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  Stem op een vrouw - stem op een zwarte vrouw - stem op een vrouw van kleur 
 
 

 
 
 
Beste vrouwen,  
 
Het is al jaren een actiepunt om bij de Tweede Kamerverkiezingen meer vrouwen in de 
Tweede Kamer te krijgen door te stemmen op een vrouw die op een niet verkiesbare plaats 
van een partij staat.  
In 2017 is hiervoor een stichting opgericht met de naam ‘stem op een vrouw’, met een 
goede en overzichtelijke website. Op wie kan je het beste bij je partij van keuze stemmen, 
als je een extra vrouw in de Tweede Kamer wilt?  
Het aantal vrouwen is de laatste 10 jaar verminderd, van 42,7 % in 2020 naar 31 % in 2020 
(47 vrouwen en 103 mannen).  
Op 9 maart was het verkiezingsdebat in Pakhuis de Zwijger met negen vrouwen van de 
verkiezingslijsten die géén lijsttrekker zijn.  
 
Nieuwe ontwikkeling: meer zwarte vrouwen en vrouwen van kleur in de Tweede Kamer 
Naast de oproep om op een vrouw op een onverkiesbare vrouw te stemmen, is er nu ook 
sinds 12 januari 2021 een campagne gestart om meer zwarte vrouwen en vrouwen van kleur 
in de Tweede Kamer te kiezen door Kosovare Duraku.  
Bekijk de uitgebreide video met de jonge initiatiefnemers van beide acties, 11 mrt ‘21.  
In De Correspondent stond een lang artikel over beide initiatieven.  
 
Levenslied  
Er is zelf een lied geschreven ‘stem-op-een-vrouw’ door levenslied-zangeres Sophie Straat, 5 
februari 2021. Levenslied-zangeres wil de verkiezingen op scherp zetten met een oorwurm 
van jewelste: ‘Tweede tweede kamer! Ik stem niet meer op jou. Tweede tweede kamer! Ik 
stem op een vrouw.’  
 
 

Stem op een vrouw  
Stem op een Vrouw is een stichting die zich voornamelijk inzet om meer vrouwen in 
politieke functies te krijgen. Verbetering van politieke representatie door vrouwen en de 
emancipatie van vrouwen in de politiek zijn de belangrijkste doelstellingen van de stichting. 
De stichting werd in januari 2017 opgericht door Devika Partiman  

https://stemopeenvrouw.com/
https://youtu.be/BUNg2nMgVVQ
https://www.emma.nl/artikelen/de-tweede-kamer-is-nog-altijd-te-wit
https://youtu.be/HOz5x4wI51E%20%20%20%201%20uur%2021%20minuten
Stem-op-een-vrouw-De%20Corespondent-17mrt21.pdf
https://3voor12.vpro.nl/update~510e35b7-c8df-4d76-8181-af295d460ce4~sophie-straat-en-goldband-maken-stem-op-een-vrouw-anthem~.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Devika_Partiman
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Hun missie is: 50 procent vrouwen in de Tweede Kamer.  
 

Stappenplan:  
 

 
 
 
Wil jij meer vrouwen verkozen krijgen? Stem slim! Scroll op de website naar beneden, dan 
vind je meer informatie over hoe je slim stemt, een overzicht van alle verkiesbare partijen en 
vrouwelijke kandidaten, en info over al onze activiteiten rond de verkiezingen. Wil je onze 
boodschap delen? Kijk dan eens in onze webshop, of bij onze downloads voor gratis posters 
en social media afbeeldingen.  
 
Bij de verkiezingen kunnen peilingen een hulpmiddel zijn. Stel dat een partij volgens de 
peilingen 5 zetels krijgt, stem dan op een vrouw vanaf plek 5 op de lijst. Via deze tactiek 
stemden kiezers in 2017 drie vrouwen extra in de Tweede Kamer, in 2018 tientallen vrouwen 
in de gemeenteraad en in 2019 drie extra vrouwen in het Europees Parlement. Bekijk hier 
per partij de peilingen en alle kandidaten.  
 

https://www.stemopeenvrouw.com/shop
https://www.stemopeenvrouw.com/pers-en-media
https://stemopeenvrouw.com/#slimstemmen
https://stemopeenvrouw.com/#slimstemmen
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Kleur de Kamer  
 
Op dit moment telt de Tweede Kamer 149 leden, waarvan slechts vijf vrouwen van kleur en 
geen enkele Zwarte vrouw.  
 
 

                           
 
 

Meer diversiteit is beter voor ons allemaal  

1Heel veel, stelt Liza Mügge, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van 

Amsterdam. Mügge onderzocht de representatie van vrouwen en etnische 

minderheidsgroepen in de politiek, en de barrières waar leden van deze groepen binnen de 

politiek tegenaan lopen. Haar conclusie: juist inhoudelijk levert diversiteit de politiek veel op.  

‘Natuurlijk is het een kwestie van sociale rechtvaardigheid’, zegt Mügge. ‘Maar we weten ook 

uit onderzoek dat meer diversiteit in de politiek bijdraagt aan sociale cohesie, en de acceptatie 

van de verkiezingsuitslagen. Bovendien zorgt het ervoor dat er beter werk geleverd wordt. Er 

worden onderwerpen ingebracht die anders over het hoofd gezien worden, zowel in debatten 

als achter de schermen. Zo zien we dat vrouwelijke Kamerleden met een migratieachtergrond 

meer Kamervragen stellen over onderwerpen die gaan over vrouwen met een 

migratieachtergrond. Zonder hen blijven die onderwerpen sneller liggen.’  

Dat een diverser parlement leidt tot betere besluitvorming, beaamt ook Devika Partiman, 

oprichter van Stem op een Vrouw: ‘Niet omdat individuele vrouwen of mensen van kleur nu 

zoveel beter zijn, maar omdat de discussie beter wordt. Omdat er meerdere perspectieven en 

                                                           
1 ‘Hoe diverser de Tweede Kamer, hoe beter de besluiten – en hoe rechtvaardiger onze samenleving’,  

       Valentijn De Hingh, De Correspondent, 10 maart 2021  

Stem-op-een-vrouw-De%20Corespondent-17mrt21.pdf
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ervaringen worden meegenomen, past de uitkomst van de besluitvorming beter bij het volk 

over wie het gaat.’  

Voorbeeldfunctie  

Kortom: de representatie van vrouwen en etnische minderheden in de Tweede Kamer is van 

belang om drie redenen. Het leidt daadwerkelijk tot betere besluitvorming en grotere 

maatschappelijke tevredenheid over het gevoerde beleid; het zorgt voor een breder gevoel van 

herkenning in de politiek en rolmodellen die leden van sociale minderheidsgroepen kunnen 

inspireren zelf ook politiek actief te worden; en het is een kwestie van sociale 

rechtvaardigheid dat vrouwen en etnische minderheden kunnen meedelen in de macht.  

Sociologe Nirmal Puwar gebruikt de term space invaders voor de vrouwen en mensen van 

kleur die zich staande moeten houden in omgevingen waar ze niet de norm zijn. Dat kan gaan 

om heel kleine dingen: van omgangsvormen (bijvoorbeeld het aanspreken van vrouwelijke 

politici met hun voornaam.  

Maar er is volgens Puwar altijd iets dat zegt dat je niet in de omgeving van de Tweede Kamer 

thuishoort, dat je geen onderdeel bent van de omgeving waar je je in bevindt. Alsof je van een 

andere planeet komt.  

Dat is waar vrouwelijke politici en politici van kleur dagelijks tegen opboksen. Het is dus niet 

zomaar dat ze moeilijker in het parlement komen, maar ook dat ze extra hard moeten knokken 

als ze er eenmaal zitten.  

Goed, voor vrouwen en mensen van kleur is het dus knap lastig om tot de Tweede Kamer 

door te stoten, en zich er staande te houden als ze eenmaal verkozen zijn.  

 

Van de 132 kandidaten met een migratieachtergrond zijn er slechts 20 verkiesbaar 

Het is lastig heel precies te staven hoeveel kandidaten een migratieachtergrond hebben. Maar 

op de lijsten van partijen die volgens de peilingen kans maken op minstens één zetel, hebben 

volgens een ruwe telling 132 van de in totaal 732 kandidaten een migratieachtergrond. Toch 

treden volgens de prognose van het Montesquieu Instituut straks slechts 20 kandidaten met 

een migratieachtergrond toe tot de Tweede Kamer. Dat betekent dat 112 kandidaten met een 

migratieachtergrond op een onverkiesbare plek staan.  

Meer informatie over de samenstelling van de kieslijsten is te lezen in het artikel van de 

Correspondent2.  

 

                                                           
2 ‘Hoe diverser de Tweede Kamer, hoe beter de besluiten – en hoe rechtvaardiger onze samenleving’,  

       Valentijn De Hingh, De Correspondent, 10 maart 2021  
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