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21 maart 2018 verkiezingen gemeenteraadsleden “VrouwenStemmen”
Op 21 maart 2018 mogen we weer naar de stembus, deze keer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Laten we met zijn allen zorgen voor meer vrouwen in de gemeenteraad! De NVR
heeft daarvoor een toolkit ontwikkeld om organisaties te helpen bij het organiseren van een
bijeenkomst.
De globale cijfers: Momenteel is 28% van de 8.931 gemeenteraadsleden vrouw; van de wethouders is maar 21% vrouw. Dit percentage is sinds de invoering van het passief vrouwenkiesrecht (1917) nog nooit hoger geweest. Dit terwijl meer dan 50% van onze bevolking
vrouw is. Tijd voor verandering.
De Toolkit In deze toolkit zijn handvatten te vinden om een bijeenkomst te organiseren in
de eigen gemeente over Kies een Vrouw, in de gemeenteraad. Zo staat er informatie over de
gemeenteraad zelf, maar ook over het organiseren van zo’n bijeenkomst. Vervolgens staat er
ook een uitleg over strategisch stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, want vrouwen
kunnen met voorkeursstemmen in de raad verkozen worden. Het doel is om met hulp van
deze bijeenkomsten meer vrouwen verkozen te krijgen in de gemeenteraad. Tevens staan in
de toolkit ook handige links naar documenten en websites met meer informatie.
Veel informatie op de website www.kieseenvrouw.nl en www.politiekscholing.nl
Bent u (ex)raadslid/(ex)wethouder en wilt u op de sprekerslijst staan laat ons per mail weten. Werkgroep Kies een Vrouw:
Roséanne Timmer-Aukers, NVR, projectleider.
Jacqueline Broer, PSC
Leonie van Gils, NVR deskundigenpool
Irene Janssen
Annette Noya, MVR
Dieny Scheffer, Kon. NVVH-vrouwennetwerk

Vrouw en de politiek
Nogmaals 100 jaar Kiesrecht-onderzoek uw lokale geschiedenis
ProDemos wil de viering van honderd jaar kiesrecht aangrijpen om stil te staan bij het belang
van deze democratische verworvenheid

De strijd voor het kiesrecht in uw gemeente
De invoering van het algemeen kiesrecht heeft niet alleen invloed gehad op nationaal niveau,
maar ook op lokaal niveau: de samenstelling van de gemeenteraden veranderde aanzienlijk en
het had direct en indirect invloed op het beleid van gemeenten.
Elke gemeente kent haar eigen kiesrechtverhalen – verhalen die vaak nog niet eerder zijn opgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan:
 de manier waarop plaatselijke organisaties waren betrokken bij de kiesrechtstrijd
 de rol die vrouwen gingen spelen in de lokale politiek vanaf het moment dat zij ver-

kozen konden worden
 de lokale partijvorming en de regionale manifestatie van landelijke partijen
 de manier waarop partijen campagne begonnen te voeren
 het algemene verloop van de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht
 de invloed van het nieuwe kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging op de lokale politiek
ProDemos biedt handleidingen voor archiefonderzoek en downloadmateriaal voor
tentoonstellingen
Suggestie: neem contact op met uw historische vereniging.
Wij stellen het op prijs om uw activiteiten zichtbaar te maken

https://www.prodemos.nl/leer/onderzoek/100-jaar-kiesrecht/

Nederlandse Vrouwen Raad
Bij de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 25 november 2017 zijn Willemien Koning als
Vrouwenvertegenwoordiger 2018 en Clarice Gargard als inkomende Vrouwenvertegenwoordiger 2019 gekozen.
Uitdagingen en kansen bij het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van plattelandsvrouwen en -meisjes, dat is het thema waarover Willemien Koning regeringsleiders in
de Verenigde Naties volgend jaar gaat toespreken. Als Vrouwenvertegenwoordiger zal zij in
oktober 2018 deel uitmaken van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van
de VN. De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) heeft Willemien Koning voorgedragen.
Met haar thema sluit Willemien aan bij een belangrijk agendapunt van de 62 e Commission on
the Status of Women die in maart 2018 in New York plaatsvindt: “Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls”.
Als mede-eigenaar van een melkveehouderij en vanuit haar bestuursfuncties van Vrouw&Bedrijf LTO-Nederland en Copa Women’s Committee in Brussel is zij al enkele jaren actief met
het behartigen van de belangen van vrouwen op het platteland en het versterken van hun
positie. Als lid van de adviesraad van de ontwikkelingsorganisatie Agriterra, is haar blik breder dan Nederland en Europa alleen. Willemien: “ De vrouwen op het platteland spelen een
belangrijke rol in de productie van ons dagelijks voedsel. Zij zijn van grote meerwaarde voor
de samenleving, maar hoe is het gesteld met hun eigen positie?”
Voor de voorbereiding van haar statement in oktober in New York gaat Willemien Koning in
2018 actief op pad: gesprekken voeren met (vrouwen)organisaties, deskundigen, Europese
en internationale politici en het bedrijfsleven en zij zal zich ook online profileren.
Voor 2019 heeft de NVR Clarice Gargard aangedragen. Clarice zal zich in 2018 voorbereiden
op haar jaar als Vrouwenvertegenwoordiger. Haar thema zal in 2019 zijn ‘Media’. De NVR
heeft er voor gekozen om vanaf 2018 steeds een inkomend Vrouwenvertegenwoordiger te
hebben voor het jaar daarop. Hiermee heeft de Vrouwenvertegenwoordiger een extra aanloopjaar voor een betere borging van de voorbereidingsactiviteiten.
Tijdens de algemene ledenvergadering heeft de NVR 6 nieuwe lidorganisaties welkom geheten. Etnische Zaken Vrouwen Nederland, Femina Vrouwenrechten & Integratie, International
Women for Employment and Entrepreneurship, Polish Professional Women in the Netherlands Society, Vrouwen Gilde KVG Limburg en Zijactief Brabant Zuid-Oost.
Totaal zijn er momenteel 56 vrouwenorganisaties lid van de Nederlandse Vrouwenraad NVR
Per 1 januari 2018 maakt de NVR voor 5 jaar deel uit van twee allitanties: 1. Samen werkt
het. Hierbij wordt samengewerkt met Womin Inc, Wo=Men, Movisie en het
Proefprocessenfonds Clara Wichmann. 2. Werk en de Toekomt waarin samengewerkt wordt
met Atria, VHTO,en Emacipator. Deze twee samenwerkingsverbanden zullen medebepalend
zijn voor de ontwikkeling van gendergelijkheid en emancipatie in Nederland.
Namens PSC was Jacqueline Broer hierbij aanwezig.

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK
Informatie over Koninklijk NVVH Vrouwennetwerk www.nvvh.nl
NVVH Beleidsplan 2016- 2020 - Sterk door Samenwerking:
Om dit beleid vorm te geven richten wij ons de komende jaren op de volgende punten.
1. Ondersteunen van de afdelingen en versterken van de onderlinge verbondenheid
2. Veranderingen in de samenleving en de rol en meerwaarde van de NVVH
3. Vergroten van zichtbaarheid
De NVVH kan een belangrijke functie vervullen in de samenleving bij het maken van
overheidsbeleid, bij maatschappelijke instellingen en bedrijven. De NVVH moet haar stem
laten horen en samen met andere vrouwenorganisaties strijden voor posities van vrouwen in
bestuursraden, in Raden van Toezicht, in het management bij bedrijven en bij grote
maatschappelijk instellingen.

UN Women Nationaal Comité Nederland
Nederland kleurt Oranje voor #Orangeday de internationale dag van geweld tegen vrouwen
op zaterdag 25 november.
2015: Vredespaleis
2016: EYE
2017: Erasmusbrug
#orangetheworld
Orange day luidt de 16 dagen van actie in tot de dag van de mensenrechten 10 december.
Castricum en Emmen worden Safe Streets Gemeenten
Onderzoek in aantal Nederlandse steden toont aan dat meer dan 80% van de vrouwen en
meisjes in het afgelopen jaar te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of geweld in de
openbare ruimte. Een derde van hen is daadwerkelijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer. Ook de #MeToo campagne maakte de afgelopen maanden
helder dat iedereen wel iemand kent die met seksueel geweld te maken heeft gehad. UN
Women Nederland heeft gemeenten opgeroepen om actie te ondernemen om de openbare
ruimte veiliger te maken voor vrouwen en meisjes. Inmiddels hebben meerdere gemeenten
enthousiast gereageerd, en gaan twee gemeenten dit najaar al aan de slag.
Castricum en Emmen
De eerste Nederlandse Safe Streets gemeenten zijn Castricum en Emmen. In Emmen heeft
de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen om deel te nemen aan Safe Streets. Castricum is al verder gevorderd. Tijdens de '16 Dagen van Actie' ondertekent de burgemeester
van Castricum als eerste een intentieverklaring om Safe Streets Gemeente te worden. In een
Safe Streets Gemeente worden problemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de
openbare ruimte aangepakt, in samenwerking met relevante organisaties en vrouwen en
meisjes zelf, onder andere door middel van onderzoek, bewustwording onder vrouwen én
mannen en maatregelen in de openbare ruimte.
Zie ook www.unwomen.nl of www.orangetheworld.nl.
Marije Cornelissen, Algemeen Directeur UN Women Nationaal Comité Nederland m.cornelissen@unwomen.nl
Maria Overtoom neemt deel aan de werkgroep in Castricum

Voor u gelezen!
Joke Smitprijs 2017
Gloria Wekker is de winnares van de Joke Smitprijs 2017. Wekker ontving de prijs op maandag 11 december uit handen van minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) in Amsterdam. De Oranjeleeuwinnen zijn verkozen tot winnaar van de Aanmoedigingsprijs.
De Joke Smitprijs is een tweejaarlijkse Nederlandse regeringsprijs en een oeuvreprijs. De
prijs is dit jaar voor de 16e keer uitgereikt. De jury koos Gloria Wekker vanwege haar langdurige strijd voor de verbetering van de positie van zwarte vrouwen in Nederland. De regeringsprijs is vernoemd naar feministe Joke Smit (1933-1981) die een vooraanstaande rol
heeft vervuld in de vrouwenemancipatie-beweging.
Ranglijst gelijkheid vrouwen en mannen
Nederland is dit jaar 16 plaatsen gekelderd op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en
vrouwen: van de 16e naar de 32 plaats. In de eerste ranglijst, in 2006 stond Nederland op
de twaalfde plaats. Inmiddels moeten wij landen als Rwanda, Bolivia en de Filippijnen voor
laten gaan. In de top vijf staan vier Scandinavische landen: IJsland, Noorwegen, Finland en
Zweden.
Zorguitgaven in de Europese Unie
De Nederlandse zorguitgaven per inwoner behoren tot de hoogste in Europa. Alleen
Luxemburg en Duitsland geven meer uit aan zorg. Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek
naar de stand van de gezondheid in de EU. Nederland geeft gemiddeld € 3.954,00 per
inwoner uit aan zorg. Dat is 10,7 procent van het bruto binnenlands product. Het EUgemiddelde is € 2.797,00 per inwoner oftewel 9,9 procent. Het Nederlandse zorgstelsel is
duur, maar wel doeltreffend, aldus de Europese Commissie.
De loonkloof
De loonkloof maakt structurele oorzaken voor ongelijke beloning zichtbaar. De factoren die
bijdragen aan de loonkloof zijn indicatief voor de gelijkheid van vrouwen en mannen op de
arbeidsmarkt. Vrouwen werken in lager betaalde sectoren, in lager betaalde functies en
minder uren per week. Daarmee verdienen vrouwen 16,1% minder dan mannen. Dit
percentage houdt in dat vanaf 3 november tot het einde van het jaar als het ware gratis
werken. Hierdoor zijn vrouwen minder economisch zelfstandig dan mannen. Als we de
positie van de werkende vrouw in Nederland willen verbeteren moet dit verschil gedicht
worden. Om dit te kunnen bereiken moet actief gewerkt worden aan een eerlijke verdeling
van werk- en zorgtaken.
Van privéprobleem tot overheidszorg
Een chronologisch overzicht van het emancipatiebeleid in Nederland. Met de positie van
vrouwen aan het begin van de 20ste eeuw als startpunt, wordt de lezer via de jaren vijftig
en zestig, de invloedrijke “tweede feministische golf” en de laatste decennia van de vorige
eeuw, meegevoerd naar de politieke stand van zaken op het gebied van emancipatiebeleid
nu. Het boek is te koop in de bibliotheek van Atria
Archief van Aletta Jacobs erkend als UNESCO-erfgoed
Het archief van Nederlands meest bekende en prominente feministe Aletta Jacobs is
opgenomen in UNESCO Memory of te World. Het archief van Aletta Jacobs laat via zowel
afbeeldingen, objecten als documenten de Nederlandse en internationale strijd voor
vrouwenrechten zien.

Plaatselijk / Regionaal nieuws
Politieke Scholing voor vrouwen, werkgroepen
PSC Gulpen-Wittem
Geldermalsen: info www.pscgeldermalsen.nl
Limburg: www.kvg-limburg.nl
PSC Eijsden-Margraten
Zij-Actief Kring Zuid-Oost
Wilt u uw programma op onze website stuur dan een mail naar: psc@politiekescholing.nl
Meer info op de www.politiekescholing.nl

Informatie
Regelmatig ontvangt PSC hele interessante Nieuwsbrieven van o.a.
- De Nederlandse Vrouwen Raad
- Vrouwenbelangen
- Stichting Hundustani
- Henriette van Lyden lezingen, georganiseerd door Min. Van Buitenlandse Zaken
- European Women’s Lobby
- Women Inc. is het netwerk voor vrouwen, die zichzelf en elkaar willen versterken. En
de positie van alle vrouwen in Nederland.
- Digi Dona Daria
- Atria is het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis
- International Alliance of Women IAW-NL

Doneren
Om ook PSC te ondersteunen zijn ook donaties van harte welkom op onze bankrekening
NI61INGB0002991275 t.n.v. Stichting Politiek Scholings Centrum.

Vrijwillige bijdrage
Hebt u er wel eens aan gedacht dat schenkingen aan een ANBI instelling gunstig zijn voor
uw inkomsten belasting.
Sinds 1 januari 2008 heeft PSC een ANBI erkenning. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde
Instelling. Het ministerie van Financiën bepaalt of een goed doel een ANBI erkenning krijgt.
Het criterium waar een ANBI tenminste aan moet voldoen is dat minimaal 90 procent van de
activiteiten gericht moeten zijn op het algemeen belang. Erkenning als ANBI instelling geeft
een extra waarborg voor de betrouwbaarheid van de organisatie.

Opstapcursus
PSC wil graag kandidaten een opstapcursus aanbieden zodat er veel meer vrouwen
informatie hebben om gemotiveerd te kiezen, PSC neemt zelf geen politiek standpunt in.
Doel: gelijke deelname en invloed van vrouwen en mannen in de politiek en het openbaar
bestuur.
PSC is uniek in haar doelstelling om vrouwen politiek bewust te maken van
politiek en er aan deel te nemen, zonder dat zij al gebonden zijn aan politieke
richting of partij

21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen
maak vrouwen zichtbaar
NU
Meer inbreng door vrouwen:
- Vrouwelijke raadsleden
-Vrouwelijke onderhandelaars
- Vrouwelijke wethouders
- Vrouwelijke burgemeesters
- Vrouwelijke Commissaris van de Koning
BEREID U VOOR EN DOE MEE
Wij wensen u fijne feestdagen en veel geluk in 2018
Geluk is voor een ieder wat anders, vaak in kleine dingen
verborgen.
Pluk het uit de dag van vandaag en wacht hiermee niet tot
morgen.
Zo heeft elke dag z'n eigen glans en krijgt elk klein geluk
een kans
Van de redactie
Laat ons uw activiteiten en meningen weten, zodat we er aandacht aan
kunnen besteden in de Nieuwsbrief en op de website
www.politiekescholing.nl
Wij doen ons best u op de hoogte te houden. Stelt u prijs op het blijven
ontvangen van de Nieuwsbrief en uitnodigingen van evenementen, dan
hoeft u niets te doen. Wel graag uw actuele e-mailadres blijven doorgeven!
Wilt u geen nieuws meer ontvangen, laat u ons dat dan per e-mail weten:
psc@politiekescholing.nl

