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- Wat is de ongelijke stand van zaken op het gebied van gendergelijkheid
in Nederland?

○ Op de wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen staat

Nederland op een droevige 28e plaats.

○ Bijna de helft van de vrouwen in Nederland (44 procent) is financieel

afhankelijk van een partner of de overheid.

○ Gemiddeld verdienen vrouwen per uur 13 procent minder dan mannen.

○ Vrouwen besteden anderhalf keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken

(huishouden, kinderen, mantelzorg) als mannen (26 versus 17 uur per week).

○ 43 procent van de werkende vrouwen heeft te maken gehad met situaties die

wijzen op zwangerschapsdiscriminatie.

○ De helft van alle jonge vrouwen (16 - 24 jaar) is slachtoffer van seksueel

grensoverschrijdend gedrag.

○ Elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord omdat ze vrouw is.

In 6 van de 10 gevallen van femicide is de vermoedelijke dader haar

(ex-)partner.

○ Vrouwen leven langer dan mannen, maar brengen gemiddeld 18 jaar door in

slechte gezondheid. Voor mannen is dit gemiddeld 15 jaar.

○ Het aandeel vrouwen in Nederlandse non-fictie televisieprogramma’s is 39

procent.

○ In de top-10 meest gevraagde talkshowgasten staat 1 vrouw.

○ 27 procent van de deskundigen (bijvoorbeeld wetenschappers,

woordvoerders of experts) in nieuws- en actualiteitenprogramma’s is vrouw.

- Wat wil WOMEN Inc. bereiken met deze campagne?
WOMEN Inc. wil met deze campagne aandacht vragen voor de ongelijke
stand van zaken en roept mensen op om van zich te laten horen. Overheid,
politiek en werkgevers moeten in actie komen. Fix the system, not the
women!

- Wat moet er volgens WOMEN Inc. gebeuren om gendergelijkheid in
Nederland te bereiken?
WOMEN Inc. ziet dat verschillende elementen van het systeem vanuit de
overheid en werkgevers grote invloed hebben op de keuzes die mensen
maken. Wij zijn van mening dat het systeem vrije en gelijke keuzes voor
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vrouwen en mannen zoveel mogelijk zou moeten faciliteren. Wij spreken de
overheid en professionals daarom aan op deze verantwoordelijkheid en
bieden hen handvatten. Tegelijkertijd is de werkelijkheid helaas dat het nog
niet vanzelf gaat. Daarom proberen we mensen op individueel niveau te
ondersteunen bij het maken van bewuste keuzes door tools aan te bieden.

- Wat doet WOMEN Inc. om bij te dragen aan gendergelijkheid in
Nederland?
WOMEN Inc. is een belangenorganisatie die sinds 2005 de emancipatie van
vrouwen in Nederland versnelt. Wij streven naar een samenleving met gelijke
kansen voor iedereen, ongeacht gender of sekse. Dit doen wij op de thema’s
Financiën, Werk, Gezondheid en Media. Om hierin verandering te realiseren
doen we onderzoek, voeren we campagne bij publiek en politiek, delen we
onze kennis en organiseren we bijeenkomsten en workshops om de kansen
van vrouwen te vergroten. Dit doen we samen met ons agenderende netwerk
- van landelijke tot lokale overheden, bedrijven, instellingen en
kennisinstituten - om op alle niveaus van de samenleving verschil te maken.


