Aan het bestuur van de NVR
Laan v. Meerdervoort 70
2517 AN Den Haag
is ook per e-mail verstuurd.

Betreft : Stemadvies /Artikel van Roseanne Aukes/ NVR

Datum, 09 maart 2017

Geacht bestuur,
Ook Tiye International, Koepel NGO van landelijke Organisaties van Zwarte- , Migranten- en
Vluchtelingen Vrouwen en Jongeren, heeft op 08 maart jl., op de Internationale Vrouwendag
uw persbericht betreffende het stemadvies op een vrouw te stemmen, ontvangen. Ons inziens
ware het duidelijker geweest op te roepen om op een witte vrouw te stemmen.
Tiye International onderschrijft de conclusie van het LSP en SOPHIEDELA en de reactie
van Hellen Felter, a titre personnel .
De reactie van Tiye International moet dus gezien worden als complementaire. Aanvullende en ondersteunende toelichting:
Algemeen : De selectie, gemaakt door de NVR is duidelijk een vorm van uitsluiting en staat
ook nog haaks op :



de doelstellingen van de jaarlijkse CSW meeting om vooral de positie van ALLE vrouwen
wereldwijd duurzaam te verbeteren en onder meer non selectieve solidariteit tussen
vrouwen te bevorderen.
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet.

Specifiek:
Het feit dat de NVR :





beweert dat (de) mensenrechten ( van (alle??) vrouwen) hoge prioriteit hebben in hun
beleid;
geen rekening houdt, al of niet bewust, of wanneer het de NVR uitkomt, dat er naast gender
discriminatie ook de intersectie is van andere factoren van discriminatie. (Zie o.a. CEDAW
General Recommendation 28);
diversiteit onderschrijft, hopelijk rekening houdend met alle categorieën, zoals vermeld in
Artikel 1 van de Nederlandse grondwet;
Tiye International eerder geconfronteerd heeft met een vorm van een uitsluiting ’s
mechanisme, waardoor onder meer TIYE International na intern beraad, heeft besloten uit
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de Europese Vrouwen Lobby te stappen, ter voorkoming van verdere escalatie en /of verdere
segregatie in de Vrouwenbeweging in Nederland;
tenminste vier vrouwen NGO ’s leden heeft, waardoor de NVR zich definieert, als een
organisatie met meer dan een Nederlandse cultuur, is er dan hier sprake van tokenisme ?

Gelet op onze reactie op het persbericht “Kies een vrouw” / Stem strategisch, (of Stem op een
witte vrouw (bij voorkeur ?), vraagt TIYE International aan de NVR , om de door haar
geselecteerde politieke partijen en dito vrouwelijke kandidaten, ook vanuit een (niet beperkte)
diversiteits bril te herzien.
Hoogachtend,
Rita Naloop
Lid Dagelijks Bestuur van TIYE International
6702 AC 59
159601@kpnplanet.nl
www.tiye-international.org
NGO in special consultative status with the ECOSOC of the UN.
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