
 
 

 

Voorzitsters van Kamer en Senaat verdedigen gelijke kansen op Vijfde 
Wereldconferentie van Parlementsvoorzitters  

 

De voorzitsters van de Kamer en de Senaat, Eliane Tillieux en Stephanie D’Hose, namen op maandag 6 
september 2021 deel aan de 13de Top van Vrouwelijke Parlementsvoorzitters en op 7 en 8 september aan 
de 5de Wereldconferentie van Parlementsvoorzitters. Sinds het begin van het millennium komen 
parlementsvoorzitters geregeld samen rond gemeenschappelijke thema’s binnen de Interparlementaire 
Unie (IPU), een netwerk dat ondersteund wordt door de Verenigde Naties. Ons land is het enige aanwezige 
land waar een vrouw de voorzittershamer hanteert in zowel Kamer als Senaat.  

 

De Top van Vrouwelijke Parlementsvoorzitters focuste zich op de rol van vrouwen tijdens en na COVID-19. 
Zowel bij de bestrijding van de pandemie als bij de opvang van de gevolgen speelden vrouwen over de hele 
wereld een unieke rol. Daarbij gaan ze dieper in op bewustwording rond de genderdimensie van wetgeving. 
België is nu al een voortrekker daarin, met de ambitie om het Belgische Federaal Parlement één van de meest 
genderbewuste van Europa te maken tegen 2030. Kamervoorzitster Eliane Tillieux nam aan het debat deel 
om dit belangrijke project voor te stellen. De Kamer en de Senaat werken samen aan meer gelijkheid. Met 
het oog hierop werd er een werkgroep tussen beide assemblees opgericht die concrete acties moet 
voorstellen gericht op meer gelijkheid en evenwicht tussen vrouwen en mannen, zowel in het parlementaire 
leven als op het vlak van de interne werking van het federale parlement.  

 

Eliane Tillieux, die deelnam aan het panel over de politieke wil die nodig is om te komen tot een ware 
wereldwijde pariteit in de parlementen tegen 2030, verklaarde het volgende: “Als vrouwelijke 
parlementsvoorzitsters hebben wij een voorbeeldfunctie. Wij moeten de volgende generaties de weg wijzen, 
en vooral alle obstakels wegnemen die een daadwerkelijke pariteit in de parlementaire assemblees 
belemmeren. Wij moeten ook elke stap terug voorkomen. Niets is immers ooit verworven, in het bijzonder in 
crisistijden. Ons belangrijke initiatief inzake gelijkheid in de werking van het Federaal Parlement moet leiden 
tot een effectieve pariteit in het leven en de werking van onze instelling en in alle functies”.  

 

“We moeten waakzaam zijn om niet te vervallen in clichés,” zei Stephanie D’Hose, die panellid was in een 
debat rond de vraag of vrouwen beter geschikt waren om zorg te verlenen tijdens de gezondheidscrisis. “De 
‘vrouwelijke verpleegster’ is een stereotiep beeld van de heldenrol die vrouwen opnamen, maar we moeten 
ons ook de vraag stellen waarom vooral vrouwen deze cruciale maar ook gevaarlijke en onderbetaalde job 
opnemen. Het gaat niet om de vraag of vrouwen beter zouden zijn in specifieke jobs die vaak 
genderrolbevestigend zijn, maar wel om de vraag of we genoeg actie ondernemen om vrouwen en mannen 
gelijke kansen te bieden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.”  

 


