Rondzendbrief III

In Noord-Europa zes vrouwelijke regeringsleiders - Nederland als
achterstandsland
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen stond er een uitdagende titel in de krant
van 26 jan 21: 'In Noord-Europa kunnen ze het prima af zonder mannen'
Beste vrouwen,
Deze keer aandacht voor het bijzondere feit dat er in Noord Europa zes van de acht
regeringsleiders vrouw zijn.
IJsland en Noorwegen hadden al enkele jaren een vrouwelijke premier, halverwege 2019
kwamen daar Denemarken, Finland, Estland en Litouwen bij.
Hoe kan dat, en wat kunnen we er van in Nederland leren?
Wat vraagt Julia Wouters zich af. Zij was oud-adviseur van Lodewijk Asscher en treedt de
laatste tijd uit z'n schaduw. Ze heeft o.a. het boek 'De zijkant van de macht' (Waarom de
politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten) geschreven, september 2018.
‘Het is bijzonder, maar ook weer niet zo verrassend' ‘Er zijn nu eenmaal steeds meer
rolmodellen zichtbaar waar andere vrouwen zich in kunnen herkennen. Vroeger had je bijna
alleen Thatcher, maar de laatste tijd zijn er veel meer vrouwen die het vooral op hun eigen
manier doen. En daarmee bedoel ik niet op een specifiek aangeboren vrouwelijke manier,
maar op een manier die niet per se in het mannelijke malletje past. Daardoor beginnen steeds
meer jonge vrouwen te denken: misschien zou ik het ook wel kunnen.’
Vrijwel alle landen in Noord-Europa hadden al een lange traditie van vrouwelijk leiderschap.
Finland had al in 1926 zijn eerste vrouwelijke minister. Vigdis Finnbogadottir van IJsland
was tussen 1980 en 1996 de eerste vrouwelijke president ter wereld en de eerste vrouwelijke
premier van Litouwen trad al in 1990 aan, namelijk direct nadat het land onafhankelijk werd
van Rusland.
Naast de aanwezigheid van rolmodellen, is er nog een groot verschil tussen Noord-Europese
landen en bijvoorbeeld Nederland, zegt Wouters. ‘Namelijk dat die landen geen van allen
geloven dat het vanzelf goed komt. Wij in Nederland denken: vrouwen hebben gelijke
toegang tot onderwijs, dus het is een kwestie van tijd tot vrouwen de top bereiken. In
Scandinavische landen, en waarschijnlijk ook in de Baltische staten, begrijpen ze dat het
juist ontzettend hard werken is.’
De premiers van de vijf Scandinavische landen (vier vrouwen en Stefan Lofven van Zweden)
schreven afgelopen internationale vrouwendag in een gezamenlijk ingezonden stuk aan
CNN dat de gendergelijkheid in hun regio geen kwestie van toeval is, maar het gevolg van
jarenlang bewust overheidsbeleid, bijvoorbeeld door vader- en moederschapsverlof gelijk te
trekken en de kinderopvang betaalbaar te maken.
De hamvraag die altijd gesteld wordt ... doen vrouwen het beter dan mannen?

Volgens hoogleraar leiderschap Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen ligt er een
denkfout ten grondslag aan dat soort theorieën. ‘Vrouwen zijn gemiddeld genomen inderdaad
betere leiders dan mannen’, schreef ze recent in Het Parool. ‘Maar dat komt niet door hun
sekse of doordat ze van nature zo anders – want ‘typisch vrouwelijk’ – leidinggeven. De
verklaring is heel simpel: vrouwen doen het beter omdat ze zich eerst als leider moeten
bewijzen. Terwijl mannen, zelfs met middelmatige kwaliteiten, op basis van toegedicht
leiderschapspotentieel gemakkelijk omhoog klimmen.’
Landen als Finland, Denemarken, Estland en Litouwen moeten, met andere woorden, niet blij
zijn dat ze sinds kort vrouwelijke leiders hebben. Ze moeten blij zijn dat ze goede leiders
hebben.
Vraag:
En hoe zit het in Nederland? Krijgen vrouwen voldoende kansen om hun leiderschapstalenten
te ontwikkelen? (zie Rondzendbrief II)
Hebben we een kabinet met matige ministers? (waar we nu feitelijk allemaal onder lijden?)
Zullen de zes vrouwelijke lijsttrekkers het 17 maart beter doen dan de zes mannelijke
lijsttrekkers?
De inbreng van vrouwen zal niet vanzelf gaan.

Foto uit het filmpje met vrouwelijke leiders; verbazingwekkend veel vrouwelijke
regeringsleiders. Te zien op eea7c4b9-d87d-4cbc-8a1e-b7250a4e81d5.mp4
Opgelet: Bijdragen aan deze serie worden op prijs gesteld.
Enkele suggesties: iets schrijven over Julia Wouters en haar boek;
of over het ingezonden stuk dat naar CNN is gestuurd, eventueel dit stuk vertalen.
M.vr.gr, Marjan Nieuwenhuis

Reactie van Eba, 22 februari 2021
Dag Marjan,
Uit de stukken die jij verstuurd heb, vind ik onderstaande zin van belang:
‘Namelijk dat die landen geen van allen geloven dat het vanzelf goed komt. Wij in Nederland
denken: vrouwen hebben gelijke toegang tot onderwijs, dus het is een kwestie van tijd tot
vrouwen de top bereiken.
Vraag: is dat zo? Ik denk hierbij aan: hoe en wat denken wij van vrouwen die kenbaar maken
dat zij premier willen worden? Hoe zit het met de weg ernaar toe? Vrouwen moeten betere
leiders zijn om.....
M.a.w. zijn er onzichtbare obstakels? ik denk van wel.
groet,
Eba
p.s. interessant onderwerp

