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De hoofdlijnen van het beleid zoals de Vrouwenpartij dit voorstaat zijn in 
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1. INLEIDING 

Op 8 maart 1989 is, na een lange en grondige voorbereiding, de Vrouwenpar-
tij opgericht. De doelstelling van de Vrouwenpartij is een tweeledige: 
emancipatie en feminisering. 
Emancipatie van de vrouw betekent haar volledige gelijkberechtiging als 
zelfstandig Individu en het verkrijgen van alle mogelijkheden om van haar 
rechten gebruik te maken. Dit betekent ook het doorbreken van de traditio-
nele rolpatronen. 
Feminisering houdt in: een structurele verandering van onze maatschappij. 
De huidige normen en waarden moeten worden afgestemd op de opvattingen van 
vrouwen. 

De visie van de Vrouwenpartij op onze samenleving is niet optimistisch: een 
met vernietiging bedreigd milieu, de wapenwedloop, cie mogelijke dreiging 
van een nucleaire oorlog, een steeds breder wordende kloof tussen arm en 
rijk, groeiende gewelddadigheid, discriminatie... 

De Vrouwenpartij is er van overtuigd dat het anders kan. 
Een humane, voor vrouwen en mannen leefbare maatschappij ligt binnen be-
reik. Enorme inzet is hiervoor noodzakelijk. De Vrouwenpartij is van me-
ning, dat als vrouwen zich aaneen sluiten en haar stem laten horen, zij 
hieraan een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. 

Hiertoe heeft de Vrouwenpartij een verkiezingsprogramma opgesteld. Dit is 
een plan voor het regeren op langs termijn, waarbinnen korte-termijn-be-
langen stapsgewijs worden nagestreefd. 

De Vrouwenpartij wil een beleid dat de rechtstreekse uitvoering is van 
hetgeen gedurende de afgelopen twintig jaar door de vrouwenbeweging is 
aangedragen. In deze periode ontstonden vele initiatieven die belangenbe-
hartiging van vrouwen en feminisering van de samenleving ten doel hadden. 
In vele projecten wordt zowel gesignaleerd hoe de achterstand van vrouwen 
zichtbaar is in de werkwijze van instituties en structuren, als gewerkt aan 
belangenbehartiging en inhalen van deze achterstanden. Deze projecten zijn 
werkzaam binnen vele maatschappelijke sectoren, zoals: 
- gezondheidszorg/hulpverlening 
- sexueel geweld 
- arbeid 
- ouderenbeleid 
- recht, Justitie 
- vrouwenstudies 
- educatie 
- ruimtelijke ordening 
- vredesbeweging 
- media 
- kunst/cultuur 
De Vrouwenpartij ziet deze projecten als leveranciers en bronnen voor een 
nieuw beleid. 
Ook wil de Vrouwenpartij speciale aandacht geven aan bepaalde groepen vrou--
wen, enerzijds omdat zij in de samenleving weinig kansen krijgen, ander-
zijds omdat juist deze groepen een wezenlijke bijdrage kunnen geven aan een 
nieuwe samenleving. We denken hierbij in het bijzonder aan oudere vrouwen, 
alleenstaande vrouwen, bijstandsvrouwen, vrouwen uit etnisch-culturele 
groeperingen, lesbische vrouwen, meiden. Daarom is haar programma gebaseerd 
op wensen en eisen van de vrouwengroepen op bovengenoemde terreinen uit het 
hele land. 
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aspekten van het maatschappelijk leven en ook het onbetaalde werk is 
herverdeeld: 

- vrouwen en mannen samen streven naar een zorgzame, vredelievende en 
tolerante maatschappij. 

Financiële  

De Vrouwenpartij is zich er terdege van bewust dat de realisering van haar 
wensen de Nederlandse samenleving - met name op korte termijn - geld kan 
kosten. Daartegenover staat, dat de invoering van een aantal voorgestelde 
maatregelen weer financiële ruimte in de begroting kan opleveren. Het feit 
dat vrouwen het belang van diverse zaken anders waarderen dan mannen, zou 
wel eens kunnen leiden tot onvermoede verschuivingen in de financiële moge-
lijkheden van onze samenleving. 

De regering en de tweede kamer zouden veel meer gebruik moeten maken van de 
mogelijkheden om scenariostudies te laten maken. Dit om de bewustwording te 
bevorderen van de samenhang van de verschillende maatschappelijke sectoren 
en om de discussie te bevorderen over een pakket van maatregelen dat ons 
uit de malaise kan halen van begrotingstekorten, hoge werkloosheid, milieu-
vervuiling en een toenemende armoede in de derde wereld. 
Vanzelfsprekend moeten deze scenario's worden uitgewerkt naar de gevolgen 
voor vrouwen. 

Voor een groot deel betaalt vrouwenemancipatie zichzelf terug. We noemen: 
- Door een veranderde samenleving, zoals de Vrouwenpartij die voorstaat, 

krijgen vrouwen minder gezondheidsklachten. Hulpverleningsvormen, die 
vrouwen in de gezondheidszorg hebben ontwikkeld, zijn effectiever en 
goedkoper dan de traditionele. Dit leidt op den duur tot een dubbele 
bezuiniging. 

- Drastische ADV (arbeidsduurverkorting) lost de werkloosheid op, vermin-
dertde sociale lasten en verhoogt de premie- en belastinginkomsten. 

- Huisvrouwen kosten de gemeenschap aan gederfde belasting en premies, aan 
niet verschuldigde ziekenfondspremies, aan niet verschuldigde weduwen-
pensioenpremies, aan belasting- en premieverlichtingen voor hun man, aan 
toeslagen, vergoedingen en tegemoetkomingen voor hun man en aan uitke-
ringen voor zichzelf meer dan honderd miljard gulden per jaar. 

- Geleidelijke afschaffing van voetoverheveling in de loOn- en inkomsten-
belasting. 

- De basisaftrek in de gecombineerde belasting- en premieheffing per I ja-
nuari 1990 wordt vervangen door een belastincjkortingsbedraq ter hoogte 
van het netto belastingvoordeel van de basisaftrek in de eerste tarief-
schijf. Dit voorkomt dat het onvoordelig is een partner te hebben met 
een laag inkomen. 

- In het hoofdstuk Vredesbeleid wordt gepleit voor vermindering van de 
defensie-uitgaven. 

Dat wat vrouwen willen is niet duurder dan wat we nu hebben, wel beter. 

De voorloopster van de Emancipatieraad, de Emancipatiecommissie, en het 
Breed Platform voor Economische Zelfstandigheid hebben, in haar "Advies 
Belastingen" zich gericht op de gevolgen van belasting- en premieheffing 
voor de verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. 

In ons programma zijn een aantal onderwerpen nog niet geheel uitgewerkt. De 
Vrouwenpartij wil haar programma doorrekenen op het moment dat deze onder-
delen gereed zijn. Dan zal ook worden aangegeven welke stappen per onder-
werp prioriteit hebben. 
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De Vrouwenpartij wil werken op een manier die in onze huidige politieke 
cultuur niet gangbaar is. De traditionele politiek kan de antwoorden niet 
meer geven.. Het is onmogelijk met oude denk- en handelingsmodellen vorm te 
geven aan revolutionaire maatregelen. 
Tussen vrouwen onderling bestaan grote verschillen.. Do Vrouwenpartij wil 
door haar beleid aan die verschillen aandacht schenken. Dit wordt mogelijk 
door een grote nadruk te leggen op samenwerking met en inspraak door vrou-
wen aan de basis. Als ze compromissen moet sluiten zal ze daarvoor verant-
woording afleggen aan haar kiezers. Bij al haar beslissingen overweegt ze 
do consequenties voor het geheel en de gevolgen op de lange  dour.  
Het is heel belangrijk dat vrouwen op invloedrijke posities het contact met 
de achterban behouden. Het hieraan besteden van tijd en aandacht is een we-
zenlijk onderdeel van een beleids- of bestuursfunctie. Om zoveel mogelijk 
vrouwen bij beslissingen en beleid te betrekken, en een goede wisselwerking 
met de achterban te behouden, is ook regelmatige wisseling in die functies 
en posities nodig. Alleen dan kan de tegenstelling tussen meedoen in de 
beleidsvoering èn vrij zijn om kritiek te geven worden overwonnen, evenals 
hot gevaar van ingekapseld raken in de bestaande structuren.. 

Een part_alleen voor vrouwen 

In de programma's van de meeste politieke partijen wordt aandacht besteed 
aan de emancipatie van vrouwen. Maar nergens heeft dit onderwerp priori-
teit. Voor sommige partijen is het een luxe waarmee zij zich bezig houden 
als de economie het toelaat. In andere partijen heeft het geleid tot inner-
lijke verdeeldheid en stemmenverlies. 
Het gebeurt telkens weer dat kamervrouwen in gemengde partijen, door frac-
tiediscipline gedwongen, meestemmen met do mannen, togen haar eigen inzich-
ten en belangen in. 
Voorzover partijen vrouwenbelangen behartigen streven ze naar emancipatie 
als gelijkberechtiging van man en vrouw. Structurele verandering van de 
maatschappij in de zin van feminiseren of verzet tegen de bestaande struc-
turen die voor vrouwen slecht uitwerken, wordt door de meeste partijen 
niet nagestreefd. 

Sinds vrouwen kiesrecht verwierven, hebben zij in gemengde partijen gevoch-
ten voor vrouwenrechten. Zij hebben bereikt dat op veel punten vrouwen ge-
lijkgesteld werden aan mannen, dat enkele vrouwen op 'mannenposten' zitten. 
Maar ze hebben de traditionele man/vrouw-rollen niet kunnen doorbreken. Ze 
kunnen niet voorkomen dat bij elke economische crisis de vrouwen weer naar 
de keuken teruggestuurd worden. Het patriarchaat is onaangetast gebleven. 

Door eeuwenoude rolopvattingen zijn vrouwen (en ook mannen) zodanig gecon-
ditioneerd dat het voor velen bijna onmogelijk is, zich los te maken van 
die rol zolang zij in gemengd gezelschap zijn. Voor veel vrouwen wordt het 
pas binnen vrouwengroepen mogelijk gehoor te vinden. Dan blijkt dat zij 
goed kunnen denken, leiding geven, wijze inzichten hebben en uitstekend 
kunnen organiseren. Het potentieel dat er bij vrouwen is, wil de Vrouwen-
partij aanspreken, niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal 
niveau. 

Een partij alleen voor vrouwen is geen ideaal van vrouwen, maar een nood- 
maatregel, omdat het niet anders kan.  
Eon  vrouwenpartij wordt overbodig als: 
- de maatschappij zo is veranderd dat de nu apart aan vrouwen en mannen 

toegeschreven waarden en normen zijn geïntegreerd: 
- vrouwen en mannen samen volledig en qelijkwaardiq deelnemen aan alle 



2. DE ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID VAN DE VROUW 

Economische zelfstandigheid is bewust gekozen als het eerste hoofdstuk in 
dit programma. Economische zelfstandigheid is een noodzakelijke voorwaarde 
voor de zelfstandigheid van vrouwen en de gelijkwaardigheid tussen vrouwen 
en mannen. 
Economische afhankelijkheid maakt vrouwen kwetsbaar en afhankelijk in alle 
facetten van het maatschappelijk en intermenselijk functioneren. Economi-
sche zelfstandigheid alleen is echter niet voldoende voor emancipatie en 
feminisering. Ook aan andere veranderingen moet worden gewerkt. 

Economische zelfstandigheid kan op verschillende manieren worden bereikt. 
Namelijk via betaalde arbeid, basisloon en sociale zekerheid. Aan deze drie 
onderdelen wordt elk een aparte paragraaf gewijd. 
Deze wegen naar economische zelfstandigheid staan niet los van elkaar. 
Maatregelen op het ene terrein hebben gevolgen voor wat er op de andere ge-
bieden moet of kan. Er moet gezocht worden naar een goed evenwicht tussen 
verplichting tot arbeid en sociale voorzieningen. Scenariostudies moeten 
voor de verschillende mogelijkheden duidelijk maken wat de uitwerking ervan 
op de positie van vrouwen is. 

Betaalde arbeid 

Economische zelfstandigheid kan verkregen worden door het verrichten van 
betaalde arbeid die voldoende oplevert om zelfstandig van te leven. Hierbij 
wordt overwogen dat een grotere deelname van vrouwen aan het arbeidsproces 
zowel goed is voor de economische zelfstandigheid van de vrouw, als voor de 
economie. Een verbreding van het economische draagvlak is de komende jaren 
nodig om de gevolgen van de vergrijzing en de ontgroening op te vangen. 

Momenteel wordt het grootste deel van het onbetaalde en slecht betaalde 
werk door vrouwen gedaan. Mannen hebben meer betaald werk, hebben de beter 
betaalde banen en nemen de belangrijkste economische en maatschappelijke 
beslissingen. De armoede komt voornamelijk bij vrouwen terecht. 
Om de toegang tot betaald werk voor vrouwen en mannen evenredig op elk ni-
veau te bewerkstelligen en om een volwaardige rechtspositie en gelijke pro- 
motiekansen te krijgen zijn een aantal maatregelen noodzakelijk. 
Het beleid van de Vrouwenpartij zal op dit gebied de meningen en eisen van 
het Breed Platform voor Economische Zelfstandigheid, de Associatie voor 
herverdeling van betaald en onbetaald werk en andere vrouwenorganisaties op 
het terrein van vrouw en werk uiterst serieus nemen. 

1 Op korte termijn dient de overheid positieve aktie in de marktsector zo-
veel mogelijk te bevorderen. Daarnaast zal de overheid als werkgever het 
goede voorbeeld moeten geven met concrete plannen voor vrouwen. Quote-
ringsregelingen kunnen hierbij nodig zijn. 

2 Speciale aandacht dient gegeven te worden aan de moeilijke arbeidsmarkt-
positie van 50-t-vrouwen en van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen. 

3 Herverdeling van betaald en onbetaald werk tussen vrouwen en mannen is 
noodzakelijk. Op de korte termijn komt er een arbeidsduurverkorting tot 
32 uur. Op de iets langere termijn zal een verdere arbeidsduurverkorting 
tot 25 uur wenselijk zijn. Hierbij dient een werkweek van 25 uur vol-
doende inkomen op te leveren voor alleenstaanden om economische zelf-
standigheid te garanderen, ook als het gaat om het minimumloon. 



4 Het is voor de werkgelegenheid van essentiëel belang dat de door ar-
beidsduurverkorting vrijgekomen uren worden herbezet door werklozen (en 
verborgen werklozen). 

5 Het overheidsbeleid dient gericht te zijn op het stimuleren van betaald 
werk voor vrouwen. Dat betekent ook de voorwaarden scheppen om dat moge-
lijk te maken. Er zullen voldoende voorzieningen moeten zijn, zoals 
betaalbare kinderopvang, overblijfmogelijkheden voor schoolkinderen en 
kinderopvang na schooltijd. 
De opvangcapaciteit voor 0-4 jarigen moet binnen enkele jaren drastisch 
worden uitgebreid met ten minste 100.000 plaatsen. 

6 Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof moeten uitgebreid worden. Bij 
ziekte van kinderen of ouders moet verzorgingsverlof voor vrouwen en 
mannen mogelijk zijn. 

7 Deeltijdwerk behoort op elk funktieniveau mogelijk te zijn. De rechtspo-
sitie en de promotiekansen van deeltijdwerkers moeten worden verbeterd. 

8 Werknemers met een afroepcontract en thuiswerkers hebben recht op een 
goede rechtspositie. 

9 Het is niet aanvaardbaar datAlpha-hulpen geen normale rechtspositie 
hebben. De verschillende wettelijke regelingen die een goede rechtspo-
sitie voor Alpha-hulpen belemmeren zullen moeten worden gewijzigd. 

10 De bepaling in de Wet Minimumloon dat werknemers die minder dan eenderde 
van de normale arbeidsduur werken geen recht hebben op het minimumloon 
moet geschrapt worden. 

11 Voor jongeren met een voltooide opleiding moeten jeugdlonen worden afge-
schaft. Niet leeftijd, maar opleiding en ervaring dienen bepalend te 
zijn. 

12 De overheid moet door verbetering van de positie van vrouwelijke ambte-
naren en trendvolgers het goede voorbeeld geven. 

13 De arbeidsomstandigheden voor nachtarbeid voor vrouwen moeten zo snel 
mogelijk verbeterd worden. 

14 De rechtspositie van vrijwilligers moet goed geregeld zijn. De ervaring 
van vrijwilligers moet bij sollicitaties erkend worden als arbeidserva-
ring. Vrijwilligerswerk moet verricht kunnen worden waar een tekort is 
aan beroepskrachten, met behoud van uitkering en een overeengekomen 
rechtspositieregeling. Vrijwilligerswerk mag nooit betaalde arbeid ver-
vangen. Hier moet een goede controle op komen. 

15 De positie van de meewerkende vrouw in het eigen bedrijf behoeft op een 
aantal punten verbetering. Het handelt om vrouwen in de agrarische sec-
tor, de middenstandssector en de sector van de vrije beroepen. Er moet 
voor deze groep o.a.  een goede regeling komen inzake het zwangerschaps-
verlof. Vorming van maatschap moet mogelijk zijn. 

16 De arbeidsbemiddeling is van belang bij de intreding en herintreding van 
vrouwen op de arbeidsmarkt. Om als overheid voldoende invloed te kunnen 
uitoefenen op het beleid dat arbeidsbureaus voeren, Is het van belang 
dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beleid van de ar-
beidsbureaus bij de overheid blijft berusten. Een volledige privatise- 
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ring van de arbeidsbemiddeling wordt afgewezen. Vrouwen zullen meer in-
vloed moeten krijgen op het beleid van de arbeidsbureaus. 

17 De ontslagbescherming dient volledig gehandhaafd te worden en zo nodig 
verbeterd. Geen werknemer mag ontslagen worden zonder voorafgaande ont-
slagvergunning. De overheid zal deze ontslagbescherming in eigen beheer 
moeten houden. 

18 Werklozen moeten gestimuleerd worden om een studie of beroepsopleiding 
te gaan volgen met behoud van uitkering. Dit mag niet beperkt worden 
door leeftijd of door het niveau van de te volgen opleiding. 

19 Voorzieningen en maatregelen ter bevordering van het herintreden van 
oudere vrouwen moeten worden uitgebreid. Er moet een duidelijk stimule-
rend beleid voor herintredende vrouwen komen. Vooral goede opleidings-
mogelijkheden, zonder 40-jaargrens, zijn belangrijk. 

20 Bij het aanbieden van werk door het arbeidsbureau mag het begrip 'pas-
sende arbeid' niet verruimd worden. Rekening moet worden gehouden met 
opleiding, training, levenservaring en wensen van de werkzoekenden. 

21 Voor vrouwen die pas op latere leeftijd (weer) betaald werk zijn gaan 
verrichten moet flexibele pensionering mogelijk gemaakt worden, opdat 
deze vrouwen voldoende pensioen kunnen opbouwen. 

22 De inkomenseis voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor een 
buitenlander met een nederlandse partner op grond van samenwonen moet 
worden afgeschaft, daar vooral (jonge) vrouwen i.v.m. het minimumjeugd-
loon of part-time arbeid niet aan deze eis kunnen voldoen en daardoor 
tot een huwelijk worden gedwongen, waarbij de inkomenseis niet geldt. 

23 Bij alle nieuwe regelingen gericht op het verkrijgen van een zelfstandig 
inkomen voor vrouwen moeten de rechten en mogelijkheden voorafgaan aan 
de plichten. 

Basisinkomen 

Als het niet lukt op korte termijn het betaalde werk te herverdelen of meer 
arbeidsplaatsen te scheppen, is een andere weg naar economische zelfstan-
digheid voor iedereen (waarbij arbeid en inkomen worden losgekoppeld) die 
van het basisinkomen. Een basisinkomen voorkomt dat mensen veelal vrouwen, 
die geen betaald werk hebben, door minimumuitkeringen en de daarbij veel 
voorkomende betutteling, tot tweederangsburgers gemaakt worden. 
De Vrouwenpartij vindt dit een mogelijkheid die goed moet worden onder-
zocht, ook in verband met de andere wegen naar economische zelfstandigheid 
en de in de inleiding op dit hoofdstuk genoemde scenariostudies. 
Anderzijds is er het risico dat vrouwen door een basisinkomen nog minder 
toegang krijgen tot de "betere banen en de maatschappelijk invloedrijke 
functies. Maar met een basisinkomen voor iedereen wordt het delen van werk 
wellicht aantrekkelijker. 

Sociale zekerheid 

Het stelsel van de sociale zekerheid in Nederland is heel geleidelijk en 
zorgvuldig opgetrokken rond de gehuwde man met huisvrouw. In dat sociale 
zekerheidsstelsel zijn bescheiden plaatsjes ingeruimd voor kinderloze, 
samenwonende en gehuwde mannen en vrouwen zonder huisvrouw. 



Aangezien de Vrouwenpartij vindt dat iedere volwassene een zelfstandig 
recht op inkomen heeft, moeten uitkeringen en belastingen zo snel mogelijk 
geïndividualiseerd worden. Huwelijkse of andere relaties mogen niet bepa-
lend zijn voor de hoogte van een inkomen of een belastingaanslag, of het al 
dan niet verstrekken van een uitkering. Geen enkele leefvorm mag oorzaak 
zijn van ongewilde financiële of economische afhankelijkheid. 
Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat oudere vrouwen geen 
of vrijwel geen kansen hebben op de arbeidsmarkt. Voor hen mag individuali-
sering geen nadeel meebrengen. 

1 Het kostwinnersbeginsel moet afgeschaft worden. 

2 De koppeling tussen het niveau van lonen, ambtenarensalarissen en trend-
volgers en de uitkeringen moet worden hersteld. 

3 Omdat de laagste inkomensgroepen, waaronder juist veel vrouwen, de afge-
lopen jaren een achterstand hebben opgelopen, zal voor de minima extra 
geld beschikbaar moeten komen. 

4 De financiële positie van vrouwen boven 50 jaar is in het algemeen 
slechter dan die van mannen omdat deze vrouwen niet of nauwelijks aan 
het arbeidsproces hebben deelgenomen. Een verzorqsterspensioen in aan-
vulling op de AOW zou veel armoede onder vrouwen kunnen verlichten. 

5 Beperking van de alimentatieduur bij de wet mag niet plaats vinden voor 
vrouwen die vóór een bepaalde datum geboren zijn. 

6 De voorgenomen herziening van de Weduwen- en Wezenwet bevat zoveel 
negatieve aspecten dat zij neerkomt op een afschaffing op termijn. De 
noodzaak van een aparte voorziening, zoals vastgelegd in de huidige 
Weduwen- en Wezenwet bestaat nog steeds. 

7 De huidige Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) wordt uitgebreid tot de 
Algemene Alleenstaande Ouders en Wethwerwiet (AAOW.J). Alle alleenstaande 
ouders met een kind tot 18 jaar hebben recht op een iOWW-uitkering die 
ongeveer even hoog is als de huidige AM voor weduwen met een kind tot 
18 jaar. 

8 Kinderloze vrouwen, die vOor een bepaalde datum zijn geboren en als zij 
40 jaar of ouder zijn weduwe of, na echtscheiding, bijzondere weduwe - 
worden, krijgen een AAOWW-uitkering die even hoog is als de huidige AWW 
voor kinderloze weduwen. Dit geldt evenzo voor bijzondere weduwen wier 
jongste kind 18 jaar is geworden, overeenkomstig de bestaande AWW-bepa-
lingen hieromtrent. 

9 Mocht er een verzorgingsloon komen voor verzorgers van kinderen en van 
andere zorgbehoevenden, dan wordt het verzorgingsloon - op een deel ter 
hoogte van de verqoedingstoelage na - gekort op de AA(JWW. De in te voe-
ren vergoedingetoelage (zie: Kinderen) wordt niet op de AAOWW gekort. 

10 Een kind heeft meestal twee ouders. Daarom krijgt het fonds van de AAOt9W 
het recht en de plicht om de aan de verzorgende ouder en het kind toege-
kende AAOWW-uitkering te verhalen op de niet ver-zorgende ouder tot de 
grens van zijn onderhoudsplicht krachtens het burgerlijk recht. 

11 In de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) vervalt de eis, betaalde 
arbeid te hebben verricht op het tijdstip van arbeidsongeschikt worden. 
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12 AAW-uitkeringsgerechtigden die hun eigen huishouden niet kunnen doen we-
gens invaliditeit en/of zichzelf niet kunnen verzorgen, krijgen bovenop 
de eigen  PAW  een vergoedingetoelage om de kosten van huishoudelijke hulp 
en/of verzorging te dekken. 

13 De regeling van de (W behoort voor de meewerkende vrouw in het eigen 
bedrijf toegankelijker gemaakt te worden. De eisen die aan vrouwen wor-
den gesteld mogen niet afwijken van de eisen die aan mannen gesteld 
worden. 

14 De 1990-maatregel wordt zo gewijzigd dat de meisjes recht hebben op een 
zelfstandige uitkering. 

15 Op zo kort mogelijke termijn gaan gehuwde mannen die geen kind beneden 
de 18 jaar meer hebben, maar wel een huisvrouw, de premie voor het aan-
vullend weduwepensioen zelf betalen. De werkgever wordt verplicht de 
premie in te houden op het loon. 

16 Hetzelfde geldt voor de ziekenfondspremie voor de verzekering van de 
huishoudpartner. De met het BuPo-verdrag en het EG-verdrag strijdige 
vergoedingen voor een ziektekostenverzekering van de huishoudpartner 
worden afgeschaft. De werkgever wordt verplicht de ziekenfondspremie of 
de premie voor de bedrijfsziektekostenverzekering ten behoeve van de 
huishoudpartner zonder kind beneden de 18 jaar in te houden op het loon. 

17 Op korte termijn worden de ouderdomspensioenrechten van vrouwen en man-
nen gelijkgetrokken. Bij zogenoemde tweeverdieners mag niet meer (-Ok4 
worden ingebouwd dan wat elk ontvangt. 

10 De algemene wettelijk verplichte leeftijd voor intreding in een pen-
sioenfonds wordt 20 jaar. 

19 Bestaande rechten op aanvullend weduwepensioen, voorzover gekoppeld aan 
reeds opgebouwde ouderdomspensioenrechten, blijven gehandhaafd. 

20 De (half)wezenpensioenen worden drastisch verhoogd en uitgekeerd tot 25 
jaar, indien de (half)wees nog in opleiding is. 

21 Voor vrouwen die vóór een bepaalde datum zijn geboren, komt er geen ver-
andering in hun rechten op weduwepensioen of - na echtscheiding - op 
bijzonder weduwepensioen. 

22 Totdat de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid over vrouwen en 
mannen bevredigende vorderingen heeft gemaakt, blijft verrekening van 
ouderdomspensioenrechten na scheiding bestaan. Een wetswijziging moet 
tot stand brengen dat iedere vrouw die gaat scheiden of reeds gescheiden 
is ten minste recht krijgt op de helft van het ouderdomspensioen voorzo-
ver de man dat opbouwt in de jaren waarin zij zelf geen of een zeer laag 
pensioen opbouwt vanwege het tijdsbeslag dat de verzorging en opvoeding 
van de kinderen op haar legt. Eventueel mag de helft van het deel van 
haar recht op weduwepensioen, dat betrekking heeft op de jaren na haar 
65e, hierop in mindering worden gebracht. 



3. KINDEREN 

Tot nu toe is de combinatie werk en een gezin met kinderen voor mannen de 
meest gebruikelijke geweest. Voor vrouwen zijn werk en kinderen nog steeds 
moeilijk ik te combineren, omdat er onvoldoende mogel ijkheden ikheden voor kinderop--
yang zijn. Voor het doorbreken van deze rolpatronen is een mentaliteitsver-
andering nodig. 

De Vrouwenpartij streeft naar een fundamentele verandering. Vrouwen mogen 
niet langer gesteld worden voor de keuze: Of kinderen Of betaald werk. Een 
combinatie van werk en kinderen dient ook voor vrouwen mogelijk te zijn 
zonder dat de opvoeding van de kinderen in het gedrang komt. 

Kinderen zijn belangrijk. Ze hebben recht op een leefomgeving waarin ze 
kunnen opgroeien zonder de druk van rolpatronen. 
Kinderen hebben verzorging nodig. Ze hebben er recht op dat ouders\verzor-
gers in staat zijn die verzorging optimaal te geven, zowel op financieel 
als op sociaal gebied. 
In het emancipatiebeleid van de regering is opgenomen dat vanaf de genera-
tie die in 1971 is geboren (1990-maatregel) meisjes en jongens zowel econo-
misch- als verzorgingszelfstandig zijn. Deze kinderen hebben er recht op, 
daarop goed te worden voorbereid en voorgeleefd. Er moet daarom worden ge-
werkt aan een mentaliteitsverandering van het mannelijk deel van de bevol-
king (jongens, vaders, werkgevers) ten aanzien van de zorgplicht. Dit dient 
o.a. te gebeuren door middel van voorlichting door de overheid en door  mid--
del van onderwijs, waarbij het vak verzorging in het onderwijs wordt geïn-
tegreerd. 

Om bovenstaande doelen te bereiken zijn een aantal maatregelen nodig. Voor 
zover deze maatregelen gericht zijn op het verhogen van het inkomen van de 
verzorgers van kinderen, moeten ze worden afgestemd op en meegewogen met de 
in de paragraaf Economische zelfstandigheid genoemde maatregelen, zoals ADV 
en basisinkomen. 

1 De kosten van voorzieningen voor kinderen en van oppas van kinderen wor-
den aftrekbaar voor de alleenstaande ouder/verzorger en voor de ouder/ 
verzorger met het geringste inkomen. De overheid moet over de aftrek-
baarheid voorlichting geven via alle media. 

2 Zwangerschaps- en ouderschapsverlof moeten op korte termijn aanmerkelijk 
uitgebreid worden en tenminste gebracht worden op het gemiddelde niveau 
van do EEG-landen die reeds een goede regeling hebben. 

3 Bij ziekte van kinderen of ouders moeten de ouders of verzorgers verzor-
gingsverlof kunnen opnemen. 

4 De kinderopvangvoorzieningen voor 0 tot 4-jarigen worden op korte ter-
mijn uitgebreid met 75.000 volledige plaatsen. Hiermee kan voor ongeveer 
110.000 kinderen een opvangmogelìjkheid verzorgd worden. 

5 Op de iets langere termijn zal de kinderopvangcapaciteit in overeenstem-
ming gebracht worden met de werkelijke behoefte (in 1989 160.000). 

6 Er dient een wettelijke regeling te komen voor de kwaliteit van de kin-
deropvang en de controle daarop. 

7 Voor kinderen in de basieschoolleeftijd komt er voldoende buitenschoolse 
opvang. 
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8 Voor leerlingen van de middelbare school komt er opvang na de gewone 
lesuren, met huiswerkbegeleidtng. 

9 Muziekscholen, sportaccommodatie en parken moeten veilig te bereiken 
zijn. 

10 Voor kinderen in alle schoolleeftijden jden worden voldoende en prettige va---
kant ievoorz ieni ngen geschapen. 

11 Alle opvangvoorzieningen behoren voor alle ouders/verzorgers betaalbaar 
te zijn. 

12 De kinderbijslag gaat 'kindergeld' heten en wordt opgetrokken tot de 
kosten van de bestedingen voor een kind op minimum-niveau. 

13 Zolang er nog geen volksverzekering ziektekosten is, krijgen ouder(s)/ 
verzorger(s) van een minderjarig kind dat in Nederland woonachtig is, 
voor een kind recht op gratis medische verzorging. 

14 Er komt een verzorgingsloon voor verzorgers van kinderen en/o-F van 
anderen die verzorgingsbehoevend zijn. Aan dit verzorgingsloon is de 
normale sociale zekerheid verbonden. 

Tenslotte vindt de Vrouwenpartij dat er wijzigingen moeten komen in a-Fstam-
mincisrecht, naamrecht, omgangsrecht en erkenningsrecht, ouderlijke macht en 
voogdij. 
Deze zaken stroken niet met de opvattingen van cie Vrouwenpartij over de 
gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Alternatieven moeten nader bekeken 
worden. 
De Vrouwenpartij beschouwt elke leefvorm, ongeacht zijn samenstelling, 
waarin kinderen leven, verzorgd en opgevoed worden, als een gezin. 



4. RECHT OP BESCH I KK ING OVER I-FT  EIGEN L ICH1 

Elk mens is zelf verantwoordelijk voor eigen lichaam en leven. Deze eigen 
verantwoordelijkheid kan alleen gedragen worden door mensen, die het recht 
hebben te beschikken over hun lichaam. De Vrouwenpartij wil dat dit recht 
geldt voor elk mens. Zij vindt hierbij het Wetboek van Strafrecht niet aan 
haar zijde, zolang verkrachting binnen het huwelijk niet strafbaar is, 
evenmin als binnen sommige niet-huwelijkse relaties, soms tot ruim nadat 
aan zo'n relatie door de vrouw een einde is gemaakt. 
In 1983 is in de Grondwet het recht op de onaantastbaarheid van het eigen 
lichaam" opgenomen. Dit recht wordt waar het vrouwen betreft niet altijd en 
niet door iedereen gerespecteerd. 

Nog krasser is wat de staat zelf - niet indirect, via de man of de mannen, 
maar direct van staat tot vrouw - aan ontrechtinq te weeg heeft gebracht. 
Anticonceptie en sterilisatie zijn tot 1970 onbereikbaar geweest voor de 
meerderheid van de bevolking, omdat het publiceren over (kennis van) anti-
conceptie en sterilisatie, het reclame daarvoor maken en het etaleren of 
afbeelden daarvan verboden waren. Pas met ingang van 1970 is het Wetboek 
van Strafrecht van deze verboden geschoond. Het absolute verbod van abortus 
heeft nog tot 1 november 1985 in het Wetboek van Strafrecht gestaan en is 
per die datum nog weer vervangen door een sterk afgezwakt verbod. De voor-
schriften dwingen de arts de grenzen van het privéleven van de vrouw zeer 
ver en op zeer grove wijze te overschrijden. 

Teneinde aan de voordurende schending van de Grondwet een einde te maken, 
stelt de Vrouwenpartij een aantal maatregelen voor. 

1 Ieder mens heeft het alleenbeslissingsrecht over de beleving van de 
eigen sexualiteit. Alleen zij of hij mag bepalen of en met wie zij of 
hij de eigen sexualiteit wil beleven. Aan dit alleenbeslissingsrecht 
worden uitsluitend beperkingen gesteld door de leeftijdsgrens van 16 
jaar van de ander en het geven van toestemming en instemming door de 
ander. 

2 De strafrechtbepaling over de non-discriminatie van vrouwen en mannen 
met een andere voorkeur dan de gebruikelijke heterosexuele mag niet 
blijven slapen. De overheid dient voorlichting te geven over de moge-
lijkheid dat eenieder met haar of zijn ernstige klachten terecht kan bij 
de Officier van Justitie. 

3 Alle middelen tot voorkoming van zwangerschap en alle begeleiding bij 
het gebruik daarvan plus sterilisatie moeten opgenomen zijn in het ba-
sispakket van de op handen zijnde volksverzekering ziektekosten. Alle 
middelen moeten voor iedereen die dat wil gemakkelijk verkrijgbaar zijn. 

4 Abortus provocatus is zowel vangnet na achterwege gelaten of mislukte 
anticonceptie als signaallamp van mislukte of slecht toegepaste anticon-
ceptie. Abortus heeft daardoor niet alleen de rol van laatste doch abso-
lute zekerheid voor vrouwen, maar ook een preventieve rol van het aller-
grootste belang. Abortus moet dan ook zijn opgenomen in hetbasispakket. 

5 Het plegen van abortus moet uit het Wetboek van Strafrecht. 

6 Wat technisch mogelijk is, heeft de neiging een eigen leven te gaan lei-
den. En de medische wetenschap en techniek zijn steeds meer in staat het 
leven van mensen te beïnvloeden, te voorspellen en te rekken, zoals bij 
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voorbeeld via genetische manipulatie. Daarom dient er streng voor ge-
waakt te worden dat mensen zonder voorafgaande schriftelijke ike toestemming 
object van de medische techniek of proefkonijn van medische experimenten 
worden. Kunstmatige inseminatie en in vitro fertilisatie mogen nimmer 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de vrouw wordt toege-
past. Hetzelfde geldt voor sterilisatie. 

7 Beschikking over eigen lichaam houdt ook in dat vrijwillige euthanasie 
mogelijk moet zijn. Verder onderzoek naar de mogelijkheden en consequen-
ties hiervan is dringend noodzakelijk. 



5. UITBANNEN VAN SEXUEEL EN  SEX  ISTISCH GEWELD 

De omvang van het sexistisch geweld dat plaats vindt in ons land, is nog 
niet bij benadering bekend. Wat nu bekend is, is al schrikbarend en vereist 
grote aandacht van de regering. De ongelijke machtsverhoudingen tussen 
vrouwen en mannen in onze cultuur maken dit geweld mogelijk en schijnen het 
soms zelfs te rechtvaardigen. 

Sexistiech geweld omvat elke behandeling van vrouwen en meisjes die verne-
derend of discriminerend is en voortkomt uit verschil in sexe. Het is geba-
seerd op ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen; het uit 
zich in velerlei vormen, zowel fysiek als in woord en beeld. 

Het in de grondwet vastgelegde recht op de onaantastbaarheid van het mense-
lijk lichaam is uitgangspunt voor beleid van de Vrouwenpartij. 

Een van de meest grove en direkte vormen van sexistisch geweld is sexueel 
geweld. Onder sexueel geweld wordt verstaan iedere situatie waarin iemand 
gedwongen wordt sexuele handelingen te ondergaan. Hierbij wordt de fysieke 
en/of psychische integriteit van de slachtoffers, meest vrouwen en meisjes, 
geschonden. 

Door diverse onderzoeken is aangetoond dat sexueel geweld een van de groot-
ste volksgezondheidsproblemen in Nederland is. 

Wij onderscheiden de volgende vormen van sexueel geweld: 
- verkrachting 
- incest 
- ongewenste intimiteiten 
- sexueel misbruik door hulpverleners 
- sexueel misbruik in het onderwijs 
- vrouwvernederende beelden in de media 
-  kinder-/meisjesprostitutie in woord en beeld 
- vrouwenhandel 
- onveiligheid op straat 
- mishandeling van vrouwen en meisjes 
- gedwongen prostitutie en sextourisme. 

De laatste jaren zijn door organisaties tegen sexueel geweld een aantal 
eisen geformuleerd, die echter nauwelijks zijn gehonoreerd. 
De Vrouwenpartij ondersteunt deze eisen. 

De belangrijkste eisen zijn: 

1 blijvende en voldoende subsidiëring van de autonome vrouwenhulpverlening 
die zich richt op sexistisch geweld 

2 sterke uitbreiding van de opvang- en hulpverleningsmogelijkheden 
3 oprichting van incest-opvanghuizen overal in Nederland 
4 meer geld voor preventie, ook in het onderwijs 
5 geld voor onderzoek onder meer naar vrouwvernederende beelden in de 

media en naar geweld tegen vrouwen 
6 meldpunten o.a. in bedrijven en scholen 

Overige maatregelen die genomen moeten worden: 

7 Hulpverlening moet in eerste instantie gericht zijn op de slachtoffers. 

15 



16 

8 De strafmaat moet adequaat zijn. 

9 Verkrachting binnen het huwelijk dient strafbaar te zijn. 

10 Sexualiteit en erotiek worden uit de sfeer van geweld en criminaliteit 
gehaald. 

11 Intimidatie van vrouwen in besturen en openbare -functies wordt beëin-
digd. 

12 Reclame wordt beter getoetst op uitingen van sexisme en sexistisch 
geweld. 

13 Er komt onderzoek naar de effecten van de verschillende vormen van por-
nografie. Het huidige gebrek aan gegevens maakt elke bespiegeling hier-
over op dit moment zinloos. 
Bestaande wetgeving op het gebied van pornografie en kinderpornografie 
moet uitgevoerd worden. 

14 De overheid gaat de bestaande voorlichting over de ernstige gevolgen van 
sexistisch geweld en misbruik uitbreiden en intensiveren. Daarbij doet 
zij een dringend beroep op de media om deze gevolgen niet langer te 
kleineren en om sexistisch geweld nooit meer in de erotische sfeer te 
trekken. 

15 In de voorlichtingscampagne komt uitvoerig aan de orde hoe belangrijk 
het voor kinderen en vrouwen is, dat ouders, leerkrachten en anderen 
medeleven tonen met misbruikte kinderen en vrouwen, en hun afschuw en 
verachting voor de dader(s) duidelijk laten blijken,  als sexistisch mis-
bruik en geweld ter sprake komen. 

16 De voorlichtingscampagne benadrukt, dat er niets terecht komt van de wet 
op gelijke behandeling, zolang mannen bij het opkomen van de geringste 
wrevel naar het verweermiddel van sexistische intimidatie grijpen. De 
vrouwen wordt daardoor geen enkele keus gelaten dan dolden, weggaan of, 
in arbeidssituaties, ontslag nemen. 

17 In openbare gebouwen, bedrijven en scholen behoort altijd een meldpunt 
te zijn waar vrouwen en kinderen terecht kunnen met een klacht over sex-
istieche intimidatie en misbruik. Uitsluitend vrouwen komen in aanmer-
king om op de meidpunten te werken. 

18 Voor uitbreiding van het aantal vertrouwensartsen (uitsluitend vrouwen) 
dient geld beschikbaar te worden gesteld. Het is wenselijk dat er een 
steungroep van mannelijke artsen komt voor advies, en voor onderzoek van 
de daders. 

19 De aanbevelingen van de Commissie Zedelijkheidswetgeving (met uitzonde-
ring van die omtrent de verlaging van de leeftijdsgrenzen van 16 jaar) 
behoren nu eindelijk ten uitvoer te worden gebracht. Strafbepalingen om-
trent sexistisch geweld mogen niet langer bij de 'Misdrijven tegen de 
zeden" staan. 

20 De verjaringstermijn van sexuele delicten met kinderen wordt verlengd 
tot 30 jaar. 



6.WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 

De vrouwengezondheidszorg en -hulpverlening gaat er van uit dat vrouwen-
problemen meestal geen individuele problemen zijn, maar voortkomen uit de, 
door onze maatschappelijke struktuur veroorzaakte, situatie waarin vrouwen 
zich bevinden. 
Omdat deze problemen een andere benadering vragen dan die welke in de tra-
ditionele zorg gebruikelijk is, moet de vrouwengezondheidszorg en hulpver-
lening uitgebreid en regionaal gecoördineerd worden en een eigen plaats 
krijgen. Hiervoor moeten voldoende middelen beschikbaar worden gesteld. 

1 De subsidiëring van vrouwengezondheidscentra, 'Blijf van mijn lijf'-
huizen en hulpverleningsorganisaties zoals 'Vrouwen tegen verkrachting' 
en 'Handen thuis' moet struktureel worden en moet dat blijven zolang 
vrouwen dat nodig vinden. Het opnemen van de specifieke vrouwenhulpver-
lening in de reguliere zorg is nu nog prematuur. 

2 Vrouwen moeten voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid altijd 
kunnen kiezen voor een vrouwelijke hulpverlener. Dat dient een recht te 
zijn. Ook en vooral in het geval van keurings- en controle-artsen. Dit 
om de kans op vernederende situaties te voorkomen. Hetzelfde geldt voor 
de hulpverlening in de rechtssfeer (politie, justitie), zeker wanneer 
het voor de vrouw gevoelige of intieme zaken betreft. Een en ander is 
ter beoordeling aan de vrouw in kwestie. 

Door de bezuinigingen van de laatste jaren wordt ook de reguliere welzijns-
en gezondheidszorg uitgehold. Vooral vrouwen worden in toenemende mate het 
slachtoffer hiervan. Dit geldt zowel voor cliëntes als voor werkneemsters 
en vrijwilligsters in deze sectoren. Als er bezuinigd moet worden, dan niet 
ten koste van de zwakken in onze samenleving, maar door de economisch ster-
ken. 

3 Gezins-, bejaarden-, zieken-, gehandicapten-, zwakzinnigenzorg en psy-
chiatrie moeten op een goed niveau kunnen functioneren. Wachtlijsten 
voor deze voorzieningen zijn voor de cliënten/patiënten onaanvaardbaar 
en leggen een te zware zorqlast op, vooral, de schouders van vrouwen. 
Middelen om op een kwalitatief goede manier degenen die op deze wacht-
lijsten staan hulp te bieden moeten onmiddellijk beschikbaar komen. 

% De leefsituatie van psychiatrische patienten moet meer mogelijkheden 
voor privacy en ruimere financiële middelen bieden. 

De slechte salarispositie van verpleegkundigen en verzorgenden laat wederom 
zien dat traditioneel vrouwenwerk weinig wordt gewaardeerd. Dit moet veran-
deren. 

4 Aan de eisen van verpleegkundigen en verzorqenden voor een adequate 
salariëring moet worden voldaan. 

5 Er moeten in deze sector goede mogelijkheden komen voor kinderopvang. 

6 Voor herintreedsters moeten er goede faciliteiten komen. 

7 Carrièremogelijkheden mogen niet worden verminderd door tijdelijke werk-
onderbreking voor het krijgen en opvoeden van kinderen. 

De afbraak in de zorgsektor heeft voor vrouwen specifieke consequenties; 
een groot aantal banen zijn verdwenen in een sektor waar vanouds veel vrou- 
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ven werken, terwijl tegelijkertijd een beroep wordt gedaan op vrouwen om 
als vrijwilligster deze zorg op zich te nemen. Aan de andere kant wordt van 
vrouwen onder bepaalde omstandigheden meer economische zelfstandigheid ver-
wacht en wordt hen sollicitatieplicht opgelegd  (by.  vrouwen in de bijstand 
en de 1990-maatregel voor meisjes). 

S De vergrijzing en de bezuinigingen in de intramurale zorg mogen niet op 
onbetaalde vrouwen worden afgewenteld. De overheid dient te zorgen voor 
adequate voorzieningen, gebaseerd op betaalde arbeid, voor  alien  die 
hulp behoeven. 

Het plan-Dekker, waarbij naast een verplichte beperkte basisverzekering 
vrijwillig een aanvullende verzekering gesloten kan worden, heeft voor 
vrouwen ingrijpende gevolgen. Veel vrouw-specifieke kosten worden buiten 
het basispakket gehouden (pil, andere contraceptiva,  morning-after pil, 
kunstmatige inseminatie, om er maar een paar te noemen). Omdat maar een 
kleine groep mensen (vooral jonge vrouwen) zich hiervoor aanvullend zullen 
verzekeren, worden de premies hoog en ci&s onbetaalbaar voor vrouwen met 
lagere inkomens. Het gevolg is ongelijke toegang tot de noodzakelijke ge-
zondheidsvoorzieningen en meer ongewenste zwangerschappen. 

9 Het is absoluut noodzakelijk dat de specifieke gezondheidsrisico's van 
vrouwen gedekt worden door de basisverzekering. 

10 Het opdelen van de premie voor de volksverzekering in een nominaal en 
een inkomensafhankelijk deel wordt door de Vrouwenpartij afgewezen. Voor 
vrouwen met lage inkomens is dat een onredelijke belasting. 

11 Op  korte termijn moet er een volksverzekering gerealiseerd worden waarin 
ook alternatieve geneesmiddelen en behandelingen worden opgenomen. 

12 Particuliere ziektekosten- en levensverzekeringen dienen direct noch in-
direct onderscheid te maken tussen vrouwen en mannen. 

Vrij ondernemerschap kan waardevol zijn in de economie, maar heeft geen 
plaats in de gezondheidszorg. 

13 Artsen en apothekers moeten gecontracteerd worden in loondienst. 

14 Het vestigingsbeleid voor artsen moet zo worden geregeld dat er meer en 
kleinere praktijken ontstaan. 

15 Wijkcentra en samenwerkingsverbanden van meerdere artsen en andere hulp-
verleners voor de eerstelijns-zorg moeten worden gestimuleerd. 

Het is van groot belang dat de afstemming en samenwerking tussen de eerste, 
tweede en derde lijn van de gezondheidszorg verbeterd wordt. 
Het aandeel van de preventieve aktiviteiten zou ten opzichte van de cura-
tieve sektor in relatieve en absolute zin groter moeten worden. 

De opleiding van artsen moet veel meer aandacht schenken aan een vrouw-
vriendelijke patiëntenbenadering. Meer vrouwelijke artsen, vooral gynaeco-
logen zijn dringend nodig. 
Er moet meer zorg zijn voor het bevorderen van gezondheid en niet slechts 
voor de bestrijding van ziekte. 
Kleinschalige ziekenhuizen moeten gehandhaafd blijven. In alle ziekenhuizen 
moet meer nadruk worden gelegd op de zorqkant van het verplegen. 



Om tot goede welzijns- en gezondheidszorg te komen moet de patiënt mondiger 
worden en meer eigen verantwoordelijkheid gaan dragen. 

16 Zelfhulp en zelforganisatie moeten worden gestimuleerd. 

17 De rechten van de patiënt, inclusief een goed klachtenrecht, moeten wor-
den geregeld. 

18 Een verbod op sexuele contacten binnen de relatie hulpverlener/arts en 
cliënt moet worden opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. 

19 Patiënten moeten op eerste verzoek een volledig en vanzelfsprekend recht 
hebben op inzage in hun eigen medische gegevens. 

20 De overheid moet voor welzijns- en gezondheidszorg voldoende -Financiële 
middelen beschikbaar stellen en er op toezien dat deze evenredig de 
vrouwengezondheidszorg ten goede komen. Er moet een goede en toeganke-
lijke gezondheidszorg zijn voor iedereen, afgezien van leefvorm en fi-
nanciële situatie. 

Speciale aandacht is nodig voor de 50±vrouwen. Zowel hun financiële als hun 
gezondheidssituatie is, door het vele niet- en/of slechtbetaalde werk dat 
zij hebben verricht, dikwijls slecht. Een toenemende stijging van psycho-
sociale klachten en ernstige psychische problematiek zal bij ongewijzigd 
beleid het gevolg zijn. 
Verzorgings- en bejaardentehuizen moeten zo ingericht zijn dat mensen die 
altijd voor zichzelf gezorgd hebben, dit kunnen blijven doen. Zelf koken en 
het schoonhouden van de eigen leefruimte moeten mogelijk blijven zolang men 
dit wil. 
Voor de toenemende groep hoogbejaarden met relatief veel -Funktiestoornissen 
moeten de ondersteunende voorzieningen worden uitgebreid. 
Voor de specifieke problemen van allochtone vrouwen, zowel wat betreft hun 
kijk op ziekte als taalproblemen, moeten voorzieningen komen. 

21 De invloed van vrouwen op de gezondheids- en welzijnszorg moet worden 
vergroot. In alle commissies en advies- en overlegorganen op dit terrein 
moeten vrouwen evenredig verteqenwoordigd zijn. Het benoemingsbeleid 
moet hierop gericht zijn. Wat vanuit vrouwengroeperingen wordt gemeld 
moet in alle raden, commissies en adviesorganen serieus worden genomen. 
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7. ONDERWIJS EN VORMING 

Onderwijs heeft een grote invloed op de persoonlijke vorming, het maat-
schappelijk functioneren en het ontwikkelen van visies op waarden en nor-
men. Meer dan tot nu toe zal het onderwijs een sturende rol moeten spelen 
bij het tot stand komen van emancipatie- en feminiseringsprocessen. 
Voor de Vrouwenpartij is de economische onafhankelijkheid van vrouwen een 
eerste doelstelling. Een goeds opleiding, en weten hoe deze optimaal benut 
kan worden, vergroten de kans tot deze economische zelfstandigheid. Omdat 
onderwijs en vorming hierin zo'n belangrijke functie hebben, geeft de Vrou-
wenpartij in haar te voeren beleid aan deze een zeer hoge prioriteit. De 
overheid mag niet door decentralisatie afstand doen van haar verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van onderwijszaken. 

Het gemiddelde opleidingsniveau van jongens en meisjes verschilt op dit 
moment niet zo veel meer. Er dient echter gestreefd te worden naar het 
opheffen van het verschil in vakken- en schoolkeuze. Vrouwen blijken op de 
laagst betaalde arbeidsplaatsen te zitten. Ook op hogere posten en in be-
stuurlijke -Functies nemen wij nog steeds heel weinig vrouwen waar. Meisjes 
en vrouwen kunnen blijkbaar nog niet optimaal van genoten onderwijs pro-Fl-
teren. 

De Vrouwenpartij is van mening dat het huidige onderwijssysteem nog niet 
voldoet aan de eisen die zij stelt. Zij zal zich daarom bij alle huidige en 
toekomstige onderwijskwesties grondig afvragen hoe deze uitpakken voor 
meisjes en vrouwen, en maatregelen nemen die haar belang dienen. 

1 In het onderwijsleerproces moet het uitgangspunt de individuele leer-
ling zijn, en niet de bezuinigingsmaatregelen. 

2 Leerkrachten dienen hun aandacht weer in de allereerste plaats te rich-
ten op het lesgeven. (Reorganisaties, circulaires, enz. vragen al jaren-
lang een te grote aandacht). 

3 Lesmateriaal moet worden getoetst op rolpatronen en roldoorbrekend 
karakter. 

4 Leerkrachten moeten op dit gebied worden (bij)geschoold. 

5 Het onderwijs moet opvoeden tot zelfbewustzijn. Hierdoor worden meisjes 
weerbaarder ten opzichte van sexueel geweld. 

6 Er moeten emancipatie- en -Feminiseringsplannen gemaakt worden. 

7 Zorgvakken (zoals opvoeding, kinderverzorging, voedingsleer, koken, hy-
giëne, omgangskunde, consumentenbewustzijn, en onderhoud van kleding en 
huisraad) worden verplicht voor de leerlingen van de hoogste klassen van 
het basisonderwijs en de eerste jaren van het vervolgonderwijs. 

8 De Vrouwenpartij zal stimuleren, dat emancipatiegeschiedenis gedurende 
een aantal jaren een verplicht onderdeel blijft van het eindexamen ge-
schiedenis. 

9 In alle geledingen, in het bijzonder in leidinggevende posities bij on-
derwijsorganisaties, moeten 50% of meer vrouwen komen. 

10 Naast voorrangsregels bij benoemingen moeten de afvloeiingsregelingen 
worden afgestemd op het voorrangsbeleid voor vrouwen. 



11 Analoog met de militaire dienstplicht voor mannen tellen voor vrouwen 
met kinderen twee verzorgingsiaren per kind mee als dienstjaren voor 
banen in het onderwijs. 

Volwassenen-educatie omvat alle vormen van onderwijs, vorming en training 
van volwassenen: van basis-educatie tot en met (Open) Universiteit, maar 
ook cursussen op de Volkshogeschool en bedrijfsopleidingen. 
De financiering van de volwassenen-educatie is beperkt. De Vrouwenpartij 
geeft prioriteit aan de ontwikkeling van educatie voor doelgroepen die in 
de jeugdjaren als gevolg van slechte sociaal-economische omstandigheden 
geen of onvoldoende onderwijs hebben genoten. 
Het jaar 1990 zal worden uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Alfa-
betisering. Voor de Nederlandse situatie betekent dit extra aandacht voor 
de 'onderkant' van de basis-educatie. 

12 De Vrouwenpartij sluit zich aan bij dit internationale initiatief. In 
Nederland maken vooral vrouwen gebruik van deze educatieve mogelijkhe-
den: leren lezen en schrijven in het Nederlands en/of de eigen cultu-
rele taal, rekenen en sociale vaardigheden. (Uit onderzoek blijkt dat 4% 
van de Nederlandse bevolking analfabeet is. In gebieden met een hoge 
concentratie van anderstaligen, zoals in de  'grate'  steden, blijkt het 
percentage hoger te liggen dan 10). 

13 Educatieve voorzieningen voor vrouwen moeten sterk worden uitgebreid en 
kwalitatief worden verbeterd (o.a meer mogelijkheden voor om-, her- en 
bijscholing; cursussen voor 50+vrouwen). 

14 Financiële omstandigheden en leeftijdsgrenzen mogen geen belemmering 
vormen om aan educatie deel te kunnen nemen. 

15 Ook de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan educatie moeten sterk 
verbeterd worden. Hierbij denken wij dan met name aan: 
- kinderopvang bij de te geven kursussen; 
- activeringsprojekten voor vrouwen met weinig leerervaring; 
- een goede in-Formatie en voorlichting over educatie, plaatsen en 

voorwaarden; 
- keuze- en studiebegeleiding; 
- een goede bereikbaarheid; 
- goed op de lestijden en vakanties van de kinderen afgestemde cur-

sustijden. 

16 Er dienen goede regelingen te komen inzake betaald educatief verlof voor 
vrouwen die hun positie willen verbeteren. 

17 Wat de methodiek van educatie betreft moet, tezamen met de overdracht 
van kennis, extra aandacht worden gegeven aan het ontwikkelen van socia-
le vaardigheden, gericht op zelfredzaamheid, emancipatie en (politiek) 
zelfbewustzijn. Omdat hierdoor met name zelfstandig functioneren bevor-
derd wordt, zal de extra aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaar-
digheden kenmerkend zijn voor volwassenen-educatie! 

18 In de onderhandelingen over te starten werk--/leerprojekten (tot doel 
hebbend het vergroten van de kans op het krijgen van werk) moeten de 
werkgevers worden verplicht 50'/ of meer vrouwen op te nemen op arbeids-
plaatsen verspreid over alle sektoren van de organisatie. Het volgen van 
cursussen wordt op deze wijze zinvol. 
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8. MILIEU 

Eén van de oorzaken van de verwaarlozing van het milieu is dat de mens 
zichzelf niet ziet als een onderdeel van de natuur, maar als een alleen-
heerser, met onbeperkte oppermacht, die de natuur uitput en schendt. 
Een andere oorzaak is dat, bij het bereikbaar maken van luxe en welvaart 
voor weinig geld, de schade aan het milieu hieraan ondergeschikt wordt 
gemaakt. 
Uiteindelijk zal de rekening worden gepresenteerd aan toekomstige genera-
ties. 

Vrouwen zijn daarom al geruime tijd actief in milieu-organisaties. In vrou-
wenorganisaties houden zij zich bezig met milieuvoorlichting. De veront-
waardiging onder vrouwen over het falende milieubeleid van de overheid is 
dan ook groot. 

De manier waarop toegestaan wordt het milieu te vervuilen en te verzieken, 
is aanstootgevend. De bestaande milieuwetgeving wordt slecht uitgevoerd. 
Wanneer de overheid constateert dat een bedrijf de milieuwetgeving omzeilt 
of overtreedt, gooit zij het vaak op een akkoordje. 
Het is onverantwoord de productie van een grote schakering onnodige wel-
vaartsproducten op huidige schaal voort te zetten, gezien de uitputting van 
allerlei grondstoffen en de vervaardiging van chemisch afval als bijprodukt 
van tal van goederen. 
Tot overmaat van ramp schepen de rijke landen de derde-wereldlanden op met 
hun afval en verbruiken zij 90% van de wereldgrondstoffen. 

Het is zo langzamerhand onverdraaglijk geworden te moeten aanzien hoeveel 
tijd er vermorst wordt tussen de bereikte overeenstemming in internationaal 
verband over te nemen milieumaatregelen en het tot standkomen van nationale 
beleidsmaatregelen. 

Twaalf westeuropese landen hebben in 1969 het 'Handvest voor het  Watery  
aangenomen. In 1972 is op de conferentie over het menselijk leefmilieu van 
de Verenigde Naties te Stockholm een verklaring aangenomen tegen waterver-
ontreiniging. Tot doeltreffende maatregelen voor behoud en herstel van 
schoon water is het echter nog steeds niet gekomen. Uiterst giftige en voor 
de mens zeer gevaarlijke stoffen als cacknium, kwik en chloor-fluor-koolwa-
terstoffen (cfk's) worden nog steeds in rivieren en zeden geloosd. Ondanks 
EEG en Internationale Rijn Commissie is de oplossing van de problemen met 
chemische vervuiling van de Rijn niet dichterbij gekomen. Er blijkt een 
groot verschil te bestaan tussen leer en leven. 

Mens en dier zijn afhankelijk van de kwaliteit van het milieu. Gezondheid, 
welzijn en geluk verdwijnen door de aantasting en de dreiging met vernieti-
ging van het milieu. Daarom is het nu de allerhoogste tijd voor een daad-
krachtig en doeltreffend milieubeleid. 
Het is belangrijk dat de natuurhistorische kennis die op de scholen wordt 
onderwezen gericht wordt op het zorgvuldig omgaan met de natuur in plaats 
van op het beheersen van de natuur. 

1 Alle voorgenomen wetgeving moet getoetst worden op de gevolgen voor het 
nationale zowel als het internationale milieu en gericht zijn op het be-
houd van een leefbare aarde. 

2 De milieuwetgeving moet in de eerste plaats gericht zijn op voorkoming 
en bestrijding van schade aan het milieu. Invoering van hoge heffingen, 
waarbij de vervuiler betaalt, kan hierbij een instrument zijn. 



3 VOOr 2010 moet een besparing van enige tientallen procenten in het ge-
bruik van grondstoffen zijn bereikt door afvalstoffen opnieuw te gebrui-
ken en zuiniger om te gaan met grondstoffen. 

4 De Vrouwenpartij wijst het gebruik van kernenergie af. Momenteel schep-
pen wetenschap en techniek mogelijkheden die onaanvaardbaar zijn wat 
betreft hun gevolgen voor o.a. milieu, gezondheid, afvalverwerking en 
bewapening. Totdat hiervoor werkelijk goede oplossingen zijn ontwikkeld 
blijft de Vrouwenpartij kernenergie afwijzen. 
Er dient een aanvang te worden gemaakt met energiebesparing, teneinde de 
uitstoot van kolstofdioxìde, dat vrijkomt bij de verbranding van kolen, 
olie en aardgas èn dat verantwoordelijk is voor het broeikaseffect, in 
hoge mate te reduceren. 
- In energiebesparing dient met orïiiiddelijke Ingang te worden geïn-

vesteerd. 
- Het verbruik van fossiele energie dient te worden teruggebracht 

door deze energie beter te benutten. 
- Het gebruik van niet uit te putten natuurlijke energiebronnen (zon-

na-, wind- en waterkracht) en de warmte-krachtkoppelinq dient te 
worden gestimuleerd en waar mogelijk voorgeschreven. 

- De bouw van energie-arme woningen en kantoren, alsmede de vervaar-
diging van energiebesparende apparaten, moet worden gestimuleerd. 

5 Het verbruik van luxegoederen die veel en/of schaarse grondstoffen kos-
ten moet -Financieel onaantrekkelijk worden gemaakt. 

6 Het vervoer van goederen met milieuvriendelijke transportmiddelen zoals 
trein of boot, moet bevorderd worden. 

7 Het wegverkeer moet worden teruggedrongen door maatregelen als: 
- beperking van woon/werkverkeer door het beschikbaar stellen van 

gezamenlijk vervoer naar de arbeidsplaats door de werkgever; 
- het terugdringen van het personenautoverkeer, gecompenseerd door 

goedkoop openbaar vervoer met kortingskaarten voor forensen; 
- het invoeren van een systeem waarbij het afwisselend de helft van 

de personenauto's verboden wordt op de even en oneven dagen van de 
week op de grote weg te rijden gedurende de uren waarin -Filevorming 
pleegt op te treden. Dit verbod geldt niet voor auto's met meer dan 
één inzittende, artsen, taxi's, uitzonderinqsqevallen. Hiertoe kan 
de copie van deel  III  van het kentekenbewijs om en om In twee ver-
schillende kleuren worden uitgereikt. 

8 Bussen en vrachtauto's moeten geleidelijk alle worden voorzien van een 
uitlaat op het dak; zij zullen minder gassen moeten lozen en die gassen 
zullen minder vuil moeten zijn. 

9 Het verkeer per fiets mag niet langer worden teruggedrongen, maar moet 
integendeel veiliger en aantrekkelijker worden gemaakt. Daartoe moeten 
o.a. op alle wegen en straten waar geen apart fietspad bestaat, wegge--
deeltes voor fietsers worden gereserveerd. 

10 Het openbaar vervoer moet sterk worden uitgebreid en de frequentie ervan 
verhoogd. 

11 Indien het overleg Duurzame Ontwikkeling Chemische industrie in het jaar 
1993 niet die resultaten blijkt te hebben opgeleverd die er nu van wor-
den verwacht, zullen zeer vergaande maatregelen moeten worden getroffen 
om de produktie van milieuvervuilende produkten tegen te gaan. 
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12 Voor verzurende en vermestende industriële stoffen geldt dat de emissie 
vôôr het jaar 2000 moet worden zijn teruggebracht met de helft tot drie 
kwart. 

13 De agrarische sector is zowel slachtoffer als veroorzaker van milieupro-
blemen. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen zal vàOr 2000 moeten zijn 
teruggebracht tot de helft of minder; de emissie van ammoniak tot een 
derde of minder. De verhoogde produktiekosten zullen, voor zover voor de 
Nederlandse markt wordt geproduceerd, mogen worden doorberekend. Andere 
produktie zal moeten worden beperkt of zelfs beëindigd. 
- Vervaardiging, im- en export alsmede het gebruik van milieuschade-

lijke bestrijdings-, groei- en houdbaarheichnlddelen dienen te wor-
den gestaakt. 

- Matiging van intensieve veehouderij is noodzakelijk.. 
- Het verwerken van mest tot een gedroogd product dient bevorderd te 

worden. 
- Er komt een verbod op het gebruik van middelen die het grondwater 

bevuilen. 
- Het gebruik van onschadelijke organische middelen ter bevordering 

van gewasgroei zal worden gestimuleerd door subsidie. 
- Wetenschappelijk onderzoek voor de agrarische sector naar het over-

winnen van de milieuproblemen dient te worden gesteund. 
- Er komt een heffing op verzurende stoffen; deze zal worden gebruikt 

om het milieu te verbeteren. 

14 Het verbruik van milieuvriendelijke produkten en van verpakkingsmateri-
aal dat opnieuw gebruikt kan worden, zoals glas, moet financieel aan-
trekkelijk worden gemaakt voor producent, detailhandel en consument. Op 
produkten met bestanddelen die het milieu aantasten, dient een waarschu-
wing met toelichting te komen. Er komt een verbod op gebruik en vervaar-
diging van PVC-verpakkingsmiddelen, tenzij deze voor hergebruik geschikt 
zijn en er een betrouwbare methode voor inzameling wordt voorgesteld. 
Hergebruik kan worden bevorderd door heffing van statiegeld. 

15 De overheid moet op de verwerking van afval van begin tot einde zeer 
zorgvuldig toezicht houden of de afvalverwerking zelf ter hand nemen. Er 
dienen afvalbakken te komen, waarin glas, papier en andere afvalproduc-
ten gescheiden kunnen worden gedeponeerd, hetgeen als een verplichting 
moet worden opgelegd. Vergunningen tot het lozen en storten van milieu-
schadelijk afval dienen voor korte termijnen te worden afgegeven. Het is 
verboden op open water of door middel van grondboringen afval in het 
grondwater te lozen. 

16 Er moeten regelingen komen voor voldoende en gestandaardiseerde informa-
tie over de samenstelling van voedingsproducten. 

17 De verkoop van vlees van met hormonen gefokt vee moet verboden worden. 
De consumenten hebben er recht op, dat ze vertrouwen kunnen hebben in 
wat ze kopen. 

18 Het beleid met betrekking tot landbouw, bosbouw en visserij moet erop 
gericht zijn het verstoorde ecologische evenwicht te herstellen. 

19 Door internationale samenwerking moet worden verhinderd en voorkomen 
dat een land zijn afval in een ander land of in zee cLicnpt. 



Ook dieren hebben, net als mensen, emoties en voelen pijn. Dieren moeten 
worden beschermd tegen opzettelijk en onopzettelijk aangedaan leed. 
Niet alleen de bio-industrie en het wetenschappelijk onderzoek berokkenen 
dieren veel leed, gewone burgers maken zich er ook schuldig aan. Het on-
doordacht huisdieren nemen, deze slecht verzorgen en vervolgens wegdoen, 
het niet laten steriliseren en castreren van honden en katten zodat asiels 
volraken en jonge dieren onnodig worden gedood, zijn slechts voorbeelden. 

20 Wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van o.a. de bio-industrie en van 
de cosmetica, dat dieronvriendelijk is, moet worden gestopt. Overig on-
derzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van dieren moet tot een minimum 
worden beperkt en onder streng toezicht staan. 

21 Goede wetgeving en daadwerkelijke controle op naleving daarvan is nood-
zakelijk. De Vrouwenpartij schaart zich dan ook achter het wetsvoorstel 
van de dierenbeechermi ngsorgani saties. 
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9. L'JDBc1IJ4  

Zoals we in het hoofdstuk over milieu al aangaven, is de agrarische sector 
zowel slachtoffer als veroorzaker van milieuproblemen. 
Daarnaast ontstaan nieuwe ideeën over de plaatsen waar voedsel geproduceerd 
moet worden en hoe moet worden omgegaan met landbouwoverschotten. 
De enorme, afgedwongen schaalvergrotinq en de daarmee gepaard gaande hoge 
investeringen leggen een zware druk op de hen, die werkzaam zijn in deze 
sector. 
Deze drie factoren brengen hen in een moeilijke positie. 

De Vrouwenpartij vindt dat er een beleid moet komen, dat enerzijds oog 
heeft voor de hachelijke positie van de ondernemers in deze sector, maar 
anderzijds een halt toeroept aan overproductie en milieuverontreiniging. 

Aan de positie van boerinnen, die toch al vaak dubbel belast zijn, met ge-
zin en bedrijf, dient extra aandacht te worden besteed. 
De Vrouwenpartij wil stimuleren, dat boerinnen vertegenwoordigd zijn in 
landbouworganisaties  en landbouwschappen. 



10. RUIMTELIJKE ORDENING EN WONEN 

Woning en woonomgeving zijn zaken waar vooral vrouwen veel belang aan hech-
ten. Het is daarom nodig dat vrouwen meer dan voorheen betrokken zijn bij 
zaken betreffende volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Dit geldt voor 
de beleidsvoorbereiding, de besluitvorming en de uitvoering. 

1 Projecten zoals 'Vrouwen Bouwen en Wonen', die gericht zijn op het te-
weegbrengen van een mentaliteitsverandering op dit terrein, zouden én 
talrijker moeten zijn én meer structurele subsidie moeten ontvangen. 

2 Groepswonen of wonen in gemeenschappelijke wponvormen maakt het met 
name voor alleenstaande (en oudere) vrouwen mogelijk (huishoudelijke) 
taken te delen en contacten te leggen. Om andere leefvormen dan het 
traditionele gezin mogelijk te maken, moet er dus flexibel en gedi-Ffe-
rentierd gebouwd worden. 

3 Bij woningbouw moet meer als uitgangspunt gelden wat oudere en jongere 
vrouwen wensen. Zo moet er bijvoorbeeld bij nieuwbouw rekening gehouden 
worden met het -Feit dat gehuwde vrouwen in gezinswoningen een eigen 
kamer nodig hebben en dat ook oudere vrouwen specifieke woonbehoeften 
hebben. 

4 De aanwezigheid van werk, scholen, winkels en andere voorzieningen dicht 
bij huis verbetert de leefsfeer en maakt de economische zelfstandigheid 
eerder bereikbaar. 

5 Bij het ontwerpen en bouwen van wijken moet de sociale veiligheid de 
grootste aandacht krijgen: heldere verlichting, overzichtelijke fiets-
paden, goed doordachte groenvoorziening. 

6 Uitbreiding van goed bereikbaar, betaalbaar, en op de doelgroepen afge-
stemd openbaar vervoer is dringend gewenst. 

7 Het openbaar vervoer moet veiliger worden voor vrouwen. Daarom moet in 
alle openbare vervoermiddelen, zoals tram, bus, metro en trein, een con-
ducteur aanwezig zijn. De veiligheid van de passagiers moet ook in en 
rond de stations, dag en nacht, gegarandeerd worden door voortdurend 
toezicht van voldoende personeel. 

0 Openbare gebouwen en -vervoer moeten altijd toegankelijk zijn voor inva-
liden. 

9 Voor ouder wordende mensen en invaliden dienen er ook in de goedkope 
bouwsector liften ingebouwd te worden. 

10 Het eigen woningbezit als persoonlijke oudedaqsvoorziening, Ook bij toe-
nemende hulpbehoevendheid van de bejaarde, moet worden beschermd. 

11 Bij nieuw- en verbouw van bejaardenhuisvesting moet rekening worden ge-
houden met de noodzaak tot behoud van voldoende privacy en zelfstandig-
heid. 

12 Het dient vrouwen gemakkelijker gemaakt te worden om aan passende en be-
taalbare woonruimte te komen geen belemmerende verdelingsregels meer. 
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13 Bij hypotheekverstrekkinq mogen vrouwen die in een gezinssituatie leven 
niet meer gediscrimineerd worden. Het inkomen van vrouwen moet als vol-
waardig erkend worden. 

&& met de nota-Heerma een aantal nieuwe beleidsvoorstellen op tafel ligt, 
zal de Vrouwenpartij met grote zorg de eisen die zij stelt aan het huisves-
tingsbeleid bewaken. De voor het jaar 2000 voorgenomen daling van de uitga-
ven van 15,6 miljard naar 10,4 miljard roept vragen op. De prognose waarop 
de nota berust (zoals bijvoorbeeld een economische groei van 2%, een rente-
niveau van 6% en een huurstijging van 37.) is te hypothetisch om daar conse-
quenties aan te verbinden. 

14 De subsidiëring van goedkopere huurwoningen en de renovatie daarvan 
dient voortgezet te worden. 

15 De uitgavendaling is onaanvaardbaar als deze een zware belasting van 
huurders inhoudt. 

16 Daar huisvesting een primaire levensbehoefte is, mag niet worden gekort 
op een tot nu toe redelijk functionerend beleid. 



11. VREDESBELEID 

De Vrouwenpartij is er van overtuigd dat geschillen tussen mensen en volke-
ren op andere manieren moeten worden opgelost dan door middel van oorlogen 
of door het dreigen met geweld. 
De Vrouwenpartij hecht groot belang aan een goede communicatie ter voorko-
ming en beslechting van geschillen. De snelle ontwikkeling van electroni-
sche communicatiemiddelen hebben de mogelijkheden hiertoe enorm uitgebreid. 

Door de eeuwen heen is oorlog altijd gebruikt om eigen invloedssferen uit 
te breiden, anderen te onderwerpen en uit te buiten. Militaire machtsblok-
ken dienen dit doel, ook al werden ze gepresenteerd als defensieve allian-
ties. Met onze huidige machtsblokken is dit niet anders. 

1 Wij willen ontmanteling van deze machtsblokken. In plaats daarvan willen 
wij vredessamenwerkinqsverbanden van landen die streven naar geweldloze 
conflictoplossing en wereldwijde eerlijker verdeling van de welvaart. 

2 Er is een kentering gaande in de Oost-West-verhoudingen. De verdere 
doorwerking hiervan rechtvaardigt een geleidelijke ontwapening. 
Hierdoor zal het economische -fundament van de wereld worden hersteld. 
Levenskansen voor alle mensen vormen een eerste prioriteit. 

3 Ook de Nederlandse begroting kan en moet nu aangepast worden aan de af-
nemende defensielast en de uitroeiing van de honger in de wereld. 

4 Het defensiebeleid dient er op gericht te zijn de macht van de wapenin-
dustrie op internationaal niveau te breken. 

5 Dialoog en conflictbeheersing en -preventie moeten het gebruik van wa-
pens overbodig maken. 

6 Tot dusver heeft de Vrouwenpartij inzake de NAVO het volgende standpunt 
ingenomen: Nederland moet zich terugtrekken uit de NAVO en zijn energie 
en geld gaan inzetten voor de totstandkoming van een vredessamenwer-
kingsverband. 
Doordat er momenteel sprake is van het op gang komen van ontspanning in 
de verhouding tussen de machtsblokken in Europa, is een deel van de 
Vrouwenpartij van mening dat een herbezinning op de positie van Neder-
land binnen de NAVO, waarbij het vredesleger van de VN  ale  voorbeeld 
voor de NAVO kan dienen, op dit moment een beter standpunt is. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende periode zal de Vrouwen-
partij haar opvatting hierover opnieuw bezien. 

7 Omdat de Vrouwenpartij het traditionele, op geweld gerichte defensie-
denken afwijst, wil zij het huidige Ministerie van Defensie geleidelijk 
omvormen tot een Ministerie van Vredesbeleid. Meer dan een naamsverande-
ring betekent dit een verandering van opvatting over het begrip 'verde-
diging'. De eerste taak van dit ministerie dient te zijn het omvormen 
van het huidige agressieve verdediqinqebeleid tot een vredesbeleid geba-
seerd op de gedachte van vredessamenwerking. 

S Nucleaire, bacteriologische en chemische wapens moeten, waar aanwezig 
onmiddellijk onschadelijk gemaakt worden. 

9 Tegen landen die hun eigen bevolking onderdrukken en uitmoorden past een 
algehele economische boycot en bevordering van stappen in Europa en op 
wereldniveau om die onderdrukking te beindiqen. 
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10 De Vrouwenpartij wil meer onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied 
van sociale verdediging en geweldloze weerbaarheid. 

11 Het militaire apparaat, inclusief de militaire dienstplicht, moet ter 
discussie gesteld worden. 

12 Conversie moet worden bevorderd. De wapenproductie moet worden vervangen 
door civiele produktie. Niemand mag omwille van de eigen bestaansmoge-
lijkheden gedwongen worden, werk te verrichten waardoor hij of zij in 
gewetensnood raakt. 

13 Voor alles dient vredesonderwijs hoge prioriteit te krijgen. Het ge-
weldsdenken, ons eeuwenlang bijgebracht, moet doorbroken worden. Vredes-
onderwijs als leervak in het basisonderwijs moet gestimuleerd worden. 

14 Aan alle universiteiten moeten vakgroepen vredesstudies worden opge-
richt. Vredesonderzoek moet bevorderd worden en de resultaten ervan 
moeten ten dienste staan van het Ministerie van Vredesbeleid. 

15 Vredesopvoeding en geweldvrij denken moeten ook de verantwoordelijkhe-
den zijn van de media. 

16 Voor een wereldtaal als middel tot wederzijds begrip, zoals bijvoor-
beeld geprobeerd is met Esperanto, zouden meer inspanningen verricht 
moeten worden. 

Bij haar hele vredesbeleid wil de Vrouwenpartij de Vrouwenvredesbeweging 
betrekken. 



12. OUDEREN 

De Vrouwenpartij is van mening dat ouderen in onze samenleving veel meer 
invloed moeten hebben. Ze vindt het een verspilling van talenten om zoveel 
vijftigplussers buiten het maatschappelijk spel te plaatsen. Dit geldt in 
sterkere mate voor vrouwen. 

- De getrouwde vrouwen van 45 jaar en ouder zullen een steeds groter deel 
van de bevolking gaan vormen (geboortegolf 1948). 
Zij zijn Jong getrouwd, kregen maar weinig kinderen en zijn moeilijk te 
plaatsen in het arbeidsproces. 

- De alleenstaande oudere vrouw heeft bijzondere aandacht nodig. Zij heeft 
het zwaar in een maatschappij waar voor alleenstaande (oudere) vrouwen 
weinig oog is. Het dubbele werk (huishouding en de kost verdienen), met 
vaak nog extra verzorgende verplichtingen naar ouders, drukt zwaar op 
haar schouders. 
Onderzoek wijst uit, dat een groot deel van deze vrouwen vervroegd uit 
het arbeidsproces treedt, omdat zij vanwege lichamelijke en geestelijke 
klachten het werk niet meer aan kunnen. 

De Vrouwenpartij wil: 

I Alle projecten stimuleren en maatregelen nemen die gericht zijn op het 
weer verkrijgen van een volwaardige en gelijkwaardige positie van de ou-
dere mens in de samenleving. 
Dit betreft maatregelen in de sfeer van huisvesting, pensioenleeftijd, 
werkgelegenheid, deelname aan besturen en educatie. 

2 Aandacht voor de positie van 50+vrouwen en de alleenstaande vii-Ftiqplus-
sers in het bijzonder. 
Dit betekent: structurele financiering en ondersteuning van projecten 
die er op gericht zijn vrouwen uit haar geïsoleerde maatschappelijke 
positie te halen en de hier aanwezige talenten en ervaring productief te 
maken. 

3 De Vrouwenpartij wil hierin het voorbeeld geven. Vijftig-, zestig- en 
zeventigplussers zijn vertegenwoordigd in partijbestuur en -organisatie 
en op de kieslijsten. 
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13. VROUWEN UIT VERSCHILLENDE ETNISCH-CULTURELE GROEPEN 

In Nederland wonen vrouwen uit zeer veel andere culturen. Wij respecteren 
elkaars gebruiken en tradities, voor-  zover geen afbreuk wordt gedaan aan de 
beginselen van de Nederlandse rechtsstaat noch aan de burgerlijke en poli-
tieke rechten van de vrouwen in Nederland, daarbij inbegrepen de vrouwen en 
meisjes uit de etnisch-culturele groepen zelf. 
De Vrouwenpartij wil door een aantal maatregelen bewerkstelligen dat de 
verscheidene culturen in ons land elkaar verrijken in plaats van tegenwer-
ken. Wij willen extra inspanningen om de achterstandssituatie met betrek-
king tot de kansen op ontwikkeling en arbeid ongedaan te maken. 

1 Aan het naar school gaan van meisjes in de leerplichtige leeftijd wordt 
strikt de hand gehouden. 

2 Deelname aan voortgezet onderwijs na de leerplichtige leeftijd wordt ge-
stimuleerd. 

3 Bij voldoende geschiktheid genieten vrouwelijke leerkrachten en lerares-
sen die afkomstig zijn uit een minderheidsaroep de voorkeur bij aanstel-
ling zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. 

4 Hetzelfde geldt voor de volwassenen-educatie, en met name voor de voor-
genomen verplichte basiseducatie voor de zogenaamde 1990-generatie. Deze 
basiseducatie mag niet meer kosten dan een zeer geringe bijdrage. 

5 Cursussen in de Nederlandse taal en over de Nederlandse cultuur behoren 
voor alle vrouwen uit alle minderheidsgroepen bereikbaar en betaalbaar 
te zijn. 
Cursusgevende instanties mogen uitsluitend bij overmacht een cursus af-
breken of lessen overslaan of onderbreken. De overheid stelt voldoende 
middelen ter beschikking voor deze cursussen. 

Tegenover machtsmisbruik van buitenaf dient de staat der Nederlanden 
elke anderstalige en eldersgeborene en hun kinderen en kleinkinderen te 
beschermen. 

7 Meisjes die zich willen verzetten tegen een gedwongen huwelijk moeten 
kunnen rekenen op alle mogelijke hulp van de Nederlandse overheid en - 
zo nodig - op een veilige opvang. 

8 Bij echtscheiding en conflicten met de eicien culturele groep moeten deze 
vrouwen goed worden opgevangen. De Vrouwenpartij  streeft daarom naar 
nauwe samenwerking met etnische vrouwenorganisaties. 

9 Vrouwen die in het land van herkomst (extra) vervolgd worden wegens hun 
vrouw-zijn hebben recht op erkenning daarvan bij het vluchtelingentoe-
latingebeleid. 

10 De bestrijding van vrouwenhandel en gedwongen prostitutie dient te wor-
den aangepakt met nog meer kracht dan tot nu toe. Eén van de te nemen 
maatregelen is een regelmatige controle van sexhuizen door een team van 
politievrouwen om te onderzoeken of de buitenlandse vrouwen daar wel 
vrijwillig werken. 

11 Vrouwen die een aanklacht hebben ingediend wegens vrouwenhandel of ge-
dwongen prostitutie, krijgen een verblijfsvergunning. 



12 Vrouwen die in het kader van de qezinshereniqing naar Nederland zijn ge-
komen, krijgen, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, na een jaar 
recht op een zelfstandige verblijfsvergunning. 

13 Gelijke beloning en gelijke behandeling zijn zowel nationaal als inter-
nationaal gegarandeerde rechten en gelden gelijkelijk voor eldersgeboren 
en anderstalige vrouwen. 

14 De arbeidsinspecties dienen met bijzondere zorg toezicht te houden op de 
arbeidsvoorwaarden van eldersgeboren en anderstalige vrouwenq  ook van 
hen die thuiswerk verrichten. 

15 De gewestelijke arbeidsbureau's moeten samen met de werkgevers onderzoek 
verrichten naar de oorzaken van de geringe doorstroming naar hogere 
-Functies van eldersqeboren vrouwen met een goede opleiding en in gezame-
lijk overleg een plan opstellen om de opgespoorde knelpunten weg te 
nemen. 

16 De overheidswerkgevers dienen hierbij het goede voorbeeld te geven. 

17 Bij het woningtoewijzingsbeleid moet meer rekening worden gehouden met 
de binnen sommige etnische groepen bestaande wens, bij elkaar te wonen. 

18 Voorzover het volkshuisvestingsbeleid ruimte biedt voor tegemoetkoming 
aan extra woonwensen, verdienen wensen zoals die voor een drie-genera 
tiewoninq of voor een besloten erf voor de woning, meer gehoor te yin-

den dan zij tot nu toe hebben gekregen. 

19 Vrouwen en mannen van boven 50 jaar met een uitkering moeten het recht 
krijgen het winterhalfjaar elders door te brengen, wanneer zij het koude 
klimaat van Nederland slecht verdragen. 

20 Om de Integratie van alle groepen van de bevolking te bevorderen moet de 
overheid een voortdurende brede campagne voeren, enerzijds om hiergebo 

ren Nederlanders op te wekken anderen uit te nodigen lid te worden van 
hun eigen vrouwenvereniging, sport-- of hobbyclub of politieke partij, en 

anderzijds om anderstaligen en eldereqeborenen er toe te brengen derge-
lijke uitnodigingen aan te nemen of zich eigener beweging aan te melden. 
De campagne moet eveneens gericht zijn op de bevordering van de door-
stroming naar kader of bestuur en in het bijzonder aandacht schenken aan 
(oudere) vrouwen. 

21 Er moet voor langdurig in Nederland wonende buitenlanders een regeling 
komen voor kiesrecht voor andere geledingen dan de gemeenteraden. 
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14. INTERNATIONALE VROUWENSOLIDARITEIT 

Uitgangspunt van de Vrouwenpartij is dat machtsverschil tussen vrouwen en 
mannen overal bestaat. Contacten tussen vrouwen in allerlei landen zijn 
daarom noodzakelijk om een beter inzicht te krijgen in de positie en de rol 
van vrouwen en in de mogelijkheden om deze te verbeteren. Daarnaast gaan we 
er van uit dat we het ons in deze tijd niet meer kunnen veroorloven om de 
ogen te sluiten bij de landsgrenzen. Allerlei zaken en ontwikkelingen over-
stijgen het nationale niveau en hebben een mondiaal karakter. De massamedia 
houden ons dagelijks op de hoogte van wat er zich elders in de wereld af-
speelt; het tijdperk van 'wij hier en zij daar' ligt voorgoed achter ons. 

Ondanks alle ontwikkelingshulp is de situatie van vrouwen in de Derde-
Wereldlanden de laatste jaren eerder slechter dan beter geworden. 

1 De steun aan deze landen in de vorm van ontwikkelingshulp moet even-
redig ten goede komen aan de vrouwen. Dit betekent dat de vrouwen zelf 
het geld in handen krijgen en kunnen beslissen over de besteding er van. 

Ontwikkelingshulp blijft echter een noodmaatregel: echte solidariteit met 
vrouwen in de Derde Wereldlanden vereist, een eerlijker verdeling van cie 
welvaart in de hele wereld. 

2 Politieke beslissingen moeten in die richting worden genomen, met sanc-
ties voor landen die vrouwonvriendelijke maatregelen nemen. Het econo-
misch beleid moet in overeenstemming zijn met deze politieke besluiten. 

3 De Vrouwenpartij steunt de door vrouwen in de Derde Wereld zelf geformu-
leerde belangen en eisen op het gebied van bevrijding, emancipatie en 
geboorteregeling. 

4 Internationale vrouwensolidariteit betekent ook dat de internationale 
vrouwenhandel bestreden wordt en de slachtoffers er van niet worden uit-
gewezen. 

Vrouwelijke vluchtelingen hebben het extra moeilijk omdat vrouwen minder 
toegang hebben tot middelen en wegen om in haar situatie verbetering te 
brengen. 

5 Er moet een ruim en humaan vluchtelingenbeleid zijn: vrouwen die door de 
situatie in haar land gedwongen zijn om te vluchten, moeten hier kunnen 
leven zonder angst voor haar veiligheid. Vooral vrouwen die het slacht-
offer zijn van de patriarchale zeden en gewoonten in haar land moeten 
hier goed worden opgevangen. 

é Alle vrouwen, met name migrantenvrouwen, moeten op eenvoudige wijze een 
zelfstandige verblijfsvergunning kunnen krijgen. Burgerlijke staat mag 
geen factor zijn hij uitwijzing. 

7 Na 1992 moeten de regels en voorschriften van de Europese landen op el-
kaar worden afgestemd. Dit mag geen verslechtering voor vrouwen gaan 
inhouden. De opvatting 'even slecht is ook gelijk' is een verkeerd uit-
gangspunt. Bestaande goede regels en voorschriften moeten de norm zijn 
waarnaar de Europese wetten vastgesteld worden. 



De Vrouwenpartij ontwikkelt en onderhoudt contacten met andere vrouwenpar-

tijen en vrouwenorganisaties in de wereld in de vorm van uitwisseling van 

in-formatie en ideeën, om op de hoogte te blijven van elkaars ontwikkeling, 
om van elkaar te leren en om elkaar te kunnen ondersteunen 

35 



ma 

15. UITSLUITING Vi\i ELKE VORM VAN DISCRIMINATIE 

Discriminatie is het gevolg van een superioriteitsdenken waarbij de ene 
mens zich wezenlijk boven de ander verheven acht. Het is een ondemocratisch 
denken en is in strijd met de basisvisie van de Vrouwenpartij. 
Ofschoon Nederland de naam heeft tolerant te zijn, weten vrouwen, etnische 
minderheden, homosexuelen en andere gediscrimineerden heel goed hoe betrek-
kelijk deze tolerantie is. 
Het voorstel voor de Wet Gelijke ike Behandeling geeft onvoldoende mogelijkhe- 
den 

jkhe- 
den om discriminatie te bestrijden. Wij willen bijstelling tot een goede, 
brede anti-diecriminatiewetgeving. Voor vrouwen eisen wij de ratificering 
van het VN-verdrag ter uitbanning van discriminatie van vrouwen. 

Lesbische vrouwen ondergaan een dubbele discriminatie zowel bij het vinden 
van werk en woonruimte als in de dagelijkse omgang. De Vrouwenpartij wil 
met wetgeving de rechten van deze vrouwen beschermen. 

1 Met behulp van overheidssteun wil ze de eigen weerbaarheid van lesbische 
vrouwen bevorderen. 

2 Lesbische vrouwen moeten dezelfde rechten op woonruimte en werkgelegen-
heid hebben als andere vrouwen en mannen. 

3 Lesbische vrouwen mogen niet op grond van hun sexuele geaardheid of sa-
menlevingsvorm van medische voorzieningen in verband met zwangerschap 
uitgesloten worden. 

4 Andere leef- en relatievormen dan het heterosexuele twee-oudergezin mo-
gen niet gediscrimineerd worden. 

Dubbele discriminatie mag niet langer de alleenstaande vrouw, in een samen-
leving waarin moederschap en gezin centraal staan, treffen. Op andere 
plaatsen in dit programma wordt hieraan aandacht besteed. 
Ook aan de dubbele benadeling van buitenlandse vrouwen, die, evenals Neder-
landse vrouwen, een tweederangspositie hebben, maar bovendien tot een et-
nisch-culturele minderheidsgroep behoren moet een eind komen. Dit wordt in 
het hoofdstuk Vrouwen uit etnisch-culturele groeperingen nader uitgewerkt. 

Het oprichten van zelfstandige plaatselijke meldpunten voor discriminatie 
van vrouwen, homosexuelen en etnisch-culturele minderheidsgroepen moet wor-
den bevorderd. 



16. VROUW EN RECHT 

De Vrouwenpartij wil dat achterstelling, ongelijke behandeling door de wet-
gever en discriminatie onmogelijk worden gemaakt. De bestaande wetgeving 
werkt vaak discriminerend. Dat betekent, dat bestaande wetten moeten worden 
veranderd en nieuwe wetten ingevoerd. 

1 Het Clara  Wichmann  Instituut dat onderzoek en publicaties op dit ter-
rein verzorgt en proefprocessen voert om discriminatoire tendenzen aan 
te tonen, moet beter en structureler gefinancierd worden. 

2 De Vrouwenpartij vindt dat er zo spoedig mogelijk een goede antidiscri-
minatieetgeving moet komen. 

3 Alle bestaande en nieuwe wetten moeten getoetst worden op discriminatoi-
re tendenzen. 

4 Rechtshulp moet toegankelijk zijn voor iedereen. Er moet een halt worden 
toegeroepen aan de tendens om de -Financiële drempel te verhogen. 
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17. EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING IN BELEID EN BESTLUR 

De Vrouwenpartij wil dat vrouwen en mannen in de toekomst een gelijkwaardig 
aandeel hebben in de vormgeving van de maatschappij. Daartoe moeten zij in 
gelijke mate vertegenwoordigd zijn in beleids- en bestuursorganen. 
Invloed en macht van vrouwen is wel een noodzakelijke voorwaarde om de be-
staande structuren te veranderen. 

Momenteel zijn vrouwen nog te weinig aanwezig op plaatsen waar beleid wordt 
gemaakt en beslissingen worden genomen. In beleids- en bestuursorganen, in 
de politiek, het ambtenarenapparaat, de gezondheidszorg en het welzijns-
werk, de wetenschap, het onderwijs, de industrie en het bedrijfsleven zijn 
vrouwen ondervertegenwoordigd. 

In de maatschappelijke sectoren waar vrouwen wel duidelijk aanwezig zijn 
(waaronder de meeste vormen van vrijwilligerswerk), werken zij vooral op 
uitvoerend niveau en niet in dezelfde mate op bestuurs- en beleidsniveau. 

1 De Vrouwenpartij wil dat de helft van de -Functies in beleids- en 
bestuursorganen door vrouwen wordt ingenomen. Activiteiten die er op 
gericht zijn om dit te bereiken, zoals positieve actieplannen en 
bestuurscursussen voor vrouwen, moeten gestimuleerd en gefinancierd 
worden. 

2 De overheid dient als grootste werkgeefster en samenstelster van vele 
besturen, commissies en adviesorganen hierin zelf het voorbeeld te 
geven. 

3 Instellingen die voor financiering afhankelijk zijn van de overheid 
worden gekort, indien zij niet genoeg vrouwen opnemen in beleid en 
bestuur. 



18. EMANCIPATIEBELEID 

Bijna alles wat in dit programma staat heeft tot doel de positie van vrou-
wen te verbeteren. Hetgeen vrouwen willen en denken moet dan ook een plaats 
krijgen om zodoende macht evenredig te delen. Gelijke rechten alléén zijn 
onvoldoende. Gezien de achterstelling en de achterstand van vrouwen en de 
vooroordelen van de samenleving is het voor vrouwen vaak moeilijk, van haar 
rechten gebruik te maken. Emancipatiebeleid moet hierop gericht zijn. 

1 Er moet dan ook een Ministerie van Emancipatie komen, met een eigen 
emancipatiebeleid. De minister en de ambtelijke top van het ministerie 
moeten vrouw zijn en de belangen van vrouwen daadwerkelijk behartigen. 
De taak van dit ministerie is het maken en bevorderen van emancipatiebe-
leid,  hat  coördineren van interdepartementaal emancipatiebeleid, het 
toetsen van (voorgenomen) wetgeving en regelingen op de belangen van 
vrouwen en het onderhouden van contacten met de diverse groeperingen uit 
de vrouwenbeweging. 

2 Ieder ministerie krijgt, naast een emancipatienota voor eigen beleid, 
een ambtelijke overlegstructuur waarbinnen facetbeleid tot stand kan 
komen. Daar moet ambtelijke werktijd voor komen. 

3 In het emancipatiebeleid moet speciale aandacht geschonken worden aan 
groepen vrouwen die, nog meer dan de meeste vrouwen, in een achterstand-
situatie verkeren zoals oudere vrouwen en vrouwen uit andere etnisch-
culturele groepen. 

4 In de budgetten van de ministeries en van de provinciale en  locale  over-
heden dienen posten 'emancipatiegelden' begroot te worden. 

5 Iedere gemeente moet een emancipatiebeleid voeren. Dat beleid dient ge-
baseerd te zijn op een emancipatienota en op jaarprogramma's. 
- Er moet een wethouder komen die alles wat met emancipatie te maken 

heeft, coördineert. 
- De gemeente moet een adviescommissie in het leven roepen voor het 

emancipatiebeleid. 
- Daarnaast moet er op gemeentelijk niveau regelmatig overleg plaats-

vinden met de vrouwenbeweging. 
- Ook op gemeentelijk niveau moet getracht worden, b.v. door voor-

lichting en subsidie, om vrouwen meer bij de politiek te betrekken. 

6 De overheid moet een voorbeeld zijn voor het bedrijfsleven en maatschap-
pelijke instituties. Daarom moet met name zij voorgaan in het gelijk-
stellen van vrouwen door middel van een benoemings- en promotiebeleid 
dat er op gericht is om het ambtenarencorps een afspiegeling te maken 
van de gehele bevolking. 

7 Een goede informatievoorziening is een onmisbaar element in de infra-
structuur ter verbetering van de positie van vrouwen. Het Internationaal 
Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIV) en andere 
documentatie- en voorlichtingscentra voor vrouwen behoren voldoende mid-
delen te krijgen om een effectief beleid te kunnen voeren. 

8 De Zomeruniversiteit Vrouwenstudies die eens in de drie jaar aan een 
steeds andere Nederlandse universiteit worden gehouden, mag niet door 
financiele belemmeringen onmogelijk worden gemaakt. 

9 Nederland moet onmiddellijk de Europese richtlijnen met betrekking tot 
de gelijke behandeling nakomen. 
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