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Feiten en cijfers gender ongelijkheid  
 
Landbouw, rurale gebieden en milieu 
FAO Policy Brief Augustus 2009 Women and Rural Development: 

 Vrouwen produceren vooral basisgewassen voor eigen consumptie binnen het gezin, terwijl 
mannen veel vaker ook commercieel gewassen verbouwen. 

 Vrouwen hebben kleinere stukken land waar ze voedsel op verbouwen. 

 Vrouwen zijn kwetsbaarder omdat ze vaak alleen met seizoenscontracten werken. 

 Een groot gedeelte van de vrouwen neemt deel in economische activiteiten (contributing 
family workers) zonder daar voor (voldoende) te worden betaald.  

 Vrouwen zijn verantwoordelijk voor 60 tot 80 procent van de voedsel productie in 
ontwikkelingslanden. 

 Alle taken bij elkaar opgeteld (betaalde arbeid, kinderen opvoeden, opvangen en zorgen voor 
ouderen, activiteiten voor de gemeenschap) werken vrouwen meer uren dan mannen. In 
Tanzania werken vrouwen gemiddeld 14 uur meer per week dan mannen en in Benin is dit 
verschil zelfs 17 uur.  

 Vrouwen hebben verminderd toegang tot/ of controle over natuurlijke middelen zoals land en 
water (minder dan een kwart van het land in ontwikkelingslanden is in bezit van vrouwen), 
financiële middelen, sociale middelen zoals netwerken en associaties daardoor verminderde 
invloed op beleid, fysieke middelen zoals energie, technologie en transport, humane middelen 
zoals gezondheid en onderwijs. 

Overige bronnen: 

 Ongelijkheid in toegang tot belangrijke middelen staan niet in verhouding met het percentage 
dat vrouwen deel uit maakt van de mensen die in de landbouw werken: wereldwijd werkt 
35.4% van de werkende vrouwen in de landbouw sector, bij mannen is dit percentage 32.2%. 
Dit percentage loopt op tot 48.4% wanneer ontwikkelde landen niet worden meegerekend, bij 
mannen blijft het percentage dan lager met 40.1%. In sub-sahara afrika en zuid Azië 
representeert de landbouwsector meer dan 60% van de werkgelegenheid van vrouwen (ILO 
2009 Global Employment Trends for Women). 

 Van alle mensen die wereldwijd in de landbouwsector werken is 42% vrouw (ILO 2009 Global 
Employment Trends for Women). Daarbij is het van belang te vermelden dat van alle mensen 
die werken maar 40% vrouw is.  

 In slechts 10% van de ontwikkelingshulp (ODA) die gericht is op landbouw, zijn gender issues 
expliciet mee genomen (Worldbank 2009 Gender in Agriculture Sourcebook). 

 Het verzamelen van brandhout en halen van water zijn taken die voornamelijk door vrouwen 
worden uitgevoerd (UNIFEM Progress of the World’s Women 2008/2009). 

 Als vrouwen dezelfde mate van onderwijs, ervaring en ‘farm inputs’ zouden ontvangen als 
mannen, zou de oogst van sommige gewassen met 22% kunnen stijgen (Plan 2009 Because I 
am a girl). 

 In Kameroen wordt meer dan 75% van het werk in de landbouw door vrouwen uitgevoerd, 
terwijl ze minder dan 10% van het land in handen hebben. In Pakistan is gebleken dat minder 
dan 3% van het land in vrouwelijke handen is, ondanks het erfrecht op land. En in Latijns 
Amerika is 70 tot 90% van het land exclusief in het bezit van mannen (Plan 2009 Because I 
am a girl). 

 Het aandeel vrouwen in landbouw (productie en activiteiten na de oogst) varieert van 20 tot 
70%, en dit aandeel is stijgende in veel ontwikkelingslanden (Greenfacts.org, IAASTD 2008, 
Science and Technology for Development) 

 
 
Onderwijs 
UNIFEM Progress of the World’s Women 2008/2009: 

 Het verschil tussen jongens en meiden die naar school gaat was 13% in 2000. (Het 
percentage kinderen dat naar school gaat wordt berekend aan de hand van het aantal 
kinderen dat binnen de leeftijdscategorie waarin onderwijs in het land wordt aangeboden 
vallen). 

 Over de gehele wereld gaan 9 van de 10 meiden naar school. In ontwikkelingslanden ligt het 
gemiddelde op 87%, in ontwikkelde landen op 97%. In 60 landen is het percentage hoger dan 
95%, deze 60 landen representeren maar 20% van de wereldbevolking. 
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 In Djibouti, Niger, Burkina Faso, Eritrea, Mali en Congo had in 2008 minder dan 50% van de 
meisjes toegang tot onderwijs.  

 Van de 72 miljoen kinderen die niet naar school gingen (en niet ingeschreven stonden) in 
2005, waren 57% meisjes (basisonderwijs). 

 In Sub-Sahara Afrika en Zuid Azië volgt respectievelijk 23% en 35% van de meisjes 
voortgezet onderwijs. (Wederom wordt gekeken naar de leeftijdscategorie waarin voortgezet 
onderwijs wordt aangeboden in de verschillende landen).  

Overige bronnen: 

 63% van de vrouwen in de minst ontwikkelde landen kan lezen en schrijven, in die zelfde 
landen is het percentage bij mannen 73% en in ontwikkelde landen leest en schrijft 99% van 
de vrouwen (FAO 2007 A gender perspective on land rights – Equal Footing).  

 In West en Centraal Afrika gaat maar 58% van de meisjes naar een basisschool en maar 20% 
naar voortgezet onderwijs (UNICEF The State of the World’s Children 2009). 

 In 2007 gingen 101 miljoen kinderen niet naar school (no attendance). Waarvan 35 miljoen uit 
Zuid Azië, 25,4 miljoen in West en Centraal Afrika en 20,1 miljoen in Oost en Zuidelijk Afrika. 
88% van deze kinderen woont in Azië of Afrika (UNICEF The State of the World’s Children 
2009).  

 Meiden zijn de eerste die van school worden gehaald wanneer er hulp nodig is in huis of bij 
het levensonderhoud van de ouders (NGO Committee on UNICEF – Platform for Girls, 
Factsheet 2006). 

 65 miljoen meiden uit het Zuiden gaan helemaal niet naar school (NGO Committee on 
UNICEF – Platform for Girls, Factsheet 2006). 

 Voor alle 100 mannen die geletterd zijn, zijn er maar 88 vrouwen geletterd (NGO Committee 
on UNICEF – Platform for Girls, Factsheet 2006). 

 Voor jongens als meiden betekent onderwijs een stijging in inkomen in latere jaren. Maar voor 
meiden is deze stijging nog groter, het salaris van vrouwen stijgt 10-20% per jaar dat ze 
onderwijs hebben gevolgd (NGO Committee on UNICEF – Platform for Girls, Factsheet 2006). 

 Als vrouwen geen onderwijs hebben gehad, heeft dat gevolgen voor haar hele leven. 
Kindersterfte van kinderen onder de vijf jaar is het hoogste bij moeders die geen onderwijs 
hebben genoten, iets lager bij moeders die basisonderwijs hebben gevolgd en nog lager als 
moeders ook voortgezet onderwijs hebben gevolgd (Plan 2009 Because I am a girl).  

 In Afrika hebben kinderen waarvan de moeder minimaal vijf jaar basisonderwijs hebben 
genoten 40% meer kans ouder te worden dan vijf jaar (Plan 2009 Because I am a girl). 

 Een stijging van 1% in het aandeel vrouwen die voortgezet onderwijs volgen verhoogt het 
nationaal inkomen van een land per hoofd van de bevolking gemiddeld met 0,3% (uit 
onderzoek Worldbank) (Plan 2009 Because I am a girl).  

 Voor iedere 100 jongens die starten met school, starten er maar 94 meisjes (Plan 2009 
Because I am a girl).  

 In 2006 gingen er wereldwijd 85 miljoen vrouwen naar een universiteit, dit was het eerste jaar 
dat er wereldwijd evenveel vrouwen als mannen tertiair onderwijs volgden. Maar dit betekent 
niet dat er geen ongelijkheid meer is. Met name in ontwikkelde landen volgen meer vrouwen 
dan mannen onderwijs aan een universiteit. Terwijl in landen als Afghanistan, Centraal 
Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Eritrea, Gambia, Guinee en Niger er minder dan 30 vrouwen 
onderwijs volgen aan een universiteit voor iedere 100 mannen (Plan 2009 Because I am a 
girl).  

 
 
Werkgelegenheid en arbeidsmarkt participatie 
UNIFEM Progress of the World’s Women 2008/2009: 

 In 2007 hadden 1,2 miljard vrouwen een betaalde baan, tegenover 1,8 miljard mannen. 

 Gemiddeld verdienen vrouwen 17% minder dan mannen, dit verschil is groter in de private 
sector.  

 60 tot 90% van de werknemers in de industrieën met zwaar lichamelijk werk (verse producten 
als aardappelen, groente en fruit en de kledingindustrie) zijn vrouwen.  

 Wereldwijd is maar 40% van de werknemers lid van een vakbond, en daarvan is maar 19% 
vrouw.  

 Voor iedere 9 mannen is er 1 vrouw in Senior Management  Posities in bedrijven. Het aandeel 
vrouwen in Sub-Sahara Afrika en in Latijns Amerika & Caribbean in deze posities is 1 op 26 
vrouwen en Oost Azie & Pacific is dit zelfs 1 op 62 vrouwen.  
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 Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd binnen de Verenigde Naties. Enkele agencies komen uit 
boven een percentage vrouwen van 40%. 

 Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in internationale en regionale rechtbanken, eenderde 
van de landen heeft een percentage vrouwen hoger dan 30%. 

 8 van de 10 vrouwelijke werknemers bevinden zich in een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt (vulnerable employment) in Sub-Sahara Afrika en Zuid Azië.  

 Slechts 20 tot 65% van de vrouwen hebben een betaalde baan, terwijl 60 tot 80% van de 
mannen een betaalde baan heeft.  

 Vrouwen hebben meer kans arm te zijn en meer kans op honger lijden dan mannen. 
Overige bronnen: 

 De werkloosheidsgraad voor vrouwen was 6,3% in 2008 en 5,9% voor mannen. Van 2007 
naar 2008 is het verschil tussen de seksen iets gedaald op dit punt (ILO Global Employment 
Trends for Women 2009, maart 2009). 

 Vrouwen hebben minder toegang tot de arbeidsmarkt, 40,5% van de wereldwijde 
arbeidspopulatie is vrouw in 2008, in 1998 was dit 39,9% (ILO Global Employment Trends for 
Women 2009, maart 2009).  

 Iedere minuut raken meer dan 30 vrouwen zwaar gewond of arbeidsongeschikt tijdens het 
verrichten van arbeid. Deze 15-50 miljoen vrouwen blijven vaak onopgemerkt (World Bank, 
Health, nutrition and population: Reproductive health and disability). 

 Er wordt geschat dat 70% van de armen (leven van minder dan $1 per dag) in deze wereld 
vrouwen zijn (UNIFEM website). 

 In 2008 was het gemiddelde loonverschil tussen mannen en vrouwen 17% (UNIFEM website).  

 De ILO schat dat de economische crisis 22 miljoen werkloze vrouwen tot gevolg zal hebben in 
2009 (UNIFEM website). 

 Als in India de ratio van vrouwen-mannen die werken zou verbeteren met 10% dan zou dat 
een verhoging van het bruto nationaal product betekenen van 8% (Plan 2009 Because I am a 
girl). 

 Als de kansen op de arbeidsmarkt net zo goed waren als de kansen in het onderwijs zou dat 
een stijging van het inkomen per huishouden betekenen. Als bijvoorbeeld de 
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen net zo hard was gestegen als de participatie van 
vrouwen in het onderwijs (in de jaren negentig) dan zou het gemiddelde inkomen per 
huishouden 25% hoger zijn (Plan 2009 Because I am a girl). 

 Jonge vrouwen tussen 15 en 24 jaar vormen 25% van het arbeidsaanbod, maar deze groep 
vormt ook 43,7% van de werklozen. Jonge vrouwen worden dus zwaarder getroffen door de 
economische neergang (Plan 2009 Because I am a girl). 

 Naar schatting zijn er 218 miljoen kinderen (tussen 5 en 17 jaar) wereldwijd die betrokken zijn 
in kinderarbeid (Plan 2009 Because I am a girl). 

 De International Labour Organisation schat dat in 2009 nog eens 22 miljoen vrouwen 
werkloos zullen worden. En tussen de 50 en 55% van de vrouwen werken in 
sectoren/beroepen die als kwetsbaar worden beschouwd in economisch moeilijke tijden (bij 
mannen is dit percentage 47 tot 52%) (Plan 2009 Because I am girl). 

 In de Filippijnen heeft de Nationale Alliantie van Vrouwen (GABRIELA) berekend dat van 
iedere tien werknemers die ontslagen worden er zeven vrouw zijn. Dit komt voornamelijk 
doordat de sectoren waar veel vrouwen werken kwetsbaar zijn in de economische crisis (bijv. 
export gerelateerde sectoren) (Plan 2009 Because I am a girl). 

 
 
 
 
Publieke vertegenwoordiging 
UNIFEM Progress of the World’s Women 2008/2009: 

 Een groeiend aantal vrouwen stelt zich verkiesbaar voor politieke functies. Gemiddeld worden 
18,4% (in 2008, dit was 11,6% in 1995) van de zetels in het parlement door vrouwen bezet, in 
slechts 20 landen is dit meer dan 30% (minimum eis voor Beijing Platform for Action). 

 Met dit tempo zal een situatie waarin geen van beide geslachten 60% of meer zetels heeft in 
ontwikkelingslanden niet bereikt worden voor 2047.  

 In Oost Azië & Pacific, Zuid Azië en Midden-Oosten & Noord Afrika is het gemiddelde 
percentage vrouwelijke ministers maar 8%. Sub-Sahara Afrika 19%, Latijns Amerika & 
Caribbean 23% en CEE/CIS 12%. 
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Overige bronnen: 

 Wereldwijd is 18,7% van de parlementariërs vrouw en maar 17,5% van de senaatsleden 
vrouw (gecombineerd 18,5%). In Arabische staten maken vrouwen maar 9,1% uit van de 
leden van de Senaat en het Parlement, in de Pacific is dat 15,2% (Inter- Parliamentary Union: 
http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm situatie op 30 september 2009). 

 Percentage vrouwen in senaat + parlement (gecombineerde cijfers) voor alle regio’s: Nordic 
countries 43,2%; Americas 22,4%; Europe (including Nordic countries) 21,0%; Europe 
(excluding Nordic countries) 19,2%; Asia 18,5%; Sub-Saharan Africa 18,3%; Pacific 13,0%; 
Arab states 9,7%. 

 
 
Geweld 
UN Secretary-General’s Campaign: Unite to End Violence Against Women, Factsheet 2008: 

 Fysiek geweld door een partner is de vorm van geweld die het meest door vrouwen wordt 
ervaren. Gemiddeld wordt tenminste een op de drie vrouwen ooit in haar leven geslagen, 
gedwongen tot sex of op een andere manier misbruikt door haar partner. 

 Vrouwen tussen 15 en 44 jaar lopen meer risico op verkrachting en huiselijk geweld dan op 
kanker, verkeersongelukken, oorlog of malaria. 

 De helft van de vrouwen die worden vermoord, worden vermoord door hun huidige of ex man 
of partner. In Honduras wordt er iedere zes dagen wel een vrouw vermoord door haar partner 
of voormalige partner. 

 Het wordt geschat dat wereldwijd een op de vijf vrouwen ooit in haar leven slachtoffer van 
verkrachting of poging tot verkrachting zal worden. 

 Ten tijden van oorlog komt geweld tegen vrouwen ook veelvuldig voor. Zo zijn er tijdens de 
genocide in Rwanda (1994) tussen de 250.000 en 500.000 vrouwen verkracht. En in Bosnië 
waren dat tussen de 20.000 en 50.000 vrouwen. 

 Tussen de 500.000 en 2 miljoen mensen zijn ieder jaar het slachtoffer van mensenhandel, 
meestal worden ze ingezet in de prostitutie, dwangarbeid of slavernij. De meerderheid van 
deze mensen zijn vrouwen en kinderen.  

 Meer dan 130 miljoen vrouwen wereldwijd zijn vrouwelijke genitale verminking (FGM) 
ondergaan en nog eens 2 miljoen meisjes lopen jaarlijks risico op dergelijke verminking. 

 Jaarlijks worden 5000 vrouwen vermoord uit eerwraak. 

 Tussen de 40% en 50% van de vrouwen uit de Europese Unie zijn ooit slachtoffer geworden 
van seksuele intimidatie op het werk. In Malawi is 50% van de meisjes op school slachtoffer 
van seksuele intimidatie. 

 In 2006 hadden 89 landen enige vorm van een wettelijk verbod op huiselijk geweld. 

 102 staten hadden in 2006 geen specifieke wetgeving tegen huiselijk geweld. In 53 staten kan 
verkrachting binnen een huwelijk niet worden vervolgd.  

 Slechts 93 staten hebben wetgeving tegen mensenhandel. 

 In een aantal landen kan een verkrachter vrij uit gaan door te trouwen met het slachtoffer. 
Overige bronnen: 

 Geweld treft 1 op de 3 vrouwen wereldwijd (UNGA 2006). 

 Meiden zijn kwetsbaarder dan jongens voor de gevolgen van onbeschermde en vroegtijdige 
seksuele relaties. En ze staan vaak onder druk om mee te gaan in dergelijke seksuele 
activiteiten (NGO Committee on UNICEF – Platform for Girls, Factsheet 2006). 

 Tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone werd in 1999 meer dan 50% van de vrouwen 
onderworpen aan een vorm van seksueel geweld (Amnesty International). 

 Ieder jaar zijn ongeveer 2 miljoen meisjes (5-15 jaar) het slachtoffer van mensenhandel en 
komen terecht op de commerciële seks markt (World Population Foundation). 

 Van bijna 50% van alle aanrandingen zijn de slachtoffers meiden jonger dan 15 jaar (World 
Population Foundation). 

 
 
HIV/Aids 
UNIFEM Progress of the World’s Women 2008/2009: 

 Van de volwassenen met HIV/AIDS is het percentage vrouwen opgelopen van 45% in 1990 
tot 50% in 2007. In ontwikkelde landen is het percentage 30%, in sub-Sahara Afrika 60% en in 
de Caribbean 43%.  
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 Jonge vrouwen hebben twee tot drie keer meer kans op het krijgen van HIV/AIDS dan 
mannen uit hun leeftijdscategorie. Dit is verklaarbaar uit een gebrek aan informatie en het 
trouwen op jonge leeftijd met een oudere partner.  

 In 2005 had maar 11% van de HIV-geïnfecteerde zwangere vrouwen uit landen met laag en 
middelinkomens toegang tot diensten die helpen bij het tegengaan van het overdragen van 
het virus op hun ongeboren kinderen.  

 3 van de 5 volwassenen met HIV in sub-Sahara Afrika is vrouw. 
Overige bronnen: 

 Meer dan de helft van de wereldwijde HIV besmettingen komen voor onder jongeren tussen 
de 15 en 24 jaar, meer dan 60% van deze HIV-positieve jongeren zijn vrouw (UN Secretary-
General’s Campaign Unite to end violence against women, Factsheet 2008). 

 Een groeiend aantal gevallen van verplichte/gedwongen sterilisatie voor vrouwen met HIV 
wordt waargenomen door Athena Network (Bridging the Gap, Report on Phase I, April 2009). 

 Vrouwen dragen meestal de verantwoordelijkheid voor het zorgen voor familieleden met 
HIV/AIDS (UNAids, Factsheet). 

 Er wordt geschat dat wereldwijd 70 tot 90% van de zorg voor mensen geïnfecteerd met HIV 
door vrouwen wordt gedaan (Plan 2009 Because I am a girl). 

 Vrouwen zijn kwetsbaarder voor HIV/AIDS door een achterstand in de toegang tot informatie, 
onderwijs en diensten zoals gezondheidszorg; door seksueel geweld; door schadelijke 
tradities en praktijken (bijvoorbeeld gedwongen/vroege huwelijken); en door het gebrek aan 
juridische capaciteiten en aan gelijkheid in het gezin (UNAids, Factsheet). 

 Driekwart van alle met HIV besmette vrouwen woont in sub-Sahara Afrika (The Global 
Coalition on Women and Aids, Report: Keeping the Promise) 

 Van alle jongeren (15-24 jaar) die besmet zijn het HIV in sub-Sahara Afrika zijn er driekwart 
vrouw (The Global Coalition on Women and Aids, Report: Keeping the Promise). 

 Aids is doodsoorzaak nummer 1 voor Afro-Amerikaanse vrouwen (25-34 jaar) in de V.S. (The 
Global Coalition on Women and Aids, Report: Keeping the Promise). 

 Vrouwen met HIV/AIDS of waarvan de partner HIV/AIDS heeft zijn vaak het slachtoffer van 
discriminatie, geweld of worden verlaten. In sommige landen verliezen vrouwen waarvan de 
man sterft aan AIDS hun huis, erfenissen, bezittingen, levensonderhoud en zelfs hun kinderen 
(The Global Coalition on Women and Aids, Report: Keeping the Promise). 

 Een geschat percentage van 90% van de HIV-geïnfecteerde mensen weet niet dat ze besmet 
zijn, en minder dan 10% van de zwangere vrouwen kan een HIV test laten doen (The Global 
Coalition on Women and Aids, Report: Keeping the Promise). 

 In 2005 ontving minder dan 10% van de zwangere vrouwen met HIV in landen met een laag- 
en middeninkomen een behandeling ter voorkoming van de besmetting van het ongeboren 
kind (The Global Coalition on Women and Aids, Report: Keeping the Promise).  

 
 
 
 
Reproductieve Rechten/Gezondheid 
UNIFEM Progress of the World’s Women 2008/2009: 

 1 op de 4 vrouwen heeft geen inspraak in beslissingen omtrent haar eigen gezondheid.  

 Wereldwijd sterven er ieder jaar meer dan een half miljoen vrouwen tijdens de zwangerschap 
of bevalling, waarvan meer dan 90% in ontwikkelingslanden. 

 Moedersterfte is slechts met 7% afgenomen tussen 1990 en 2005.  

 Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen (door toegang tot anticonceptie) zou 
alleen al 1 op de 4 moedersterftes kunnen voorkomen.  

Overige bronnen: 

 In ontwikkelde landen komt moedersterfte bij 1 op de 11.000 vrouwen voor, in 
ontwikkelingslanden is dat 1 op 842 (WHO 2007).  

 Sommige onderzoeken concluderen dat 1 op de 5 vrouwen seksueel misbruikt wordt voor het 
15

de
 levensjaar (WHO, Fact File: 10 Facts about women’s health). 

 Ieder jaar worden 14 miljoen meisjes moeder voor hun 18
de

 levensjaar. Meer dan 90% van 
deze jonge moeders woont in ontwikkelingslanden (WHO, Fact File: 10 Facts about women’s 
health). 

 Iedere dag sterven 1600 vrouwen en meer dan 10.000 nieuwgeborenen aan complicaties  
tijdens de zwangerschap of bevalling die voorkomen hadden kunnen worden. Bijna 99% van 
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de gevallen van moedersterfte en 90% van het overlijden van nieuwgeborenen komen voor in 
ontwikkelingslanden (WHO, Fact File: 10 Facts about women’s health). 

 Het koken van voedsel is een taak van vrouwen. Vaak wordt er gekookt boven open vuur of 
traditionele fornuizen, daarbij wordt een mix vele vervuilende stoffen ingeademd iedere dag. 
Deze rook die binnenshuis voorkomt, is verantwoordelijk voor een half miljoen van de 1,3 
miljoen jaarlijkse doden aan chronische longaandoeningen bij vrouwen (WHO, Fact File: 10 
Facts about women’s health). 

 Iedere 8 minuten sterft er een vrouw onnodig als gevolg van een onveilige en illegale abortus 
(Women on Waves). 

 Van alle moedersterftes is 1 op 8 te wijten aan onveilige abortus (Guttmacher Institute 2009 
Worldwide Abortion).  

 Per jaar sterven er 70.000 vrouwen aan de gevolgen van onveilige abortus, dit cijfers is bijna 
niet veranderd in de afgelopen tien jaar (Guttmacher Institute 2009 Abortion Worldwide). 

 Ongeveer 25% van de wereldbevolking woont in landen waar er sprake is van een zeer 
repressieve abortus wet, met name in Latijns Amerika, Afrika en Azië (Women on Waves). 
Volgens Guttmachter Institute is het percentage vrouwen (15-44 jaar) dat leeft in dergelijke 
landen zelfs 40%.  

 Van alle vrouwen in ontwikkelingslanden (15-44 jaar) leeft 86% in landen waar zeer repressief 
beleid wordt gevoerd op het gebied van abortus (Guttmachter Institute 2009, Abortion 
Worldwide). 

 Sinds 1997 is in veel landen de wet rond abortus versoepeld. In Polen, El Salvador en 
Nicarague is de wet echter strikter geworden op het gebied van abortus (Guttmacher Institute 
2009 Abortion Worldwide). 

 Tegenover iedere vrouw die sterft tijdens de bevalling, staan 20 tot 50 vrouwen die het wel 
overleven, maar verschrikkelijke verwondingen overhouden aan de bevalling, zoals 
obstetrische fistels (Obstetric Fistula) (Engender Health). 

 Meer dan twee miljoen vrouwen en meisjes hebben te kampen met obstetische fistels 
(Obstetric Fistula) (Engender Health). 

 Van de 42 miljoen abortussen die ieder jaar worden gepleegd, zijn er 20 miljoen onveilig, 
waarvan 97% in ontwikkelingslanden (International Women’s Health Coalition + Guttmacher 
Institute 2009). 

 Vrouwen en meisjes die een straf staat te wachten bij abortus zijn niet minder geneigd een 
abortus proberen te plegen, ze hebben alleen minder kans op toegang tot veilige 
hulp/diensten (International Women’s Health Coalition). 

 In ontwikkelingslanden zijn er 200 miljoen vrouwen die graag anticonceptie zouden gebruiken, 
maar er geen toegang tot hebben (International Women’s Health Coalition). 

 In Afrika heeft een vrouw een kans van een op 26 dat ze zal sterven door complicaties tijdens 
de zwangerschap of bevalling. In Azië is deze kans een op 120. In ontwikkelde landen is deze 
kans een op 7300 en in Nederlands zelfs een op 10.200 (World Population Foundation). 

 Ieder jaar verliezen meer dan een miljoen kinderen hun moeder door sterfgevallen tijdens de 
zwangerschap of bevalling. Deze kinderen hebben 3 tot 10 keer meer kans binnen twee jaar 
te overlijden dan kinderen waarvan beide ouders nog leven (World Population Foundation). 

 Legaliteit is niet het enige issue bij onveilige abortussen, in India vindt bijna 25% van alle 
onveilige abortussen plaats, terwijl abortus daar al 30 jaar legaal is (World Population 
Foundation). 

 Zwangerschap is de nummer een doodsoorzaak voor meiden tussen 15 en 19 jaar wereldwijd 
(World Population Foundation). 

 Per 1000 vrouwen raakten er in 2008 55 ongewenst/ongepland zwanger. 

 Steeds meer getrouwde vrouwen krijgen toegang tot anticonceptie, in 2003 was dit 63% van 
de getrouwde vrouwen. Het gebruik van anticonceptie is ook gestegen onder ongetrouwde 
seksueel actieve jonge vrouwen in ontwikkelingslanden (Guttmacher Institute 2009 Abortion 
Worldwide).  

 Door ondervoeding hebben meisjes 11% meer kans te sterven voor hun vijfde levensjaar dan 
jongens in Bangladesh. En in Pakistan hebben meisjes 12% meer kans te sterven voor hun 
vierde levensjaar (Plan 2009 Because I am a girl). 

 Discriminatie kan zelfs al beginnen voordat een leven is begonnen. Vrouwelijke embryo’s 
worden vaker geaborteerd dan mannelijke. In China, India, Nepal en Vietnam is de voorkeur 
voor jongens ook terug te zien in het aanzienlijk hoge percentage mannen in de bevolking 
(Plan 2009 Because I am a girl).  
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Verdragen 

 Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW). Het 
verdrag is geratificeerd door 185 landen in 2009, de VS heeft na ondertekening het verdrag 
niet geratificeerd. 

Ook van toepassing zijn: 

 ILO’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work  

 Universal Declaration of Human Rights 

 Covenant on Economic, Social and Cultural Rigths (ICESCR) 

 Declaration on the Right to Development (DRtD) 
 
 
Media 
WACC, Global Media Monitoring Project 2005: 

 In 1995 kwam 83% van alle nieuwsberichten van mannen en maar 17% van vrouwen. In 2005 
was deze verhouding iets verbeterd, 79% mannen en 21% vrouwen.  

 Met name op het gebied van nieuwsberichten over politiek en regering scoren vrouwen erg 
laag, in 2005 kwam maar 14% van deze berichten van vrouwen.  

 Berichten met vrouwen als centrale focus/onderwerp zijn maar 10% van alle berichten. 

 Maar 3% van alle nieuwsberichten gaat in tegen de heersende gender stereotypen. 

 Maar 4% van alle nieuwsberichten leggen de nadruk op gender ongelijkheid.  

 Er komen maar erg weinig vrouwelijke woordvoerders of experts aan het woord, 
respectievelijk maar 14 en 17% van alle woordvoerders en experts.  

 
 
Overig 

 Vrouwen hebben maar beperkte invloed op beslissingen over het huishouden, zoals hun 
eigen gezondheidszorg, grote en dagelijkse aankopen, bezoek aan familieleden (UNIFEM 
Progress of the World’s Women 2008/2009).  

 Op 1 januari 2006 is de eerste deadline voor de MDGs niet gehaald. Gelijkheid in basis- en 
secundair onderwijs wordt waarschijnlijk in 86 landen niet gehaald voor 2015 (NGO 
Committee on UNICEF – Platform for Girls, Factsheet 2006). 

 De Gender Equity Index van Social Watch geeft een overzicht van gelijkheid tussen mannen 
en vrouwen waarbij 100 een totale gelijkheid aangeeft. Bovenaan de lijst staan Zweden (89), 
Finland (85), Noorwegen (84), Duitsland (80) en Rwanda (80). Onderaan de lijst staan Jemen 
(29), Ivoorkust (37), Togo (39), Egypte (40) en India (40) (Social Watch GEI 2008). 

 De Social Institutions and Gender Index (SIGI) geeft aan welke mate van institutionele 
discriminatie in een land voorkomt (OECD-landen zijn niet opgenomen in de lijst). Op deze lijst 
staan Mali, Sierra Leone, Afghanistan en Soedan onderaan, in deze landen is dus sprake van 
de meeste institutionele discriminatie van vrouwen. In Soedan bijvoorbeeld is er geen wettelijk 
vastgelegde minimumleeftijd voor het huwelijk waardoor bijna 40% van de meiden zal trouwen 
voor hun 19

de
 (Plan 2009 Because I am a girl). 

 Landen die het beste scoren op de SIGI index zijn Paraguay, Kroatië, Kazakstan en 
Argentinië (OECD-landen zijn niet opgenomen in de lijst) (Plan 2009 Because I am a girl). 

 De Gender Development Index (GDI) is een Human Development Index die is opgezet door 
de UNDP en deze geeft de mate van (on)gelijkheid weer tussen mannen en vrouwen in een 
land. Bovenaan de lijst staan landen met de minste ongelijkheid; IJsland Noorwegen, Canada, 
Australië en Ierland. Onderaan staan landen met de meeste ongelijkheid; Sierra Leone, 
Centraal Afrikaanse Republiek, Democratische Republiek Congo en Liberia.  

 Omdat de Gender Development Index politieke en economische participatie niet meeneemt, is 
er een aanvullende index opgezet door de UNDP. De Gender Empowerment Index (GEM), 
deze meet de politieke en economische participatie van vrouwen per land. Wederom staat 
IJsland op de eerste plaats in deze index, gevolgd door Noorwegen, Canada, Australië en 
Ierland. Onderaan staat ook dezelfde landen als bij de GDI; Sierra Leone, Centraal Afrikaanse 
Republiek, Democratische Republiek Congo en Liberia.  

 
 
Europa specifiek 
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Gegevens uit verslag van de Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de Raad, het 
Europees Parlement, Het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s; 
verslag op gelijkheid van mannen en vrouwen, 2009, Brussel). 

 De participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt komt steeds dichterbij het doel van 60% 
(Lissabon-doel), in 2007 was het 58,3%. Er zijn echter wel grote verschillen tussen de 
lidstaten, de resultaten variëren tussen 36,9% en 73,2%. Het gemiddelde verschil met de 
participatiegraad van mannen is nog steeds 14,2% (2007).  

 Het verschil tussen de participatiegraad van vrouwen en mannen met kinderen jonger dan 12 
jaar is bijna verdubbeld tussen 1997 en 2007. De participatiegraad van vrouwen die kinderen 
krijgen daalt met 12,4%, terwijl deze stijgt met 7,3% bij mannen die kinderen krijgen. 

 In 2007 werkte 31,2% van de vrouwen (op de arbeidsmarkt) parttime, dat is vier keer hoger 
dan het percentage mannen dat parttime werkt. 

 Meer dan 6 miljoen vrouwen tussen 25 en 49 jaar geven aan dat ze verplicht zijn niet te 
werken of parttime te werken door hun verantwoordelijkheden binnen het gezin. 

 Van alle universitaire graden zijn er 58,9% voor vrouwen (2006). Vrouwen blijven wel achter 
op het gebied van Engineering (18% vrouwen), ICT (20% vrouwen) en vrouwen hebben de 
overhand op het gebied van bedrijfswetenschappen, bestuurswetenschappen en rechten 
(60%). 

 Het aandeel van vrouwen in hoger onderwijs wordt niet gereflecteerd door hun posities op de 
arbeidsmarkt. Er is nog altijd sprake van segregatie in sectoren en in rangen/hoogte van 
posities binnen organisaties. Deze segregatie is in bijna alle landen onveranderd gebleven. 

 Daardoor bestaat er ook nog altijd een gender pay gap, gemiddeld verdienen vrouwen 17,4% 
minder dan mannen, dit is grotendeels te verklaren door de sectoren waar vrouwen in werken 
en de posities die ze innemen. 

 Het aantal vrouwelijke managers is de laatste jaren gelijk gebleven op ongeveer 30%. En het 
aantal vrouwen in de top van grootste bedrijven is maar 3%, terwijl ongeveer 10% van alle 
topposities door vrouwen wordt ingenomen. 

 Er zijn geen vrouwelijke directeuren bij de Nationale Centrale Banken in de EU en vrouwen 
maken maar 16% uit van de beslissingsorganen van deze instituties. En dat terwijl vrouwen 
60% van de afgestudeerden vertegenwoordigen bij bedrijfs- en bestuurswetenschappen en 
rechten. 

 Het gemiddeld aantal vrouwelijke parlementariërs is 24% (2008), maar landelijke cijfers 
variëren van 9% tot 46%. Er zijn maar 11 landen die hoger scoren dan 30%, het minimum 
percentage waarop vrouwen een substantiële invloed kunnen uitoefenen op de politiek.  

 In nationale regeringen is een op de vier ministers vrouw, maar we zien een variatie tussen 
0% en 60%. 

 In het Europees Parlement zijn maar 3 op de 10 leden vrouw. 
 
 
Nederland specifiek 
Gegevens uit de Emancipatiemonitor 2008 van het CPB en CBS (Den Haag, 2009). 

 Deelname van meisjes aan havo/vwo en hogere niveaus in het mbo is groter dan die van 
jongens. Bovendien blijven meisjes minder vaak zitten en verlaten zij het onderwijs minder 
vaak voortijdig. 

 Aan het hoger onderwijs nemen meer vrouwen deel dan mannen, ook studeren vrouwen 
sneller af dan mannen. 

 Allochtone meisjes doen het in het onderwijs beter dan allochtone jongens. 

 Er is nog altijd sprake van een sterke seksesegregatie wat betreft onderwijsrichting en 
profielen. In het vmbo is deze segregatie het sterkst. Het lijkt er op dat op havo en vwo de 
verschillen in profielkeuze afnemen. 

 Vrouwelijke schoolverlaters (van het mbo) vinden even vaak en snel werk als mannelijke 
schoolverlaters, toch is het startsalaris van vrouwelijke starters lager dan dat van mannen. Dat 
komt doordat ze vaker in deeltijd werken, maar ook als ze voltijd werken verdienen ze minder. 

 Van 2005 tot 2007 is de nettoarbeidsparticipatie (baan van minstens 12 uur per week) van 
vrouwen van 15-64 gestegen van 53% tot 57%. Het lijkt er echter op dat het streefcijfer van 
65% in 2010 niet gehaald gaat worden. 

 Arbeidsdeelname is het laagst onder oudere vrouwen (55-65 jaar: 30%), vrouwen met alleen 
basisonderwijs (24%) en Turkse en Marokkaanse vrouwen (37% à 38%). 
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 De brutoarbeidsdeelname (werkenden en werkzoekenden) van vrouwen van 20-64 jaar is 
gestegen van 61% in 2005 naar 64% in 2007. 

 Van alle vrouwen met een baan werkt 69% deeltijd, de werkende vrouw werkt gemiddeld 24,8 
uur (2007). 

 De werkloosheid onder vrouwen is na 2005 minder sterk gedaald dan onder mannen. In 2007 
waren vrouwen vaker werkloos dan mannen (6% tegenover 4%). 

 Vrouwen nemen veel vaker ouderschapsverlof op dan mannen. 

 Een ruime meerderheid van de bevolking vindt dat een buitenshuis werkende moeder net zo’n 
warme relatie met haar kinderen kan hebben als een moeder die niet werkt. Een fulltime baan 
voor moeder wordt echter door een grote minderheid (40%) van de bevolking afgekeurd. Voor 
vrouwen met nog niet schoolgaande kinderen wordt niet werken of een baan van hooguit drie 
dagen als ideaal gezien. Voor moeders van schoolgaande kinderen geldt de deeltijdbaan 
eveneens als ideaal. Voor vaders met jonge kinderen vindt 40% van de bevolking een baan 
van vier dagen ideaal en een derde van de bevolking vindt dat van een voltijdbaan. Als de 
kinderen naar school gaan vindt de meerderheid een fulltimebaan voor vaders het beste. 

 Een derde van de vrouwen en de helft van de mannen vindt een vrouw geschikter om 
kinderen op te voeden dan een man. 

 Driekwart van de vrouwen wil weer gaan werken of meer uren werken, mits aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan (flexibele werktijden, thuiswerken, verlof etc). 

 Het aandeel vrouwen met een eigen inkomen is gestegen en bedroeg in 2006 84%. 

 Vrouwen met een eigen inkomen ontvingen in 2006 gemiddeld 18.000 euro, dat is bijna 55% 
van wat mannen verdienen. 

 Vrouwen verdienden in 2005 82% van het bruto-uurloon van mannen. Er is sprake van een 
onverklaarbaar loonverschil van 6% in het bedrijfsleven en 3% in de overheidssectoren. 

 43% van de vrouwen is economisch zelfstandig (inkomen uit betaald werk van ten minste 70% 
van het nettominimumloon), daarmee wordt het streefcijfer van 60% in 2010 waarschijnlijk niet 
gehaald.  

 Vrouwen lopen meer risico dan mannen om in armoede te leven, bij alleenstaande moeders is 
deze kans het grootst. 

 Het aandeel vrouwen in managementfuncties in hogere en wetenschappelijke beroepen is 
gestegen tot 26% in 2007.  

 De top van de 100 grootste bedrijven in Nederland bestond in 2007 voor slechts 7% uit 
vrouwen.  

 In de non-profitsector werken meer vrouwen in topfuncties dan in het bedrijfsleven: 20% in de 
sociaaleconomische sector, 30% in de zorg en welzijn en 35% in maatschappelijke 
organisaties. 

 Het aandeel vrouwelijke hoogleraren stijgt langzaam naar 11% in 2007. 

 De Eerste en Tweede kamer bestaan nu voor 35% respectievelijk 41% uit vrouwen. 36% van 
de Statenleden en 30% van de gedeputeerden op provinciaal niveau is vrouw. Van de 
gemeenteraadsleden is 26% vrouw, 18% van de wethouders en 20% van de burgemeesters 
is vrouw. 

 Vrouwen hebben veel meer kans dan mannen slachtoffer te worden van huiselijk geweld, 
seksueel geweld, mensenhandel en eergerelateerd geweld. 

 Meer vrouwen (21%) dan mannen (8%) geven aan psychische problemen te hebben.  


