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Rondzendbrief december 2021 en januari 2022
Behalve de Draaimolen gaat geen enkele activiteit door.
Verder vragen we aandacht voor enkele actuele ontwikkelingen die voor vrouwen van belang zijn.

Beste vrouwen,
Vanwege de lock down dit keer geen activiteiten, alles is gesloten, ook de Carrousel en d’Oude Stadt.
Zodra we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten komt daar informatie over.
Hopelijk gaat vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart alles van het slot af. De werkgroep Wonen
had i.v.m. deze verkiezingen nog een themamiddag in petto, misschien kan die nog doorgaan.

Wel is de Draaimolen weer gestart, bericht van Brit:
‘De Draaimolen maakt het mogelijk met elkaar in contact te blijven nu we elkaar niet kunnen ontmoeten.
Het is leuk wanneer iemand een draai te geeft. Je kunt iets vragen, iets vertellen, met een tip komen,
het gaat over van alles en nog meer wat je met wouwleden zou willen bespreken.
Als je zin hebt mee te draaien in de draaimolen, stuur dan een mailtje naar marnieuw@dds.nl, dan kom je op
de lijst. Er doen nu 14 vrouwen mee.’
Enkele opmerkelijke punten van de laatste tijd zijn:

- ‘Samen Sterker tegen Psychische Mishandeling’
Vorige week was er een thema avond georganiseerd door de gemeente Amsterdam over psychische
mishandeling, waar veel belangstelling voor was, 300 deelnemers via zoom. Heel duidelijk kwam naar voren
dat het onderkennen van psychische mishandeling vaak moeilijk is.
De video is terug te kijken via https://vimeo.com/658875407/63700c635c.
Let op: terugkijken kan tot 9 januari 2022, daarna verloop de link.

- ‘Op naar een rechtvaardig & (gender)inclusief klimaatbeleid’
In de Opzij van december 2021 staat een belangrijk artikel over de invloed van klimaat op het leven van
veel vrouwen, geschreven door Nina Klaassen, pagina 40.
Uit de inleiding:
‘Er zijn op aarde twee krachtige fenomenen aan de gang: de bezorgdheid over de opwarming van de aarde
en de opkomst van vrouwen en meisjes.’ ‘Die woorden sprak Katharine Wilkinson in haar inmiddels
beroemde TedTalk in 2018. Dat die twee niet altijd samen worden genomen, is een gemis, als je je beseft
dat vrouwen en gemarginaliseerde groepen het hardst worden geraakt door klimaatverandering, terwijl
vrouwen juist vaak de klimaatoplossingen aandragen. Het is belangrijk om deze discussie nu te voeren.
Voorop in deze discussie gaan activisten die zich sterk verbonden voelen met het feminisme, ook wel
ecofeminisme genoemd.’

- Het begin van financiële rechten voor huishoudelijke hulpen en zorghulpen in de privé sector
Belangrijke uitspraak voor huishoudelijke werkers die via een pgb betaald werken. De rechtbank heeft
bepaald dat deze zorghulpen recht hebben op pensioen en bij ontslag WW ontvangen. Een belangrijke
uitspraak voor de 60.000 werkenden in de zorghulp.
‘Wegens een unieke regeling in de wet zijn huishoudelijk werkers en zorghulpen uitgesloten van de sociale
zekerheid. Anders dan andere werkenden hebben zij geen bescherming tegen werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid. Die uitzonderingspositie is indirecte discriminatie tegen vrouwen, omdat het werk
met name door vrouwen wordt gedaan, oordeelt de rechtbank Rotterdam. De uitspraak kan gevolgen
hebben voor de 60 duizend pgb-hulpen in Nederland.’
Het is voor het eerst dat vrouwen hierover in het gelijk worden gesteld. Dit proces is mede door bureau
Clara Wichman geïnitieerd.
Aan bovenstaande punten zal de komende tijd via de gmail meer aandacht besteed worden.
Reacties zijn van harte welkom en dat kan ook via de draaimolen.
Iedereen nog een goede kerst en een gelukkig nieuwjaar toegewenst,
Namens het bestuur,
Marjan Nieuwenhuis

