
 

Hoe feministisch is het coalitieakkoord?  
 

Vorig jaar heeft ActionAid een Feministische Partijwijzer gemaakt voor de 
Tweede Kamer verkiezingen waarbij ze alle politieke partijen hebben 
doorgelicht op hun feministisch gehalte aan de hand van 8 punten. Ze riepen 
politieke leiders op te veranderen en te regeren vanuit feministische waarden. 
Op de website van de wouw staan de drie hoogst scorende partijen uitgewerkt, 
namelijk Bij1, Partij van de Arbeid en Partij van de Dieren.  
 
Op 15 december 2021 is het coalitieakkoord gepubliceerd en heeft ActionAid 
op dezelfde punten als bij de Feministische Partijwijzer dit akkoord beoordeeld.  
Komen de feministische beloftes in de partijprogramma’s van een jaar geleden 
ook terug in het coalitieakkoord? In hoeverre gaat de nieuwe regering een 
duurzaam klimaat, gendergelijkheid en eerlijke machtsstructuren 
vooropstellen? Wat vindt dit kabinet écht belangrijk?   
 
 
Hieronder de reactie op het coalitieakkoord van Marit Maij, directeur van 
ActionAid Nederland. 
 

“Nog geen nieuw elan, graag een feministischer plan” 
 
Marit Maij, directeur ActionAid Nederland 
woensdag, 15 december 2021       

  
Partijprogramma’s staan vol mooie beloftes, maar pas in het regeerakkoord 
zien we welke ook ingelost gaan worden. Vandaag werd het nieuwe 
regeerakkoord gepresenteerd en kregen we eindelijk antwoord op onze 
hamvraag: hoe feministisch wordt de regering?  
 
Een eerste conclusie is duidelijk: het regeerakkoord is niet feministisch genoeg. 
Toegegeven, het nieuwe kabinet zet een paar stappen in de juiste richting. 
Maar dat zijn kleine pasjes, terwijl de huidige situatie met een escalerende 
klimaatcrisis en de groeiende mondiale kloof tussen arm en rijk schreeuwt om 
reuzepassen.  
 
De opwarmende aarde is hét probleem van deze tijd, vooral voor vrouwen en 
gemeenschappen in het mondiale zuiden die aan de frontlinie van de 
klimaatcrisis staan. Actie is nu vereist! Nederland heeft één van de grootste 
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negatieve voetafdrukken ter wereld maar zal met dit regeerakkoord geen 
onderdeel van de oplossing zijn.  
 
Positief zijn we over de toezegging van het nieuwe kabinet om eindelijk werk te 
gaan maken van een nationale wet 
Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (IMVO). 
Hiermee stelt de Nederlandse politiek 
bedrijven verantwoordelijk voor 
mensenrechtenschendingen en 
milieuschade in productieketens. Dat 
is goed nieuws voor de miljoenen 
mensen, vooral vrouwen, die worden 
geraakt door landroof, vervuiling, 
uitbuiting en (seksueel) geweld in 
bijvoorbeeld de mijnbouwsector, 
palmolie-industrie en textielsector. 
Omdat vrouwen in internationale 
productieketens extra hard geraakt worden is het nu zaak dat het nieuwe 
kabinet de toon zet in Europa en inzet op vooruitstrevende IMVO-wetgeving 
waarin vrouwenrechten goed zijn verankerd. 
 
Het is ook jammer dat de aanpak van belastingontwijkers niet erg overtuigt. 
Landen in het mondiale zuiden lopen essentiële belastinginkomsten mis. 
Hierdoor kunnen deze landen minder diensten als zorg en onderwijs realiseren, 
waarin veel vrouwen werkzaam zijn.  
 
Wij willen meer feministisch leiderschap zien in de politiek! Bijvoorbeeld door 
het aanpakken van de klimaatcrisis, bedrijven verplichten om 
mensenrechtenschendingen in internationale productieketens te voorkomen 
en door het heffen van eerlijke belastingen. Ze dragen allemaal positief bij aan 
bescherming van mensenrechten wereldwijd en aan een gezondere, 
duurzamere planeet. 
 
Enkele feiten ........  
 
- 209 jaar duurt het nog voordat vrouwen en mannen wereldwijd taken eerlijk 
verdeeld hebben, als we zo (langzaam) doorgaan.  
 



- 1,8 miljard euro lopen ontwikkelingslanden jaarlijks mis door 
belastingontwijking, veelal ten koste van vrouwenrechten.  
 
- 14 keer meer kans hebben vrouwen om een klimaatramp niet te overleven 
door ongelijkheid.  
 
 

 
Manifest over het coalitieakkoord  
 

Zet in op feminisme in de politiek voor een écht 
duurzame toekomst!    
 
 
 

Over ActionAid 
'ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie die strijdt voor een 
duurzame en gendergelijke wereld. 
In meer dan 45 landen werken we zij aan zij met mensen die een vuist maken 
tegen onrecht en die net als wij geloven in gelijke kansen voor iedereen.'  
 
'We geloven in het aanpakken van de onderliggende oorzaken van armoede en 
ongelijkheid en stellen vrouwenrechten hierbij centraal. We luisteren naar wat 
mensen echt nodig hebben en ondersteunen lokale partners om hun plannen 
uit te voeren en in actie te komen. Daarbij worden zij gesteund door supporters 
en campagnevoerders over de hele wereld. Samen vormen we een krachtige 
beweging die werkt aan duurzame systeemverandering.' 
In Nederland zijn er 20 betaalde medewerkers, zie ook hun website    
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