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1. Wat stem je en waarom, verslag van de themamiddag
2. Strategisch stemmen, wat is het. Variant op de leuze: 'Kies op een vrouw'.
3. Concrete uitwerking op wie je moet stemmen via strategisch stemmen.
4. Artikel: 'Meer vrouwen in de Tweede Kamer? Met slim stemmen is dat zo gepiept'. Hoe je met
strategisch stemmen daadwerkelijk meer vrouwen in de Tweede Kamer kunt krijgen.
5. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's van partijen over de belangen van vrouwen?
Kijk bij Facebook van de Wouw voor deze informatie: www.facebook.com/Wouw-Amsterdam

1. Verslag 6 maart van de themamiddag
Met ongeveer 16 vrouwen hadden we een geanimeerde middag waarbij van alles over tafel kwam.
Madelien zat voor, Eeva hield de tijd in de gaten en Marjan N maakt een kort verslag.
Van de vier nieuwe gezichten waren er twee die Marianne heetten en twee oud-gedienden. En ook
Puck was er, onze stagiaire, die vriendelijk lachtend alles aanschouwd.
We begonnen met een rondje van wat iedereen gaat stemmen, waarbij je twee motivaties aangeeft.
Maar een enkeling was echt zwevend, de anderen gaven aan: SP 3x, Groen Links 5x, PvdA 3x, D66 1x
en Partij van de Dieren 1x.
De argumenten om voor een partij te stemmen gingen over: voor locale belangen opkomen, vanwege
de zorgplannen, uit medelijden, vanwege een goede verkiesbare vrouw, sociaal democratie, uitbuitende
verhoudingen, hoe wordt rijkdom verdient en verdeelt, milieu, leeftijdsdiscriminatie, hoogte van de
belastingen op inkomen en vermogen.
Wat langer gepraat over:
– Het standpunt m.b.t. zelfdoding en euthanasie: 'een partij die daar op scoort is twijfelachtig'.
– Bezorgdheid over de zorg, waar zijn al die banen gebleven? Het zijn vrijwilligers geworden, en zitten
in de bijstand met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Vrouwen in de zorg moeten beter opgeleid
worden. Wie wast je billen? Maakt dan opleiding iets uit? Misschien kan iemand zonder opleiding wel
beter billen wassen dan iemand mét opleiding!
– Waar zijn de vrouwen? Onzichtbaar in alle opzichten, zorgelijk.

2. STRATEGISCH STEMMEN

https://stemopeenvrouw.com/

Veel mensen stemmen al op vrouwen. Vaak stemmen kiezers echter op de eerste vrouw op de lijst.
Dat is goed bedoeld – en leuk voor de vrouw in kwestie – maar resulteert niet in meer vrouwen in de
Kamer. De voorkeurstemmen die een vrouw extra krijgt, worden verdeeld over de volgende namen op
de kieslijst, onder haar naam. En dat zijn in ongeveer 70 procent van de gevallen mannen.
Hoe kunnen we de balans dan rechtzetten? Door strategisch op een vrouw te stemmen. Door juist op
een vrouw te stemmen die zonder voorkeurstemmen niet in de Kamer komt, zorgen we voor meer
vrouwen in ons parlement. Stem daarom op vrouwen die lager op de kieslijsten staan. Met die
voorkeurstem maak je het verschil.

http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?themaID=21&paginaID=3209

3. Op welke vrouw moet ik dan stemmen?
De Nederlandse VrouwenRaad heeft de peilingen van 7 maart bekeken en een advies uitgebracht.
De peilingen kunnen nog veranderen dus we raden iedereen aan om later nog eens te kijken of de
onderstaande adviezen nog kloppen.

Lijst 1 VVD: Chantal Nijkerken-de Haan, Nummer 30
Lijst 2 PvdA: Marith Volp, Nummer 14
Lijst 3 PVV: Danielle de Winter, Nummer 27
Lijst 4 SP: Sun Yoon van Dijk-Van Leeuwen, Nummer 23
Lijst 5 CDA: Lenny Geluk-Poortvliet, Nummer 20
Lijst 6 D66: Antje Diertens, Nummer 18
Lijst 7 CU: Stieneke van der Graaf, Nummer 6
Lijst 8 GroenLinks: Isabelle Diks, Nummer 19
Lijst 10 Partij van de Dieren: Femke Merel Arissen, Nummer 5
Lijst 11 50 PLUS: Corrie van Brenk, Nummer 4
Wat gebeurt er met mijn stem als deze vrouw niet in de Tweede Kamer komt? Deze stem is
niet verloren. Deze stem wordt opgeteld bij het totaal aantal stemmen die de partij heeft gehad.
Deze stem wordt dan een stem op de partij. Hetzelfde geld voor het "teveel" aan de stemmen op de
1e vrouw. De stemmen boven het benodigde aantal voorkeursstemmen voor een zetel worden bij
het totaal van de partij opgeteld. Een vrouw op nummer 2 zetten is dus heel voordelig voor de
mannen die daaronder op de lijst staan.
Laten we onze krachten verenigen en zorgen dat deze vrouwen met voorkeursstemmen in de
Tweede Kamer worden verkozen en dus dat er meer vrouwen in de Tweede Kamer komen!

http://www.volkskrant.nl/politiek/meer-vrouwen-in-de-tweede-kamer-met-slim-stemmen-is-dat-zogepiept~a4460159/
Artikel in de Volkskrant, 9 februari 2017, Joost de Vries

4. Meer vrouwen in de Tweede Kamer? Met slim stemmen is dat zo gepiept
'Ik kies de hoogste vrouw op de lijst.' Het is een bekende stemstrategie van kiezers die de
emancipatie een warm hart toedragen. Want bij onze volksvertegenwoordigers ligt de man/vrouwverhouding vaak scheef. Zo belandden bij de vorige Tweede Kamer-verkiezingen 58 dames op het
pluche, tegenover 92 heren.
Door: Tonie Mudde 9 februari 2017
Helpt het om massaal op de eerste vrouw op de lijst te stemmen? Nee, blijkt uit een onderzoek van
Michaël Amir, student informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam. De hoogst geklasseerde
vrouw bij populaire partijen komt namelijk tóch wel in de Kamer, ook zonder voorkeursstemmen.
Bij de vorige landelijke verkiezingen lag de voorkeursdrempel op een kleine 16 duizend stemmen.
Dat betekent dat kandidaat-kamerleden op een kansloze plek bij hun partij alsnog in de Tweede
Kamer kunnen komen als ze 16 duizend voorkeursstemmen halen. Edith Schippers (hoogste
vrouwelijke VVD-er, plek 2) kreeg 124 duizend voorkeursstemmen, Jetta Klijnsma (PvdA, plek 2)
zelfs 192 duizend. Vrouwen lager op de lijst haalden de drempel vaak niet, terwijl juist zij een
steuntje in de rug konden gebruiken.

Willekeurige vrouwelijke partijgenoot
Voor wie extra vrouwen in de Kamer wil: hoe dan wel te stemmen? Simpel, breng liever je stem uit
op een willekeurige vrouw op de lijst van je favoriete partij. Amir rekende uit wat het had
opgeleverd als vier jaar geleden alle vrouwelijke PvdA-stemmers deze strategie hadden toegepast.
Uitkomst: álle 37 vrouwelijke kandidaten haalden de voorkeursdrempel, vrijwel de hele
Kamerfractie had uit vrouwen bestaan.
En voorkeursstemmen voor mannen dan? Stel dat alle mannen van Nederland een tegenoffensief
beginnen, door lukraak op mannelijke kandidaten te stemmen? Ook dit scenario rekende Amir door,
met als uitkomst dat de mannen het afleggen, juist vanwege de scheve man/vrouw-verhouding op
de kieslijsten van veel partijen. Ook dit jaar weer. PVV: 13 vrouwen, 37 mannen. VVD: 28
vrouwen, 52 mannen. Voorkeursstemmen op mannen worden dus uitgesmeerd over een groot aantal
mannen, terwijl stemmen op vrouwen zich concentreren op een beperkt aantal.
Er is één logistieke hindernis bij de methode-Amir. Hoe al die stemmen te coördineren, zodat
vrouwen op de lijst maximaal profiteren? Daar moet iemand maar eens een handige app voor
bouwen, concludeert hij. Zolang die er niet is: stem niet op de hoogst genoteerde vrouw, maar op
een willekeurige vrouwelijke partijgenoot.

5. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's van partijen over vrouwen?
Info op Facebook www.facebook.com/Wouw-Amsterdam
Naast Opzij hebben nog meer vrouwenorganisatie een genderscan gedaan bij de
verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Interessant om te lezen en te zien waar iedereen
haar accenten legt.
1. Atria.

'De volgende emancipatie-gerelateerde onderwerpen zijn onderzocht: loonkloof, kinder-

opvang, mantelzorg, zwangerschapsdiscriminatie, partnerverlof, geweld tegen vrouwen en
meisjes, stereotypering, vertegenwoordiging en sekseregistratie.' Met leuke foto's van vroeger erbij.
te lezen bij https://www.atria.nl/sites/atria/files/atoms/files/genderscan-verkiezingsprog.pdf
2. Women Inc https://www.womeninc.nl/stemvoorgendergelijkheid
'Wat vinden politieke partijen wel (en niet) belangrijk op het gebied van gelijke kansen voor vrouwen en
mannen? Wij hebben het voor jou op een rij gezet! Je ziet welke partijen uitgebreid, minimaal of
helemaal geen aandacht hebben voor gendergelijkheid. Klik op één van de thema’s hieronder om te
zien wat de partijen rond dit thema van plan zijn. Of klik op één van de partijen om te zien welke
thema’s zij willen aanpakken. Stem op 15 maart voor #gendergelijkheid!'
3. Vileine

http://vileine.com/tag/feministische-stemwijzer/

Wat vinden Artikel 1, PvdA, Piratenpartij, SP en GroenLinks van o.a. over partneralimentatie en een
aantal andere hete hangijzers voor vrouwen. Interessant om een aantal artikelen te lezen.
4. Stichting Zijweg https://media.wix.com/ugd/1e1c57_e58e501c78cc426a939e640ed3f47e03.pdf
Zijweg heeft de verkiezingsprogramma's uitgeplozen op huiselijk geweld, kindermishandeling en
oudermishandeling. Het blijkt een ondergeschoven kindje!
5. Opzij

https://www.opzij.nl/nl/artikel/47124/en-de-stem-voor-vrouwenrechten-gaat-naar.html

Verkiezingsprogramma's geanalyseerd aan de hand van het VN-Vrouwenverdrag, de CEDAW, het
Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Tweede Kamervragen.

Suggestie voor de WOUW, n.a.v. het doorspitten van de verkiezingsprogramma's op vrouwenthema's.
Het zou een aandachtspunt kunnen zijn voor de WOUW om vroegtijdig politieke partijen te bestoken
met vrouwenzaken, n.a.v. het VN-Vrouwenverdrag, de Kamervragen die daarover zijn gesteld en de
antwoorden van Bussemaker daarop. Zodat bij de volgende verkiezingen ook vrouwenzaken een
verkiezingsissue worden, als een van de onderwerpen waarover debatten gaan. Vrouwen ontbreken nu
geheel in alle aandacht van de media.
Startpunt: De gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

