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Basisvisie van de Vrouwenpartij 

Eeuwenlang heeft eenzijdige oriëntatie op mannelijk genoemde waarden en 
normen bepaald hoe de samenleving is ingericht en wordt bestuurd. 
Achterstelling van vrouwen op alle gebieden van de samenleving is het 
gevolg hiervan. Vrouwelijk genoemde waarden en normen hebben geen in-
vloed op het politieke beleid. Door deze tweedeling is een beangstigende 
situatie ontstaan: een bijna vernietigd milieu, de wapenwedloop, de 
dreiging van een nucleaire oorlog, een steeds breder wordende kloof 
tussen rijk en arm, groeiende geweldadigheid, discriminatie alom. 
Om hierin verandering te brengen is zowel emancipatie als feminisering 
noodzakelijk. 
Emancipatie van de vrouw betekent haar volledige gelijkberechtiging als 
zelfstandig individu en het krijgen van alle mogelijkheden om van haar 
rechten gebruik te maken. Dit houdt in het doorbreken van bestaande rol-
patronen voor vrouwen èn mannen. 
Feminisering betekent een structurele verandering van onze maatschappij. 
De huidige normen en waarden dienen te worden bijgesteld in overeen-
stemming met de opvattingen die vrouwen hebben. 

In de bestaande politieke partijen komen vrouwen en haar ideeën onvol-
doende tot haar recht. Daarom vinden wij dat een vrouwenpartij op dit 
moment de enige weg is om niet alleen duidelijk te maken wat vrouwen 
willen, maar om het ook te bereiken. Wanneer het eenmaal zover is dat 
vrouwen volledig en gelijkwaardig deelnemen aan alle aspecten van het 
maatschappelijk leven en als de heersende waarden en normen van wat nu 
vrouwelijk en mannelijk wordt genoemd geïntegreerd zijn, wordt een 
vrouwenpartij overbodig. 

De Vrouwenpartij streeft dus naar structurele verandering van de maat-
schappij en niet alleen naar gelijkstelling binnen het huidige systeem. 
Omdat het om veranderingen gaat die de gehele maatschappij betreffen zijn 
voor de Vrouwenpartij alle zaken dus vrouwenzaken. 
De Vrouwenpaxhj wil een politiek beleid waarin burgers zich herkennen 
en waardoor , zij zich werkelijk vertegenwoordigd voelen. 
Zij wil dat de overheid het voorbeeld geeft en de voorwaarden schept voor 
eerlijkheid, rechtvaardigheid, zorg voor elkaar en respekt voor het milieu. 
Ze zoekt "een land waar mensen willen wonen". 
Dit betekent o.a.: 

- dat een politiek van "beheersen en onderwerpen", gevoerd door een kleine 
groep machthebbers, plaats moet maken voor een politiek waarin de op-
vattingen en wensen van de burgers, vrouwen èn mannen, een plaats hebben. 

- dat een andere invulling van het begrip macht zodanig werkt dat mensen 
niet langer het gevoel hebben dat de politiek hen niet aangaat, maar dat 
ze daadwerkelijk bij politiek en bestuur betrokken zijn. 

- dat economische principes als "het recht van de sterkste" en "groeiende" 
winst moeten worden omgebogen tot een streven naar het algemeen belang en 
de zorg voor zwakkeren. 

- dat gestreefd wordt naar een samenleving waarin vrouwen en mannen hun 
mogelijkheden kunnen ontplooien zonder belemmerd te worden door opgeleg-
de rolpatronen en waarin alle vormen van discriminatie worden uitgebannen. 

Het is duidelijk dat we een lange weg moeten gaan om dit te bereiken, waar-
bij een enorme inzet vooral van vrouwen nodig is. In haar beleidsplan zet 
de Vrouwenpartij de eisen vanuit de vele groepen van de vrouwenbeweging in 
beleid om. Vrouwen moeten nu streven naar macht om dit beleid ook uit te 
kunnen voeren. 

Amersfoort, 1-9-1988. 
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