03 maart 2007 , pag. 2

In september 2005 deden zesduizend vrouwen mee aan het eerste Women Inc-festival. In de aanloop naar internationale
vrouwendag bood Women Inc de afgelopen maandagavonden een podium aan een ‘vrouw die voor verandering staat’.
Drie van hen vertellen waarom hun thema de hoofdrol verdient op het volgende grote Women Inc-festival in november.
Meekiezen voor het winnende thema kan op maandag 8 maart in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Door Robin Uitham.

Veel te veel vrouwen belanden in de bijstand na een echtscheiding, zegt Maria Henneman,
communicatie-adviseur en bestuurslid van Women Inc. ‘Die witte jurk is niet voor eeuwig.’

‘Vrouwen, wees ambitieuzer’
‘E

r is geen aandacht meer
voor emancipatie, constateer ik al tien jaar. De
meesten denken ‘dat komt vanzelf goed’, maar het komt niet
vanzelf goed, kijk maar hoeveel
vrouwen in de bijstand belanden
na
na een
een scheiding.
scheiding. Nederland
Nederland heeft
heeft
zo’n dominant anderhalf-kostwinnerschapsmodel; het is een ty-pisch Nederlands fenomeen. Nederland is het enige land in Europa dat vrouwen nog thuis houdt.
Vrouwen spelen daarin zelf ook
een rol, die vinden het wel prettig
parttime te werken en voor de
kinderen te zorgen. Maar bij een
scheiding trekken ze aan het kortste eind. Ik ben opgegroeid in de
jaren dat economische zelfstandigheid een issue was, nu wordt
dit slechts door een paar linkse
partijen met de mond beleden.
Ik heb onderzocht hoe vaak de
woorden ‘vrouw’, ‘emancipatie’
en ‘gezin’ in de verkiezingsprogramma’s voorkwamen. ‘Vrouw’
kwam er bekaaid van af, ‘emancipatie’ komt er nauwelijks in voor
en ‘gezin’ des te meer. Dat blijkt
ook uit het feit dat we nu een minister voor Jeugd en Gezin hebben. Nu vind ik de jeugd belangrijk, maar om louter alleen aan-

dacht voor het gezin te hebben...
Veel kinderen groeien op in een
eenoudergezin. Er moet meer
aandacht komen voor die alleenstaande vrouwen: hoe komt het
dat zij vaak rond de armoedegrens leven. We weten het wel
maar we doen er geen zak aan.
Het CDA wil nu de heffingskorting voor de thuiszittende partner
schrappen. Daar ben ik hartstikke
voor, maar dit kabinet zou moeten hameren op economische
zelfstandigheid. Dat zie ik niet gebeuren en daarom ben ik op de
zeepkist gaan staan: vrouwen
moeten terug op de politieke
agenda.
Vrouwen mogen zelf ook ambitieuzer worden, je ziet dat het
vaak in een partnerschap niet
eens ter discussie wordt gesteld
wie gaat werken. Dat is makkelijk,
behalve als er problemen ontstaan, dan trekken vrouwen aan
het kortste eind. Die witte jurk is
niet voor de eeuwigheid. En dan
hoor ik vaak ‘jij hebt makkelijk
praten want jij hebt geen kinderen’. Nee, maar ik had ze wel
graag gehad, antwoord ik dan.
Het nieuwe kabinet is een interessante combinatie van personen. Het zijn stuk voor stuk sterke

Nederland
is het enige
land in
Europa dat
vrouwen
thuishoudt

mannen en vrouwen, dat schept
bij mij verwachtingen. Als je kijkt
naar hun intellectueel vermogen:
het zijn denkers, en tegelijk ook
doeners. Ik ben blij met iemand
als Ella Vogelaar, die kent het dossier emancipatie goed, maar het
moet niet alleen van haar komen,
ook Aboutaleb van Sociale Zaken
zou zich hiervoor moeten inzetten.
Desondanks lees ik weinig over
emancipatie in het regeerakkoord. Meer vrouwen in de top en
gelijke beloning zijn erkende doelen. Maar wat ik belangrijk vind:
dat vrouwen niet in deeltijdbanen
vastzitten, daarop wordt geen beleid gevoerd, dat zie je niet terug
in het regeerakkoord.
75 Procent van de werkende
vrouwen heeft een parttime baan.
De crux is juist dat vrouwen door
die deeltijdbaantjes in de armoedeval komen.
Met Women Inc willen we een
goede strijdlijst maken waarvoor
de vrouwenbeweging, die nooit is
weggeweest, zich moet gaan inzetten. Ik ga aandringen op aanpak van de kleine deeltijdbanen:
laten we eens kijken of we het kabinet hiervoor harder kunnen laten lopen.’
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