Op de 2e dinsdag in september is het
Prinsesjesdag.
Daarmee ontstaat een traditie om ieder jaar aandacht te vragen
voor de gevolgen van de kabinetsplannen voor vrouwen.
Er worden zeven kunstwerken aangeboden aan zeven Kamerleden van verschillende fracties.
De kunstwerken symboliseren allemaal een politiek onderwerp:
kinderopvang, thuiszorg, inburgering, duurzaamheid,
arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en huiselijk geweld.
Door het in ontvangst nemen van het kunstwerk beloven de
zeven Kamerleden dat ze zich het komende jaar extra voor een
van deze onderwerpen gaan inzetten.

Prinsesjesdag is een initiatief van het Vrouwenpodium 2010-2020, een
samenwerkingsverband van FNV, LOM en NVR.

Kinderopvang moet toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed zijn.
‘Amalia’ van Ariane Wachsmuth.
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Kinderopvang
Kinderopvang moet toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed zijn.
Voor de economische zelfstandigheid van vrouwen en de ontwikkeling
van kinderen is kwalitatief goede kinderopvang van groot belang.
Iedereen in Nederland heeft het recht op een eigen zelfstandige keuze
om zijn of haar toekomst te bepalen en moet zijn of haar kansen op de
arbeidsmarkt ten volle kunnen benutten. Kinderen hebben recht op een
veilige en stimulerende omgeving, waar zij met andere kinderen spelen
en spelenderwijs van elkaar leren.
Kinderopvang, zowel dagopvang als buitenschoolse opvang, is een
belangrijke voorwaarde om werk en de zorg voor kinderen te kunnen
combineren. Voor ouders en kinderen is rust en regelmaat van belang
om alle activiteiten, zowel privé als werk, op elkaar af te kunnen stemmen. Keuzevrijheid voor ouders staat hierbij voorop. Keuzevrijheid om
werk en kinderen naar eigen inzicht te kunnen combineren.
De overheid moet hiervoor de randvoorwaarden bieden.
Dat betekent:
•

•
•
•
•

stimuleren van kinderopvang en onderwijs, om te komen tot
doorlopende dagarrangementen waarvan onderwijs, sport, spel en
cultuur onderdeel uitmaken.
investeren in de kwaliteit en zorgen voor een goede controle op de
kwaliteit.
kinderopvang en doorlopende dagarrangementen moeten voor alle
kinderen in de samenleving toegankelijk zijn.
zorgen voor betaalbare kinderopvang voor alle ouders.
stimuleren van uitbreiding en mogelijkheid tot opvang, daar waar
knelpunten zijn en/of lange wachtlijsten zijn.
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Bezuinigen op de zorg is slecht voor de emancipatie van vrouwen.
‘Zwaluw’ van Dragica Lissendorp
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Zorg
Bezuinigingen op de zorg is slecht voor de emancipatie van vrouwen.
Wij vrouwen zijn bezorgd over de consequenties van de aangekondigde
bezuinigingen op de zorg, met name voor vrouwen. De behoefte aan
zorg neemt niet af, maar juist toe. Dat zal betekenen dat er een groter
beroep gedaan wordt op de informele zorg. Vrouwen worden door dit
kabinet enerzijds gestimuleerd om meer betaald werk te gaan doen en
tegelijkertijd om meer mantelzorg en vrijwillige zorg te verlenen. De
informele zorg moet beter over de hele bevolking worden verdeeld.
Vrouwen vormen de meerderheid van de hoogbejaarden. Zij hebben
relatief veel zorg nodig. We pleiten ervoor om de kwaliteit van de zorg
niet verder achteruit te laten gaan. Een belangrijk onderdeel van die
kwaliteit is dat de gebruiker er zelf de regie over kan voeren. Het persoons gebonden budget (PGB) is daarvoor een goed middel gebleken.
Wij willen graag meedenken over de toekomst van de zorg. Vrouwen
gebruiken en verlenen immers de meeste betaalde én onbetaalde zorg.
Wij vragen de politiek bij beleidsbeslissingen en wetgeving erop toe te
zien dat:
•
•

•

er geen verschuiving plaatsvindt naar de informele zorg, waardoor
vrouwen meer belast worden.
bij maatregelen voor (hoog) bejaarden de kwaliteit van de zorg
gewaarborgd blijft. Vrouwen vormen namelijk de meerderheid van
deze bevolkingsgroep.
vrouwen/vrouwenorganisaties een stem hebben en gehoord worden
bij besluiten over zorg.
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Het bespreekbaar maken, het opvangen van slachtoffers en het investeren in preventie is noodzakelijk om het aantal slachtoffers van huiselijk
geweld terug te dringen.
‘Sterke vrouw’ van Dragica Lissendorp
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Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem. Om huiselijk
geweld terug te dringen, vragen wij de politiek te investeren in
preventie en de opvang van de slachtoffers.
Eén op de acht vrouwen in Nederland is ooit slachtoffer geweest van
partnergeweld. Ook kinderen en mannen zijn slachtoffer, maar vrouwen
zijn veel vaker dan mannen slachtoffer van geweld of bedreiging. In
Nederland is één op de drie geweldsmisdrijven waarbij het slachtoffer
overlijdt, een gevolg van geweld in huiselijke kring.
Het bespreekbaar maken is een eerste stap op weg naar het versterken
van vrouwelijke slachtoffers en preventie van geweld. Omstanders van
huiselijk geweld kunnen medestanders worden door het gesprek aan te
durven gaan met iemand die geweld meemaakt. Naast het vergroten van
de weerbaarheid is zorgen voor voldoende bescherming en opvang net
zo belangrijk. Slachtoffers van huiselijk geweld hebben een veilig leefklimaat nodig en de overheid kan daar de voorwaarden voor scheppen.
Vrouwenorganisaties spelen een belangrijke rol bij het bespreekbaar
maken van de thuissituatie van vrouwen die te maken hebben met
huiselijk geweld en het vergroten van hun weerbaarheid. Daarnaast
worden vrouwen opgevangen en ondersteund om hun leven weer op de
rails te krijgen.
Wij vragen de politiek bij beleidsbeslissingen en wetgeving toe te zien op:
•
•

•
•

een betere opvang en bescherming van slachtoffers die met huiselijk
geweld te maken krijgen.
maatregelen die de economische zelfstandigheid van vrouwen stimuleren. Afhankelijkheid maakt het risico groter voor vrouwen om slachtoffer te worden van partnergeweld of om langdurig slachtoffer te
blijven. Economische zelfstandigheid kan vrouwen weerbaarder maken.
het blijvend faciliteren van activiteiten van vrouwenorganisaties, die
zijn gericht op economische zelfstandigheid.
behoud van faciliteiten voor vrouwenorganisaties, ook in de toekomst, om hun rol te spelen als het gaat om het bereiken van grote
groepen vrouwen met het onderwerp huiselijk geweld.
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Om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten, moet er worden
geïnvesteerd in goede voorzieningen voor de combinatie van arbeid en
zorg, in goede beroepskwalificaties, toetredingsmogelijkheden en
gelijke kansen op de arbeidsmarkt , evenals voldoende zeggenschap
over de inrichting van het werk.
‘Weersomslag’ van Ankie Dikker
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Arbeidsparticipatie vrouwen
Om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten, moet er worden
geïnvesteerd in goede voorzieningen voor de combinatie van arbeid
en zorg, in goede beroepskwalificaties, toetredingsmogelijkheden en
gelijke kansen op de arbeidsmarkt, evenals voldoende zeggenschap
over de inrichting van het werk.
Nederland heeft vrouwen hard nodig op de arbeidsmarkt. Nog te vaak
kiezen vrouwen voor een kleine deeltijdbaan, omdat de voorzieningen
voor de combinatie van arbeid en zorg nog steeds onvoldoende zijn.
Zoals bijvoorbeeld de wachtlijsten in de kinderopvang, en te dure
kinderopvang en minder regelmogelijkheden vanwege de aard van het
werk. Vooral voor lager opgeleide vrouwen levert werken vaak te
weinig op in de zin van carrièrekansen en inkomen, waardoor de
combinatie met zorg hen doet besluiten om minder uren te gaan of
blijven werken.
Om lager opgeleide vrouwen meer kansen op de arbeidsmarkt te bieden
zijn verschillende zaken nodig:
• meer scholingsmogelijkheden, juist voor laagopgeleide vrouwen en
deeltijders.
• meer scholingsmogelijkheden op latere leeftijd.
• afspraken met werkgevers over het aanbieden van meer uren aan
vrouwen met een kleine deeltijdbaan bij een vrijgekomen vacature.
• creëren van meer combinatiefuncties.
• meer regelmogelijkheden en zeggenschap over de werktijden.
• investeren in laagopgeleide vrouwen door arbeidsmarkttrajecten.
• tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt.
• cursussen Nederlands voor allochtone vrouwen met taalproblemen.
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Duurzame productie van voedsel en gedragsverandering bij de
consument zijn nodig om deze wereld ook voor komende generaties
leefbaar te houden.
‘Vaas’ van Dragica Lissenberg
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Duurzaamheid
Duurzame productie van voedsel en gedragsverandering bij de
consument zijn nodig om deze wereld ook voor komende generaties
leefbaar te houden.
De samenleving moet voor ‘daar en straks’ zorgen, evenals voor ‘hier en
nu’. Dat betreft zowel overheden als burgers zelf. Bewust omgaan met
grond, grondstoffen en energie leidt tot een andere manier van leven.
Van eten, zich verplaatsen, het winnen van en omgaan met energie en
het omgaan met de natuur.
We verwachten een krachtige, integrale visie en inzet van de overheid
op het gebied van duurzaamheid met onder andere het stimuleren van
duurzame voedselsystemen. Ook in het proces naar Rio+20 toe verwachten wij een doortastende inbreng van Nederland, gedragen vanuit de
samenleving. NGO’s moeten de mogelijkheid krijgen ook daar hun stem
uit te brengen.
De verandering naar duurzame voedselsystemen moeten worden
gestimuleerd aan consumenten- en producentenzijde. Vrouwen doen 80
procent van de aankopen in huis. Vrouwenorganisaties spelen een grote
rol in het bereiken van grote aantallen kopers van voedsel en kunnen
daardoor ook op dit onderwerp een bewustwordingsproces versnellen
en daarmee burgerlijke betrokkenheid creëren. De vrouwenorganisaties
willen zich hiervoor inzetten met als doel om miljoenen vrouwen te
verleiden tot bewust eten, voorkomen van verspilling van voedsel (bij
inkoop, bij verwerking, goed omgaan met restjes) en het verminderen
van de consumptie van dierlijke eiwitten.
Wij vragen de politiek bij beleidsbeslissingen en wetgeving erop toe te
zien dat:
• de Nederlandse overheid een integrale visie ontwikkelt op een duurzame samenleving en effectieve maatregelen neemt op dit gebied.
• de vrouwenorganisaties gefaciliteerd worden om hun rol te spelen als
het gaat om bewustwording, en informatie op het gebied van duurzame voedselproductie aan vrouwen in Nederland.
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Het is positief dat vrouwen relatief vaak aan de inburgering deelnemen.
We moeten voorkomen dat zij door de wijziging in de Wet Inburgering
afhankelijk worden van de beurs van hun man.
‘Kom uit de verf’ van Rita Camphuijsen
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Inburgering
Het is positief dat vrouwen relatief vaak aan de inburgering deelnemen. We moeten voorkomen dat zij door de wijziging in de Wet
inburgering afhankelijk worden van de beurs van hun man.
Uit het evaluatierapport inburgering blijkt dat ongeveer 61 procent van
de inburgeraars, die tot en met 2009 inburgeringsexamen, deden vrouw
is. Het huidige kabinet wil dat inburgeraars straks zelf geheel verantwoordelijk zijn voor hun inburgering en de financiering ervan.
Vrouwelijke inburgeraars beschikken minder vaak over een eigen
inkomen, waardoor zij snel in een situatie terechtkomen waarin zij
afhankelijk worden van hun man om een inburgeringscursus te
bekostigen. Dit vormt een bedreiging voor de zelfstandige positie en
emancipatie van migrantenvrouwen en komt niet overeen met het
uitgangspunt van dit kabinet wat betreft het recht op zelfbeschikking
en volwaardige participatie. Dit onderwerp verdient uw aandacht,
omdat we willen voorkomen dat vrouwelijke inburgeraars voor hun
inburgering afhankelijk worden van hun partner.
Wij vragen de overheid om aandacht te besteden aan de volgende
punten:
• goede informatievoorziening; inburgeraars moeten beschikken over
toegankelijke informatie over de verschillende mogelijkheden tot het
volgen van een inburgeringscursus wat betreft kosten, kwaliteit en
locatie.
• het stimuleren van de mogelijkheid voor inburgeraars met schoolgaande kinderen om een inburgeringscursus op de school van de
kinderen te volgen.
• het stimuleren van duale trajecten waarbij werken en inburgeren /
leren van de Nederlandse taal wordt gecombineerd.
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Armoedebestrijding moet een hoge prioriteit hebben, zodat iedereen in
de samenleving volwaardig mee kan doen.
‘Central Park’ van Mirjam Roest
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Armoede
Armoedebestrijding moet een hoge prioriteit hebben, zodat iedereen
in de samenleving volwaardig mee kan doen.
Er zijn in Nederland nog te veel vrouwen die van het absolute minimum
moeten rondkomen. Jonge alleenstaande vrouwen met kinderen, maar
ook oudere vrouwen die geen pensioen hebben opgebouwd en ook
geen aanvullend pensioen ontvangen van hun ex-echtgenoot of overleden echtgenoot.
Allochtone oudere vrouwen hebben in veel gevallen ook nog een
AOW-gat, met gevolg dat zij een beroep moeten doen op de aanvullende
bijstand voor ouderen, de AIO.
Ouderen hebben niet meer de kans om hun financiële situatie te verbeteren. Daarom is extra bescherming van deze groep op zijn plaats.
De overheid heeft als taak om de allerarmsten in de maatschappij te
beschermen door:
• een fatsoenlijke inkomensbescherming voor iedereen.
• de huidige bijstandsnorm in stand te houden voor moeders met
kinderen.
• behoud van de hoogte van de aanvullende bijstand voor ouderen,
gekoppeld aan de netto AOW.
• arbeidsmarkttrajecten en scholing voor jonge bijstandsgerechtigde
vrouwen met kinderen.
• voorwaarden te scheppen voor de combinatie arbeid en zorg voor
kinderen, ook voor studerende moeders.
• behoud van de inkomenstegemoetkoming voor AOW’ers met aanvullende bijstand.
• ruimere vakantieperiode voor ouderen met een aanvullende AIO en
vrijlating van een deel van hun opgebouwde pensioen.
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