
Wat staat er in de verkiezingsprogramma's van partijen over vrouwen?

Aandacht voor vrouwenissues bij politieke partijen zullen we zelf moeten afdwingen
            
Nieuw! Genderscans vanuit de vrouwenbeweging.

Naast Opzij hebben ook verschillende vrouwenorganisatie een genderscan gedaan bij de 
verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Interessant om te lezen en te zien waar iedereen  
haar accenten legt.

1. Atria.   https://www.atria.nl/sites/atria/files/atoms/files/genderscan-verkiezingsprog.pdf   

 'De volgende emancipatie-gerelateerde onderwerpen zijn onderzocht: loonkloof,  kinderopvang, 
mantelzorg, zwangerschapsdiscriminatie, partnerverlof, geweld tegen vrouwen en meisjes, 
stereotypering, vertegenwoordiging en sekseregistratie.'  Met leuke foto's van vroeger erbij.  

2. Women Inc   https://www.womeninc.nl/stemvoorgendergelijkheid 

'Wat vinden politieke partijen wel (en niet) belangrijk op het gebied van gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen? Wij hebben het voor jou op een rij gezet! Je ziet welke partijen uitgebreid, minimaal of 
helemaal geen aandacht hebben voor gendergelijkheid. Klik op één van de thema’s hieronder om te 
zien wat de partijen rond dit thema van plan zijn. Of klik op één van de partijen om te zien welke 
thema’s zij willen aanpakken. Stem op 15 maart voor #gendergelijkheid!'

3. Vileine         http://vileine.com/tag/feministische-stemwijzer/  

Wat vinden Artikel 1, PvdA, Piratenpartij, SP en GroenLinks van o.a. over partneralimentatie en een 
aantal andere hete hangijzers voor vrouwen. Interessant om een aantal artikelen te lezen. 

4. Stichting Zijweg   https://media.wix.com/ugd/1e1c57_e58e501c78cc426a939e640ed3f47e03.pdf

Zijweg heeft de verkiezingsprogramma's uitgeplozen op huiselijk geweld, kindermishandeling en 
oudermishandeling. Het blijkt een ondergeschoven kindje!

5. Opzij         https://www.opzij.nl/nl/artikel/47124/en-de-stem-voor-vrouwenrechten-gaat-naar.html

Verkiezingsprogramma's geanalyseerd aan de hand van het VN-Vrouwenverdrag, de CEDAW, het 
Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Tweede Kamervragen.   

Nu nog toekomstmuziek: Vrouwenzaken als belangrijk verkiezingsissue

Suggestie voor vrouwenorganisaties naar aanleiding van het doorspitten van de 
verkiezingsprogramma's op vrouwenthema's. 

Het zou een aandachtspunt kunnen zijn voor de vrouwenorganisaties om vroegtijdig politieke partijen te
bestoken met vrouwenzaken, n.a.v. het VN-Vrouwenverdrag, de Tweede Kamervragen die daarover 
zijn gesteld en de antwoorden van Bussemaker daarop. Zodat bij de volgende verkiezingen ook 
vrouwenzaken een verkiezingsissue worden, als een van de onderwerpen waarover debatten gaan. 
Vrouwen ontbreken bij deze verkiezingen geheel in de aandacht van de media. 

Startpunt: De gemeenteraadsverkiezingen in 2018?
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