande, onderzoek wat er 
wordt verstaan onder fiduciair risico – in een 
systeem dat al sterk gecontroleerd wordt – 
afgezet tegen de risico’s die mensen lopen  
die zich organiseren tegen onrecht, en  
afgezet tegen het risico dat het handhaven 
van een status quo die mens en planeet 
schaadt, met zich mee brengt. Overheden 
dienen dezelfde moed als activisten te tonen 
en hun risico-inschatting af te stemmen op de 
tijdschema’s en flexibiliteit die organisaties 
nodig hebben om veranderingen in hun 
context in goede banen te leiden, nieuwe 
aanpakken te testen en sociale verandering 
tot stand te brengen.

We dringen er bij regeringen op aan dat ze ervoor zorgen dat de ontwikkeling en realisatie van feministisch 
buitenlandbeleid, alsmede het in de praktijk brengen van dat beleid, transparant wordt uitgevoerd en dat dit 
voortkomt uit een samenwerking met feministische bewegingen en vrouwenrechtenorganisaties als belangrijke 
partners; en dat die ontwikkeling en realisatie worden gebaseerd op de prioriteiten, inzichten en feedback van de 
mensen op wie de impact van het buitenland- en ontwikkelingsbeleid het grootst is.

Een feministisch buitenlandbeleid dient tevens zorg te dragen voor beleidscoherentie tussen 
ontwikkelingssamenwerking, handel, diplomatie en veiligheidsagenda’s om te kunnen garanderen dat deze 
allemaal bijdragen aan de bevordering van gendergelijkheid en het transformeren van machtsverhoudingen.

https://astraeafoundation.org/microsites/feminist-funding-principles/
https://astraeafoundation.org/microsites/feminist-funding-principles/
https://www.mamacash.org/en/report-moving-more-money-to-the-drivers-of-change
https://www.mamacash.org/en/report-moving-more-money-to-the-drivers-of-change
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