
 Netwerk maatschappijkritische 50+vrouwen  
 

       8 mei van 2 uur tot 5 uur in de Pastorie van de Vredeskerk, Pijnackerstraat 9  
 
 
Uitnodiging voor een  

              Themamiddag over de Europese Verkiezingen op woensdag 8 mei  
                     Met als titel: '50:50 voor een feministisch Europa' 
 
 
Beste vrouwen,  
 
Hierbij nodigen we jullie uit voor een middag over de EU in verband met de aanstaande verkiezingen. 
De meesten van ons weten niet zoveel van de EU, een mooie gelegenheid om hier eens aandacht aan 
te besteden, met name over wat de EU voor (oudere) vrouwen betekent. Als spreekster hebben we 
Arina Angerman gevraagd. Kom vooral, het beloofd een interessante middag te worden.  
 
 

Programma  
- 14.00 uur  welkom plus voorstelrondje 
- 14.20 uur  lezing met dia’s door Arina Angerman  
 
- 15.10 uur  pauze  
 
- 15.30 uur  verdere uitwerking door Arina over wat de EU voor vrouwen betekent en  
                                      hoe de Europese Vrouwen Lobby daar invloed op kan uitoefenen.  
- 16.15 uur afsluiting  
- 16.30 borrel  
 

 
Spreekster is Arina Angerman, sociaal ondernemer 
Social Media 4 Boomers. Zij is al heel lang actief bij 
Vrouwenbelangen, o.a. als coördinator.  
Arina zit sinds eind 2014 in het bestuur van de 
Europese Vrouwen Lobby, waar ze de Internationale 
Organisatie van Vrouwenbelangen vertegenwoordigt 
en schrijft elke twee maanden een bijdrage in de 
nieuwsbrief van de EVL.  
Bij de verkiezingen voor het Europese Parlement op 
23 mei staat Arina op de lijst voor de PvdA.  
 
Foto: Aletta Jacobs is de grote favoriet van Arina 
 
Extra informatie:  
Iets meer lezen over het belang van de EU voor vrouwen in Nederland, kan o.a. via de website van 
Arina. Het belang van de Europese Gemeenschap blijkt duidelijk uit de EG-richtlijn gelijke 
behandeling van 1975. Behartiging van vrouwenbelangen in het Europese Parlement vindt vooral 
plaats vanuit de Commissie Rechten van de Vrouw.  
 
Hedy d'Ancona: ‘De Gelijke Behandeling richtlijnen voor vrouwen fungeerden en fungeren vaak als 
stok achter de deur en ze bieden vrouwen de mogelijkheid om zich op die wetgeving te beroepen. 
Dat dit laatste helaas nogal vaak nodig is, komt omdat op nationaal niveau de politieke wil voor de 
daadwerkelijke uitvoering van die Europese richtlijnen nogal eens ontbreekt.’   

https://arinaangerman.com/
https://angermaneuropa.blogspot.com/2014/05/mv-5050-europese-vrouwenbelangen-stem.html


 
 
 

 
Lees meer over:  

Een feministische Europa - met inbegrip van oudere vrouwen! 
 

Manifest opgesteld voor de Europese verkiezingen 2019  
door de Europese Vrouwen Lobby,  

12 december 2018,  
7 pagina’s 

 
 
Interessante tweet 
 
EuropeanWomen'sLobby heeft geretweet  

AGE Platform Europe @AGE_PlatformEU 17 apr.  
 
In 2050 there will be more older women than children. The 200 million of older women of 2050 are 
the children of today. What will be their income like in old age? "We must take account of the value 
of the non-paid work done by women." says the Independent Expert. 
‘We moeten rekening houden met de waarde van het onbetaalde werk van vrouwen’ 
 
Rosa Kornfeld Matte, UN Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons  

https://westteu.files.wordpress.com/2018/11/european_women_s_lobby_manifesto_2019_final_.pdf
https://twitter.com/EuropeanWomen
https://twitter.com/AGE_PlatformEU
https://twitter.com/AGE_PlatformEU/status/1118527624190541827
https://twitter.com/AGE_PlatformEU

