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18 maart 2015 maart verkiezingen leden Provinciale Staten en leden
Algemeen Bestuur Waterschappen
Voor deze verkiezingen hebben wij u gestimuleerd om te gaan stemmen op een vrouw.

Het Europees Parlement in Brussel, georganiseerd door PSC
Ook in 2015/2016 willen wij voor groepen die geïnteresseerd zijn voor een bezoek aan het
Europees Parlement een reis organiseren. Aanmelding psc@politiekescholing.nl
Voor verslagen van onze vorige reizen zie onze website

Gelijk=Anders Festival op 27 juni 2015
Op zaterdag 27 juni 2015 staat Pakhuis de Zwijger in Amsterdam in het teken van gelijkheid.
Gelijkheid tussen vrouw, man, trans, LHBT en alles daartussenin. Gelijkheid lijkt
vanzelfsprekend, maar hoe gelijk zijn we nu helemaal?
Het is nu twintig jaar na de laatste Wereld Vrouwen Conferentie in Beijing. Daar werden de
rechten van vrouwen stevig op de kaart gezet. Hoe staan we er nu voor? Is gelijkheid
dichterbij gekomen in Nederland en in andere landen? En hoe gaan mannen om met
veranderende rollen en sociale normen? Vandaag de dag bestaat ruim de helft van de
wereldbevolking uit vrouwen. Zij doen tweederde van het werk, verdienen tien procent van
het wereldinkomen en hebben toch maar één procent van alle bezittingen in handen.
Tijdens het Gelijk=Anders Festival op 27 juni gaan activisten, artiesten, wetenschappers en
politici samen met het publiek aan de slag met de nieuwe ‘Agenda voor de Toekomst’ voor
een gelijke wereld. Een wereld waarin het niet uitmaakt in welk lichaam je geboren bent of
wie je liefhebt. Denk en doe je mee? Meer informatie en het programma vind je op:
www.gelijkisanders.nl

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

Nederlandse Vrouwen Raad

Als de afvaardiging naar de NVR, waar PSC als landelijk opererende Stichting deel van uit
maakt, treedt Jacqueline Broer op als onze vertegenwoordiger.
Enkele keren per jaar is er voorzittersoverleg.
De NVR heeft op 25 maart aan haar lidorganisaties een voorstel voorgelegd over het
instellen van een quotum voor vrouwen in de Raad van Besturen/Raad van Commissarissen
van beursgenoteerde bedrijven. Een Europese ontwerprichtlijn voor een dergelijk quotum
(minimaal 40%) ligt dit jaar ter besluitvorming voor in de Europese Raad en in het
Europarlement. Tot nu toe houdt Nederland deze ontwerprichtlijn tegen.
Op 18 mei heeft de NVR een brief aan minister Asscher en minister Bussemaker geschreven
met het verzoek om in de volgende EPSCO-vergadering een positieve stem uit te brengen
voor het invoeren van een vrouwenquotum met minimum van 40% vrouwen in de Raden
van Bestuur en de Raden van Commissarissen.
Van 3 t/m 6 november 2015 vindt in Den Haag de 3de Wereldconferentie Vrouwenopvang
plaats. Hulpverleners die in hun werk te maken hebben met geweld tegen vrouwen, leren
tijdens de conferentie hoe ze vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld kunnen helpen een
zelfstandig bestaan op te bouwen zonder geweld. Voor sommige deelnemers is deze
conferentie ook de plaats om openlijk te spreken over deze problematiek, wat in eigen land
vaak niet mogelijk is.
Uitwisseling van kennis en het versterken en vergroten van het netwerk is van groot belang.
Helaas is het niet voor alle hulpverleners die wereldwijd in de vrouwenopvang werken,
financieel mogelijk deze conferentie bij te wonen. Daarvoor is geld nodig.
De Stichting Vrouwenopvang Nederland en haar partners, die op verzoek van het Global
Network of Women’s Shelters de wereldconferentie organiseren, zijn een actie gestart om
ook hulpverleners die de financiële middelen niet hebben, de mogelijkheid te geven naar
Den Haag te komen. Laten wij met elkaar helpen om de 3de Wereldconferentie
Vrouwenopvang tot een succes te maken. Zie voor meer informatie website NVR
NVR International Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2015
Gesprekken zijn gevoerd voor de Vrouwenvertegenwoordiger AVVN 2015!
De Nederlandse Vrouwen Raad heeft Irene Hemelaar (45), ondernemer en o.a. directeur
LHBTI-emancipatie van de Stichting Amsterdam Gay Pride, voorgedragen als
Vrouwenvertegenwoordiger naar de Verenigde Naties. Na haar benoeming door de Minister
van Buitenlandse Zaken zal zij in oktober 2015 deel uitmaken van de Regeringsdelegatie
naar de Algemene Vergadering van de VN om daar namens de Nederlandse vrouwen de
regeringsleiders van de VN-lidstaten toe te spreken. De ambitie van Irene Hemelaar als
vrouwenvertegenwoordiger is om op te komen voor de rechten van lesbische, biseksuele en
transvrouwen en vrouwen met een intersekseconditie (LBTI-vrouwen).

Uitgebreide informatie over de NVR op www.nederlandsevrouwenraad

EIGE
In december 2014 heeft PSC het verzoek ontvangen van EIGE: The European Institute for
Gender Equality (EIGE) in Vilnius is currently implementing an EU-wide study on „Women in
Power and Decision-making“. ÖSB Consulting in cooperation with Queen’s University Belfast
is acting as contractor and is carrying out the study. In the framework of this study, EIGE is
planning to hold a workshop in Vilnius on 19-20 February 2015 to discuss good practices in
the field of women in political decision-making that have been identified in the course of the
project. The aim of the meeting is to review the good practice examples and select the most
successful and transferable ones for further dissemination and learning. Given your expertise
in the field, we would be delighted to have you participating in the meeting in Vilnius and
hope very much that you are interested and available to participate.
In 2015 vond PSC Irene Jansen bereid om namens PSC aan de workshop deel te nemen.
Reactie van Irene: Heel hartelijk dank voor de mooie gelegenheid om namens PSC aan de
bijeenkomst in Vilnius deel te nemen en de 10 + 1 tips als samenvatting.

Vrouwenbelangen

Oorspronkelijk is Vrouwenbelangen opgericht om het vrouwenkiesrecht te bewerkstelligen,
dat in 1919 werd ingevoerd. Echter voordat er werkelijk gelijkberechtiging voor vrouwen
mogelijk zou worden, is er al meer dan een eeuw verstreken!

Vrouwenbelangen 120 jaar in Nederland
Nederlandse Vereniging van
Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap

Op 20 mei was de viering in een schitterende locatie:
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging “De Maas” te Rotterdam
Welkomstwoord door Lustrum voorzitter, Artemis Westenberg.

Thema van deze middag was:
“De gedroomde positie van Vrouwen in Nederland”
De eerste spreekster was Marjan Swegman over verzetsvrouwen in de Tweede Wereldoorlog. De vrouwen waren er wel, maar werden door historici niet genoemd. In de
boekenreeks van Loe de Jong zijn ze vrijwel afwezig, op enkel uitzonderingen na zoals
Hannie Schaft, Truus van Lier en Reina Prinsen Geerligs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
hadden vrouwen wel geleerd zelfstandig te leven. Onafhankelijk handelen zonder de steun
van hun man die in de oorlog niet op straat kon komen zonder gevaar door de Duitsers te
worden opgepakt, had vrouwen geleerd dat zij over grote en ongekende krachten
beschikten. Dat gaf zelfvertrouwen in het ontwikkelen en gebruiken van tot dan toe
onvoldoende benutte mogelijkheden.
De tweede spreekster, Gejse Rosier, vertelt over digitale ontwikkelingen waardoor steeds
meer nieuwe businessmodellen ontstaan. Ze vertelt over de oprichting van haar eigen bedrijf
Zij gelooft in diversiteit, omdat dit leidt tot vernieuwing en meer succes.
Gerda Verhaar had deze middag de leiding
Met een borreluurtje en een diner werd het jubileum afgesloten.
meer info op www.vrouwenbelangen.nl/vereniging

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK
Op 20 mei 2015 vond de ledenraad plaats
Om te werken aan de doelstelling van Koninklijke NVVH-VROUWENNETWERK en voor het
bijdragen aan ontwikkeling, creativiteit en versterking van het sociale netwerk van haar
leden, zijn sterke actieve afdelingen een basisvoorwaarde. Om die basis te verstreken legt
het AB op de Ledenraad verschillende voorstellen voor te bespreking en goedkeuring.
Het jaarthema “actief ouder worden” komt ook aan bod.
Daarnaast staan op de agenda voorstellen van het AB om de afdelingen te versterken en
te ondersteunen. De voorstellen zijn:
-Investeren in de lokale afdelingen.
-Organiseren van vier bijeenkomsten voor de leden, verspreid over het land, te
beginnen met een pilot in het Noorden.
-Aanbieden van workshops en cursussen.
-Uitwerken van het projectplan “Ouder worden is een avontuur, maak het ouder worden
tot jouw avontuur
http://www.nvvh-vrouwennetwerk.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
- ProDemos
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 aangedacht 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

maak vrouwen zichtbaar

Meer vrouwelijke
- Statenleden
- Gedeputeerden
- Eerste Kamerleden
- Leden in het algemeen Bestuur Waterschappen
- Leden in het Dagelijks Bestuur van de Waterschappen
- Raadsleden
- Wethouders
- Burgemeesters
- Commissarissen van Koning

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

