
De feministische partijwijzer ; onderteken het manifest 
 
 
Beste vrouwen,  
 
Tot m'n verrassing kwam er 9 februari 2021 een feministische partijwijzer uit.  
Deze is opgesteld door ActionAid, waar ik nog niet van had gehoord.  
Ze hebben uitgebreid 13 politieke partijen doorgelicht over hun plannen voor gendergelijkheid, een 
duurzame economie, een beter klimaat en hun internationale visie.   
Over standpunten van de partijen, zoals weergegeven in de feministische partijwijzer, heb ik een 
tabel gemaakt, zie bijlage ‘Score-Politieke-Partijen’.  
Ze vragen hun manifest te ondertekenen, dat ze na de verkiezingen aan Tweede Kamerleden zullen 
aanbieden.   
Marjan Nieuwenhuis 
 
Conclusie van ActionAid in hun persbericht: 
‘ Een aantal partijen heeft al een nieuwe koers ingezet naar een duurzame, eerlijke toekomst en kijkt 
daarbij over de landsgrenzen heen. De beste scores krijgen Partij voor de Dieren, PvdA en BIJ1. 
GroenLinks doet het goed als het gaat om klimaatbeleid in Nederland, maar mist een heldere 
wereldvisie dus komt in de middenmoot. Andere partijen doen dat nog niet: onderaan bungelen SGP, 
VVD, PVV en FvD met genderblinde en geprivilegieerde programma’s’.  
 
We zijn live! Wat is nou echt belangrijk bij de komende verkiezingen? Wij roepen politici op te 
veranderen en vanuit feministische waarden te regeren. Check out het 8-punt manifest en de 
feministische partijwijzer & sluit je aan!      
 

      
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

De feministische partijwijzer 
 
Deze kieswijzer is opgesteld door ActionAid, een organisatie die actief is in 45 landen op het gebied 
van vrouwenrechten en werkt aan een betere en gelijke toekomst voor iedereen.  
 
Wat hebben ze gedaan ten behoeve van de verkiezingen 2021 in Nederland?  
ActionAid heeft sinds begin 2020 de verkiezingsprogramma’s van dertien partijen uitgeplozen en 
punten aangegeven voor plannen waarin mens en natuur centraal staan en die ruimte maken voor 
een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren.  

https://www.echtbelangrijk.org/wp-content/uploads/2021/02/ActionAid_FeministischePartijwijzer_Online_Highres.pdf
https://actionaid.nl/
https://echtbelangrijk.org/?utm_source=pop-up#manifest
https://twitter.com/i/status/1359854184221278209
https://actionaid.nl/


Het resultaat is een feministische partijwijzer, die 9 februari werd gelanceerd.  
Het is voor het eerst in Nederland dat zoiets is uitgekomen!  
 
Wat was hun uitgangspunt voor het opstellen van deze feministische partijwijzer?  
 

Ze gingen uit van de vraag: ‘wat vind je nou echt belangrijk?’ AL 
 

‘Wat is nou echt belangrijk? Dat is een grote vraag die vaak wordt beantwoord met begrippen als  
gelijkheid, vrede, liefde, gezondheid, vrijheid, genoeg tijd.  
Het vormt de basis van feministische waarden die ons wereldwijd allemaal gelukkig maken – nu en 
later. En deze waarden vormen de basis voor vooruitgang:  
- Voor de stappen die Nederland moet nemen richting klimaatrechtvaardigheid.  
- Voor de rol en verantwoordelijkheid van Nederlandse bedrijven betreffende het beschermen van 
vrouwenrechten.  
- Voor een regering die welzijn boven winst stelt’.  
 
Wat hebben ze gedaan? 
De verkiezingsprogramma’s werden op de volgende onderwerpen beoordeeld:  
    1.  vrouwenrechten  
    2.  belastingontwijking 
    3.  klimaatbeleid 
    4.  voedsel  
    5.  grondstoffen  
Elk van deze thema’s is weer onderverdeeld in drie subvragen. Ze zijn te lezen met in de bijlage 
‘Toelichting-feministische-categorieën’. Elke partij kreeg per subvraag een waardering van goed, 
matig of slecht. Een overzicht van de partijen met hun waardering per punt staat in de bijlage ‘Score-
Politieke-Partijen’ 
 
Opmerkelijk is, volgens ActionAid, dat geen van de partijprogramma’s vertelt hoe zij bijdragen aan 
een feministische transitie en economie. 
 
Wat gaan ze doen? 
Je kunt het manifest van ActionAid ondertekenen, zie bijlage ‘Manifest-8punten’.  
Na de verkiezingen wordt het manifest overhandigd aan de nieuw verkozen Tweede Kamerleden. We 
vragen hen om ambitieus aan de slag te gaan met de 8 punten in het manifest én te investeren in 
een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren. Dat is hoe we een feministische 
toekomst realiseren voor iedereen!  
 
 

Meer over ActionAid         
‘ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie 
met kantoren in meer dan 45 landen. Wereldwijd worden 
miljoenen vrouwen achtergesteld, simpelweg omdat ze vrouw 
zijn. ActionAid vindt het onacceptabel dat de rechten van de helft van de wereldbevolking 
systematisch worden ondermijnd. Niet alleen omdat dat hun basisrecht is als mens, maar ook omdat 
er een sterk verband is tussen armoede en ongelijkheid en de uitsluiting van vrouwen’.  
 
Op hun website geven ze een toelichting op hun werkwijze en ideeën  

aan de hand van een aantal vragen, zie bijlage ‘FAC’.  
- Waarom hebben jullie deze 13 partijen geanalyseerd voor de feministische partijwijzer? 
- Waarom voeren jullie deze campagne? 

https://echtbelangrijk.org/?utm_source=pop-up#form
https://echtbelangrijk.org/?utm_source=pop-up#manifest


- Wat zijn feministische waarden? 
- Waarom noemen jullie dat ‘feministische waarden’ als ze voor iedereen belangrijk zijn? 
- Waarom betalen vooral vrouwen de hoogste prijs voor het huidige beleid? 
- Wat heeft de klimaatcrisis met feminisme te maken? 
- Waarom zijn onze politieke keuzes van invloed op mensen in de rest van de wereld? 
 

 
 
In de Feministische Partijwijzer worden deze punten verder uitgewerkt, pagina 8, 9 en 10,  
zie bijlage ‘Feministische-partijwijzer’  



 
   Voorpagina van de Feministische Partijwijzer, 9 febr 2021, 57 pagina’s  


