Gemeenteraadsverkiezingen 2014
De Vereniging voor Vrouwenbelangen
onderzocht kansen en risico’s voor
vrouwen in Amsterdam

uitnodiging

woensdag 29 januari 2014
van 15.30 – 17.00
Verkiezingsprogramma’s langs de meetlat
Woensdag 19 februari 2014
Van 19.30 – 22.00
Op wie gaan we stemmen?

Organisatie
Vereniging voor Vrouwenbelangen, regio Noordwest
www.vrouwenbelangen.nl
Locatie
Akantes, Nieuwe Herengracht 95, 1011 RX Amsterdam - www.akantes.nl

Verkiezingsprogramma’s langs de meetlat
Presentatie van de bundel ‘Kansen en risico’s voor vrouwen
in Amsterdam vanaf 19 maart 2014’
Woensdag 29 januar i
15.30 Inloop
16.00 Welkomstwoord en het waarom van deze bundel
16.15
Aanbieding eerste exemplaar aan mevrouw Guity Mohebbi
16.45 Gelegenheid voor vragen en opmerkingen
17.00 Afsluiting; uitreiking van bundel aan aanwezigen
tot 17.30 Napraten met een drankje
Tijdens dit ‘borreluur’ wordt de bundel ‘Kansen en Risico’s voor
vrouwen bij GR 2014’ gepresenteerd.
In november 2013 ontvingen de 10 gemeenteraadsfracties van Amsterdam een
verzoek van de Vereniging voor Vrouwenbelangen, regio Noordwest een vragenlijst in te vullen. De antwoorden vormen een beeld van de waarde die de diverse
partijen hechten aan de rechten, belangen en participatie van vrouwen. - Wat zijn
hun voornemens voor de nieuwe raadsperiode en wat hebben zij in de afgelopen
periode gedaan. - Wat was en is hun mening over de nota Vrouwenemancipatie in Amsterdam. - Wat vinden zij van het invoeren van een gendertoets voor
gemeentelijk beleid. De vrouwen van Vrouwenbelangen hopen de Amsterdamse
kiezers v/m met deze bundel te helpen bij het maken van een keuze.
In verband met de organisatie van deze bijeenkomst graag aanmelden:
akoadam@planet.nl
De bundel wordt als eerste aangeboden aan Guity Mohebbi
Guity Mohebbi is politicoloog, publicist en public
speaker. Ze is goodwill ambassadeur van inclusief leiderschap en diversiteit. Ze zet zich in om
deze onderwerpen- met name onder jongerenop de kaart te zetten. In 2013 ontving Guity de
Zami-award voor ‘Vrouwelijk leiderschap” en
hield ze tijdens TEDxAmsterdamWomen een indrukwekkende monoloog “niets is wat het lijkt”.
Hiermee vestigde ze aandacht op de positie van
Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers.
www.guitymohebbi.nl

Op wie gaan we stemmen op 19 maart?
Forum met kandidaten voor de gemeenteraad
onder leiding van mevrouw Berry Groen
Woensdag 19 februa r i
19.00
Inloop
19.30
Welkomstwoord
19.45
Voorzitter stelt zich voor en legt spelregels uit
20.00
Eerste vragenronde
20.30
Tweede vragenronde
21.00
Pauze
21.15
Derde vragenronde
21.30
Vierde vragenronde
21.45
Plenaire discussie
22.00
Afsluiting
22.05
Napraten tot 22.30
Voor het forum worden kandidaten aangezocht van zittende
partijen en nieuwkomers.
In verband met de organisatie van deze bijeenkomst graag aanmelden:
akoadam@planet.nl
Berry Groen is een bekende in bestuurlijk
Amsterdam en in de regio. Zij was stadsdeelwethouder in Amsterdam Zuidoost,
burgemeester van Oostzaan en van Uithoorn (tot 2010). Tegenwoordig doet ze
heel divers bestuurlijk werk, landelijk en
in de regio Amsterdam.

OOK de Nederlandse Vrouwen Raad voert een
Landelijke campagne ‘Vrouwen stemmen’
www.nederlandsevrouwenraad.nl
met de slogans:
5% meer vrouwen in iedere gemeenteraad
Gendertoets voor het gemeentelijk beleid

Drie bijeenkomsten
Het is voor vrouwen van groot belang te weten welke veranderingen de komende jaren in de gemeente gaan plaatsvinden. Om geïnformeerd te worden over
die veranderingen is op 19 december 2013 door Vrouwenbelangen, Akantes en
SPE een voorlichtingsmiddag georganiseerd. Zo’n 80 mensen luisterden naar
en debatteerden over:
- de participatiesamenleving
- de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning
- de opheffing van de stadsdeelraden.
De vraag was en is:
- Hoe gaan de gemeentebestuurders om met hun nieuwe taken?
- Heeft men voldoende oog voor de gevolgen van het beleid voor verschillende groepen in de samenleving, vooral voor vrouwen?
Kortom: ‘Zijn ze er klaar voor?’
De twee volgende bijeenkomsten in verband met de gemeenteraadsverkiezingen, georganiseerd door Vrouwenbelangen op 29 januari en 19 februari, zullen
duidelijkheid brengen.
‘ Kies een partij en s t e m o p e e n v r o u w ’
Vereniging voor Vrouwenbelangen
De vereniging zet zich in voor vrouwenrechten en gelijke deelname van vrouwen en mannen aan besluitvorming in de maatschappij, in de politiek en in het
openbaar bestuur. Vrouwenbelangen is onafhankelijk en is niet gebonden aan
een politieke kleur of levensbeschouwing. www.vrouwenbelangen.nl
Servicepunt Emancipatie SPE
SPE ondersteunt (vrouwen)organisaties bij hun inzet voor de emancipatie
van Amsterdammers, vrouwen én mannen met projecten gebaseerd op de vijf
speerpunten uit de emancipatienota van de gemeente. www.spe-amsterdam.nl
Akantes
Akantes is een vergader-en congrescentrum voor non-profitorganisaties en is
gevestigd op de Nieuwe Herengracht in het hart van Amsterdam. www.akantes.nl
l ocatie
Akantes, Nieuwe Herengracht 95, 1011 RX Amsterdam - www.akantes.nl
Bereikbaarheid met openbaar vervoer: tram 7 en 14 halte mr. Visserplein
metro 51, 53, 54 halte Waterlooplein uitgang Hortusplantsoen.

