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        Nummer 3 op de Feministische Partijwijzer – BIJ1  
 
De feministische partijwijzer; politieke partijen doorgelicht op 16 punten; waar staat elke partij?  
 
 

           BIJ1 is de eerste politieke partij die wordt geleid door een zwarte vrouw. 
            Twee belangrijke punten zijn radicale gelijkwaardigheid en economische gelijkheid.  
 
 

Beste vrouwen,  
 
BIJ1 werd als derde partij genoemd bij de Feministische Partijwijzer en gezien hun veel 
omvattende  partijprogramma is dat niet verwonderlijk, zie onderaan deze mail. Ze kaarten 
een dubbel probleem van discriminatie aan, namelijk seksisme en racisme.  
De laatste tijd is er bij witte Nederlanders meer aandacht voor racisme, gezien de Black Live 
Matters demonstraties en de kindertoeslagaffaire. De vertaling van het Spoken word-gedicht 
van Amanda Gordon door een witte vrouw riep veel emotie op.  
Racisme is op de politieke kaart gezet, het blijkt in allerlei aspecten van het dagelijks leven 
door te werken: bij opleiding, stageplaatsen, sollicitaties, verkrijgen van een woning, 
gezondheidszorg, etc. Maar veel witte mensen ontkennen racisme, ze zijn zich er niet van 
bewust.  
 
Gelukkig krijgt BIJ1 de laatste week meer aandacht in de media om zich te profileren, wat 
lastig is als je niet in de Tweede Kamer zit. O.a. enkele interviews en artikelen in landelijke 
dagbladen en een enkele keer op tv, heel kort bij OP1 9 maart.  
 
Het zou goed zijn als BIJ1 in de Tweede Kamer komt. Sylvana Simons, die BIJ1 begin 2017 
heeft opgericht, is de uitgelezen persoon om mechanismen van uitsluiting aan de kaak te 
stellen.  
 
Marjan N 

http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/ActionAid_FeministischePartijwijzer-9febr21.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/ActionAid-Toelichting-feministische-categorieën-9febr21.pdf
http://wouw-amsterdam.nl/uploads/images/ActionAid-Score-Politieke-Part-9febr21.pdf
https://youtu.be/wnqlLXMolog
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BIJ1 is ook als actie(ve)partij altijd aanwezig bij 8 maart activiteiten in de buitenlucht, weer of geen 
weer.  
 

 

    Ondanks de kou was Tineke  
    aanwezig bij de manifestatie op 
    het Museumplein op 8 maart.  
    Ze staat ze op de Dappermarkt te  
    flyeren met Jürgen Olivieira 

 
Aspirant lid Monica is bij de manifestatie  
van Womens March op 7 maart in Amsterdam-ZO.  
Je moest je van te voren opgeven om op een  
blauwe stip te staan. Al dagen van te voren kon je  
er niet meer bij.   
Meer dan 500 vrouwen waren aanwezig.  
Naast het podium het affiche van BIJ1.  
Monica, zelf uit Mexico, is heel alert op BIJ1,  
vandaar de foto die ze maakte.   
Ze schreef een stukje over BIJ1.  

 
 
 
Sylvana Simons ontvangt de Ribbius Peletier-penning 2021  
De Ribbius Peletier-penning voor politieke vrouw van het jaar 2021 gaat dit jaar naar de 
Noord-Hollandse politica Sylvana Simons (1971). Dit is vrijdag 5 maart door de jury 
bekendgemaakt. Simons was gemeenteraadslid in Amsterdam met Artikel 1 en ze heeft de 
landelijke partij BIJ1 opgericht.  
 
Juryvoorzitter Sybilla Dekker: “De jury is van oordeel dat Sylvana Simons een onderscheiding 
verdient omdat zij een voorbeeld is voor de volgende generatie vrouwen en omdat zij zich 
publiekelijk uitspreekt over de combinatie van seksisme en racisme en zo sociale 
onveiligheid in de politiek bespreekbaar maakt. De bewustwording waar zij aan bijdraagt is 
belangrijk. Want de verharding van het politieke debat die we de afgelopen jaren zien, kan 
vrouwen afschrikken om deel te nemen aan de politiek.”  

Monica-ideeën-over-BIJ1-1-27febr21.pdf
Sylvana%20Simons-Ribbius-Peletier-pening-2021-5mrt21.pdf
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De Provinciale Staten van Noord-Holland vernoemden deze onderscheiding, die in 2019 is 
ingesteld vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht, naar Ribbius Peletier (1891 – 1989).  
 
In 1946 kreeg Noord-Holland haar eerste vrouwelijke gedeputeerde: Mr. A.E. (Liesbeth) 
Ribbius Peletier. Een energieke, besluitvaardige vrouw met grote overtuigingskracht, meer 
bestuurder dan politica. Ze was haar hele leven betrokken bij vrouwenemancipatie en 
vrouwenrechten.  
 
In 1932 richtte Peletier in Bennekom het vormingscentrum De Born voor arbeidersvrouwen 
op, dat ze grotendeels zelf financierde. Ze was lid van de Verenigde Naties-commissie over 
de rechtspositie van de vrouw. In 1956 hield ze als VN-vrouwenvertegenwoordiger een 
speech voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN). In april 1958 werd ze 
het eerste vrouwelijk lid van de Raad van State.  
 

 
Het gedicht ‘The Hill We Climb’ van Amanda Gordon  
De vertaling van dit gedicht, een spoken word-gedicht, dat was uitgesproken tijdens de 
inauguratieplechtigheid van president Joe Biden in januari 2021, riep veel commotie op toen 
bleek dat een witte vrouw daarvoor was gevraagd. De verontwaardiging daarover was groot 
in sommige kringen. Een vertaler moest dezelfde huidskleur hebben als de oorspronkelijke 
auteur!  
Het ging over Marieke Lucas Rijneveld, ook een jonge vrouw maar van de ‘verkeerde’ 
huidskleur, die zo geschrokken was, dat ze de opdracht teruggaf. Ze won vorig jaar de 
Booker International Prize voor The Discomfort of Evening. Gedacht wordt aan Babs Gons, 
die 'de koningin van spoken word in Nederland' wordt genoemd’. Zelf ambieert ze dat niet. 
 
 

 
 

Vertaling-witte%20poëzie%20Amanda%20Gorman-9mrt21.pdf
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BIJ1 krijgt steun van vijftig artiesten, 4 maart 2021  

Vijftig bekende en minder bekende artiesten hebben hun steun uitgesproken voor BIJ1. 
VPRO-muziekplatform 3voor12 heeft de vijftig namen donderdag op een rij gezet. Het doel 
van de actie is om zwevende kiezers binnen te halen voor de partij, die in veel peilingen op 
één zetel staat.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partijprogramma ‘Allemaal anders maar toch gelijkwaardig’.   

Spreek je uit en beken kleur  

BIJ1 is een politieke partij die staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en 

gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en onze 

verschillen niet worden veroordeeld, maar gewaardeerd. BIJ1 is ontstaan uit een gedeeld 

verlangen naar verbinding, solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. Met respect 

voor onze verschillen, maar met focus op wat ons verbindt.  

Radicale Gelijkwaardigheid  

Het systeem waarin we leven werkt niet. Het plaatst winst boven mens en natuur en zorgt 

voor structurele ongelijkheid. Daarom gelooft BIJ1 dat het roer radicaal om moet. BIJ1 streeft 

naar een politiek die niet over mensen praat, maar met mensen. De stemmen die in onze 

samenleving het minst gehoord worden, verdienen een plek aan tafel. BIJ1 is er voor iedereen, 

ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking of sociale klasse.  

Sylvana-Simons-50artisten-4mrt21.pdf
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2021/maart/Muzikanten-staan-als-een-blok-achter-de-partij-van-Sylvana-Simmons.html
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ECONOMISCHE RECHTVAARDIGHEID  

BIJ1 staat voor een eerlijke verdeling van geld en macht. Ieder mens verdient dezelfde kansen 

op welvaart, gezondheid en ontwikkeling. Het is de taak van de overheid om te investeren in 

een sterke en hechte samenleving die werkt voor ons allemaal. BIJ1 gelooft in een economie 

waarin we niemand aan hun lot overlaten en waarin welzijn altijd belangrijker is dan welvaart. 

 
Uit het partijprogramma, elk punt wordt in het programma toegelicht.  

Antiracisme en dekolonisatie 

 Aanpak van racisme wordt topprioriteit 

 Registratie van etniciteit aan banden 

 Artikel 1 van de Grondwet wordt nageleefd en gehandhaafd 

 Excuses en rechtsherstel voor slavernijverleden en koloniale bezettingen 

 Voorkomen en aanpakken etnisch profileren  

Werk, inkomen en participatie 

 Het minimumloon wordt verhoogd naar 14 euro per uur 
 We gaan naar een 30-urige werkweek met loonbehoud 
 We schaffen de Participatiewet af 
 Lonen van leraren, zorgmedewerkers en andere publieke sectoren gaan omhoog 
 Verlagen AOW-leeftijd naar 65 

Economie 

 Inkomstenbelasting voor hoge inkomens gaat fors omhoog 

 Banken, pensioenfondsen en OV komen in publieke handen 

 Produceren naar behoefte, niet naar winst 

 Schuldhulporganisaties die geld verdienen door andermans schulden worden verboden 

 Goederen afkomstig uit niet-duurzame en/of onrechtvaardige productie worden 

uitgefaseerd 

 Nederland geen belastingparadijs meer 

Zorg 

 Nationaal Zorgfonds dat de vele verzekeraars vervangt 

 Productie van geneesmiddelen en zorgapparatuur in publieke handen 

 ‘Harde knip’ van 18 jaar uit de jeugdzorg 

 Kwaliteit van verzorgingstehuizen moet omhoog 

 Neurodiversiteit krijgt plek in GGZ-hulpverlening 

 Meer onderzoek naar gezondheid van mensen van kleur en vrouwen  

Wonen en bouwen 
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 Recht op woonruimte wordt wettelijk vastgelegd 

 De kostendelersnorm wordt afgeschaft 

 Opheffen kraakverbod 

 Woningcorporaties worden genationaliseerd 

 Per direct voldoende gratis opvangplekken voor dak- en thuislozen 

Onderwijs en wetenschap 

 Advies voor vervolgonderwijs wordt een afspraak tussen leraar, ouders en leerling 

 Het collegegeld wordt afgeschaft 

 Scholen volledig toegankelijk voor leerlingen met een beperking 

 Klassen moeten kleiner 

 Betere arbeidsvoorwaarden voor de gehele onderwijssector: lonen omhoog, werkdruk 

omlaag 

Kunst, cultuur en media 

 Meer fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media 

 Terugdraaien bezuinigingen Rutte-I 

 Investeren in diversiteit bij de NPO 

 De Wet Werk & Inkomen Kunstenaars wordt weer in het leven geroepen 

 Culturele vrijplaatsen worden erkend en behouden 

Toegankelijkheid 

 Nederland gaat het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap 

naleven 

 Ervaringsdeskundigen krijgen inspraak in beleid 

 Openbare toiletten verplicht toegankelijk en gratis 

 Inspraak voor ervaringsdeskundigen 

 Media-aanbod wordt toegankelijk voor iedereen 

Klimaat 

 We roepen per direct de klimaatcrisis uit, uitstoot broeikasgassen in 2030 naar 0 

 Forse investeringen in nieuwe duurzame energie-alternatieven 

 OV in 2030 volledig elektrisch, investeringen in Europees spoornetwerk 

 Belastingen voor de luchtvaartindustrie gaan fors omhoog 

 Nederland trekt zich terug uit verdragen als CETA, EU-Mercosur en TTIP 

Dierenrechten en dierenwelzijn 

 Er komt een eind aan de bio-industrie 

 Dierenrechten grondwettelijk verankeren 

 Geen leed meer in visserij 

 Dieren zijn geen vermaak of product 

 Verbieden van de jacht 
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Landbouw, visserij en voedsel 

 Minder export, meer lokaal produceren 

 We ontwikkelen een Nationaal Voedselzekerheidsplan 

 Voedselmonopolies worden verboden 

 Afbouwen subsidies veehouderij 

 BTW op groente en fruit naar 0% 

Asiel en migratie 

 Meer toegankelijke, veilige vluchtroutes 

 Integrale strategie voor het bestrijden van (mensen)handel in minderjarige asielzoekers 

 Betere toegang tot asielprocedures 

 Inzetten op het afschaffen van FRONTEX 

 Generaal pardon voor alle uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden 

Europa 

 Radicale democratisering van de EU 

 Bindend klimaatverdrag op Europees niveau 

 Stoppen met militarisering van de grenzen van Europa 

 Europese aanpak van kapitaalvlucht 

 Meer middelen naar het in stand houden van mensenrechten 

Internationale samenwerking 

 Nederland gaat koloniale schuld inlossen 

 Zelfbeschikkingsrecht van volkeren wordt erkend 

 Handel en ontwikkelingssamenwerking worden uit elkaar getrokken  

 Mensenrechten prioriteit bij internationale betrekkingen 

 Protocollen voor eerlijke handel en duurzaamheid 

Staatsinrichting en rechtsstaat 

 Er komt een Constitutioneel Hof op dat wetten toetst aan de Grondwet 

 Mensenrechtenverdragen krijgen werking in Nederlandse recht 

 Onafhankelijkheid van journalisten wordt beschermd 

 Geen wetten die discriminatie bevorderen, zoals het niqaabverbod 

 Discriminatie en oproepen tot racistisch geweld op sociale media worden hard 

bestreden 

Veiligheid en justitie 

 Bewapening agenten wordt beperkt 

 Mensen met onbegrepen gedrag krijgen de juiste zorg 

 Meer geld naar sociale advocatuur 

 Nekklem wordt verboden 
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 Aanpakken gendergerelateerd geweld 

BES-eilanden en koninkrijk 

 St. Eustatius, Bonaire en Saba krijgen autonoom bestuur zonder inmenging vanuit Den 

Haag 

 Rijksministerraad wordt afgeschaft 

 Stimuleren academische kennisuitwisseling binnen het Koninkrijk 

 Er komen herstelbetalingen en gerechtigheid voor de koloniale uitbuiting en 

zelfverrijking door Nederland 

 Meer ruimte voor Caribische en Zuid-Amerikaanse perspectieven binnen het 

onderwijs 

Defensie 

 Beleid baseren op vrede, internationale rechtvaardigheid en zelfbeschikking 

 Inkrimpen krijgsmacht en uiteindelijk naar een civiele hulporganisatie 

 Geen belastingparadijs voor de wapenindustrie 

 Kernwapens de wereld uit 

 Geen ruimte voor racisme, seksisme of machogedrag binnen de krijgsmacht 

Digitale rechten en technologie 

 Toegang tot het internet is een basisrecht en wordt voor iedereen toegankelijk 

 Actief beleid tegen etnisch profileren in dataverzameling door de overheid 

 Mensenrechtentoets voor de export voor surveillance-software 

 De macht van bedrijven als Google en Facebook wordt beperkt 

 Er komt een verbod op gezichtsherkenningsoftware  

 

 

 

 


