Van: Hellen Felter [mailto:hfelter@kpnplanet.nl]
Verzonden: donderdag 9 maart 2017 16:24
Aan: 'Roseanne Aukes'
Onderwerp: RE: Persbericht: Kies een Vrouw. Stem strategisch. Maar op welke vrouw dan?

Beste Roseanne Aukes,
Ik heb jouw oproep gelezen om te stemmen op een vrouw. Maar wat mij opvalt is dat er op de lijst
van te kiezen vrouwen niet 1 zwarte vrouw bij zit. Is dat niet merkwaardig, valt het alleen mij op? Ik
vraag mij af hoe je durft deze lijst van de Nederlandse Vrouwen Raad naar zwarte vrouwen en hun
organisaties te sturen, waar je hun een lijst voorhoudt van alleen witte vrouwen. Tellen zwarte
vrouwen niet, of zijn zwarte vrouwen geen vrouwen en hebben zij geen mensenrechten. Politieke
partijen hebben ook zwarte vrouwen staan op hun lijst, zowel op plaats nummer 1,2, 4 of 47 ,42 of
62, etc.
In gemoede vraag ik mij af waarom er bepaalde politieke partijen incusief de PVV zijn geselecteerd
om op te stemmen en waarom andere partijen zijn uitgesloten. Is dat soms een bevestiging van jou
en je organisatie om groepen uit te sluiten. In elk geval vind ik dat dit niet kan, willen wij werken aan
een fatsoenlijke samenleving. Het uitsluiten van groepen in dit geval zwarte vrouwen en politieke
partijen werkt verdeling en achterstelling in de hand, en daar ben ik tegen. Graag verneem ik van jou
je beweegredenen om zwarte vrouwen en sommige politiek partijen uit te sluiten.
Ik zie jouw reactie tegemoet.
Hellen Felter
Van: Roseanne Aukes [mailto:r.aukes@de-nvr.nl]
Verzonden: woensdag 8 maart 2017 15:30
Onderwerp: Persbericht: Kies een Vrouw. Stem strategisch. Maar op welke vrouw dan?

Beste lezer,
PERSBERICHT 8 maart 2017
Kies een Vrouw, stem strategisch
Help een vrouw met voorkeursstemmen de Tweede Kamer in!
De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) roept kiezers op om strategisch te stemmen en een
vrouw te kiezen. Kies niet de 1e vrouw op de lijst want deze komt meestal toch wel in de
Tweede Kamer. Kies een vrouw lager op de lijst die anders niet verkozen wordt. Samen willen
we met voorkeursstemmen meer vrouwen in de Tweede Kamer en dus in besluitvormende
functies krijgen. Nu vragen veel mensen zich af, op wie moet ik dan stemmen? De NVR heeft
de peilingen bekeken en geeft advies. De peilingen blijven natuurlijk een moment opname,
ons advies zal worden aangepast als de peilingen veranderen. We raden aan om vlak voor 15
maart nog eens op onze website te kijken te kijken.
Het advies van de NVR: Stem strategisch op een vrouw op een lagere positie. Welke vrouwen?
In onderstaand plaatje vind u de man/vrouw verdeling van de kandidatenlijsten. Volgens de
peilingen zijn er een aantal kandidaten in de zone van net wel, net niet verkozen worden in
de Tweede Kamer. Uit deze personen hebben wij onderstaande selectie gemaakt. Dit plaatje
kan nog veranderen en onze selectie ook.

Uit deze kandidaten hebben we de volgende vrouwen geselecteerd:
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
Deze selectie kan nog wijzigen aan de hand van de peilingen.
Website: Stem strategisch. Maar op welke vrouw dan? Hier een advies
Voor meer informatie kijk op www.kieseenvrouw.nl of www.nederlandsevrouwenraad.nl
Met vriendelijke groet,
Roséanne Aukes
Communicatiemedewerker
r.aukes@de-nvr.nl
06-27350889
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