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‘Emancipatiebeleid
zit in versukkeling’
◗ Visitatiecommissie: overheid

schiet te kort.
◗ Benoeming nieuwe ‘emancipatieminister nodig’.
Van onze verslaggeefster
Margreet Vermeulen

AMSTERDAM Het emancipatiebe-

leid dreigt volledig uit het zicht te
verdwijnen. Van het streven om
vrouwenemancipatie onlosmakelijk onderdeel te maken van het
overheidsbeleid, komt vrijwel
niets terecht. Dat blijkt uit de eindrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie onder leiding
van oud CDA-senator Tineke Lodders-Elfferich.
Na een rondgang langs alle ministeries concludeert Lodders dat
er geen systematische en structurele aandacht is voor vrouwenemancipatie. ‘De meeste ambtenaren vinden dat iets van vroeger en
denken dat ze er niet mee kunnen
scoren’, aldus Lodders.
Vrijwel alle ministeries hebben
hun emancipatiecommissies opgedoekt, waardoor de deskundigheid is verdwenen. Met als gevolg
dat het emancipatiebeleid in de
versukkeling geraakt, terwijl er
geen enkele reden is tot tevredenheid. ‘Vrouwen verdienen minder,
bereiken slechts mondjesmaat
topposities en hebben nog altijd te
lijden onder seksueel geweld.’
Lodders wil geen aparte minister of staatssecretaris voor emancipatie zoals vroeger. De belangen

van vrouwen moeten automatisch
worden meegewogen bij de vorming van nieuw beleid. ‘Dat is een
goed principe. Maar het is in de
verste verte nog niet gelukt om
daar uitvoering aan te geven.’
Als voorbeeld noemt Lodders dat
het kabinet aan de ene kant vrouwen verleidt meer betaald werk te
doen en tegelijkertijd een steeds
groter beroep doet op de mantelzorg. ‘Het besef ontbreekt dat mantelzorgers vrijwel altijd vrouw zijn.
Als vrouwen massaal werken, heb
je geen mantelzorg meer.’

‘Belangen van vrouwen
automatisch meewegen
bij nieuw beleid’
Het emancipatiebeleid wordt
nu nog gecoördineerd door minister De Geus van Sociale Zaken. De
Geus wil graag de ‘laatste emancipatieminister’ zijn. Daarvoor is het
echter te vroeg, vindt de Visitatiecommissie Emancipatiezaken. Volgens Lodders moet het nieuwe kabinet weer een ‘emancipatieminister’ benoemen die andere ministers aanspreekt op de gevolgen
van hun beleid voor vrouwen.
Defensie krijgt een pluim vanwege de benoeming van een eerste
vrouwelijke generaal en de eerste
vrouwelijke commandant van een
fregat. ‘Maar wat als deze bevlogen
staatssecretaris weer weg is?’
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