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INLEIDING 
The Feminist Club is een groep feministen uit de regio Amsterdam, die regelmatig 
discussieavonden en andere activiteiten organiseert. In het najaar van 2016 werd er 
een bijeenkomst georganiseerd waar seksisme op de werkvloer werd besproken. Na 
deze bijeenkomst werd door een groep leden een manifest1 geschreven, getiteld: 
Feministisch Manifest ter Verbetering van de Arbeidsmarkt. Er werd vervolgens 
besloten om dit manifest te gebruiken om een stemadvies te formuleren. Dat 
stemadvies ziet u nu voor zich.  

Op pagina 4 vindt u een infographic met daarin in één oogopslag het stemadvies. 
Het manifest bestaat uit zes hoofdonderwerpen, op elk onderwerp kon een goed – 
voldoende – onvoldoende gescoord worden (respectievelijk: groen – geel – rood). Op 
pagina 5 worden deze hoofdonderwerpen verder uitgelegd. Voor de gehele 
inhoudelijke achtergrond verwijzen wij u graag door naar ons manifest. Aan de hand 
van deze thema’s zijn de verkiezingsprogramma’s van de partijen beoordeeld. Het 
advies berust dus voornamelijk op de inhoud van deze programma’s. Dit betekent dat 
wanneer een partij over een onderwerp niks schrijft, zij automatisch een onvoldoende 
halen. Bij sommige thema’s is ook gekeken naar het stemgedrag van partijen in de 
kamer, vooral op het gebied van kledingkeuze.   

In het vervolg van dit document wordt per partij aangegeven waarom zij een 
bepaalde score hebben behaald.  

Dit stemadvies is geschreven om eenieder aan te moedigen op een partij te 
stemmen die feministische waarden als gelijkheid, inclusiviteit en zelfbeschikking 
hoog in het vaandel heeft staan. We zijn ons er terdege van bewust dat er nog meer 
belangrijke thema’s zijn waarop een uiteindelijke keuze kan worden gebaseerd. 
Daarom hebben wij op onze website niet alleen dit stemadvies opgenomen, maar 
ook een lijst met andere adviezen en stemwijzers om een welingelichte keuze te 
maken op 15 maart2.  

Wij hopen tenslotte dat er na 15 maart een coalitie kan worden gevormd die zich in 
zal zetten voor inclusiviteit en tegen discriminatie, haat en ongelijkheid.  

The Feminist Club Amsterdam 

Maart 2017 

 

  

                                                            
1 www.thefeministclub.nl/manifest  
2 www.thefeministclub.nl/stemadvies  

http://www.thefeministclub.nl/manifest
http://www.thefeministclub.nl/stemadvies
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1. Artikel1   

 

 

 

Artikel 1 heeft ons manifest integraal ondersteund, zodoende behaalt Artikel 1 een perfecte score.  
 

Groen 

 

 

 

Groen 

 

 

Groen 

 

 

 

Groen 

 

 

 

Groen 

 

 

Groen 

http://www.artikel1.org/programma
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2. D66 
 

 

 

 

D66 haalt een goede score op dit onderwerp omdat zij een uitbreiding van het partnerverlof naar 12 weken 
willen. D66 komt niet alleen op voor reproductieve rechten in Nederland, maar ook in het buitenland. D66 wil 
dat er goede kinderopvang is die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is.  

Groen 

 

 

D66 benoemt specifiek dat er gelijk loon voor gelijk werk moet komen, en dat vrouwen gestimuleerd moeten 
worden om topposities te kunnen bereiken. Dit bijvoorbeeld door kinderopvang betaalbaarder te maken. D66 
stelt een quotum van minimaal 30% in 2021 voor vrouwen in topposities.  

Groen 

 

D66 heeft tegen het verbod op gezichtsbedekkende kleding gestemd en stelt dat iedereen het recht heeft om 
(niet) te geloven.  Groen 

 

 

D66 schrijft hierover in hun programma: “Geen diversiteit zonder veiligheid: we treden op tegen (seksueel) 
geweld tegen vrouwen en LHBTI’s. Er komt meer aandacht voor bewustwording van het probleem, slachtoffers 
kunnen anoniem aangifte doen en hebben recht op bescherming na aangifte, er komt meer geld beschikbaar 
voor het Centrum Seksueel Geweld en er komt voldoende opsporingscapaciteit om zaken in behandeling te 
kunnen nemen.” 

Groen 

 

 

D66 heeft verschillende goede standpunten op het gebied van racisme en discriminatie, zoals: onderwijs en 
participatie voor vluchtelingen, stoppen met geslachtsregistratie, tegengaan van etnisch profileren door politie. 
Ook wordt er specifiek aandacht besteed aan discriminatie en racisme op de werkvloer.  

Groen 

 

 D66 wil sekswerk legaliseren en reguleren, de partij is tegen een leeftijdsverhoging naar 21 jaar. D66 wil dat 
sekswerkers goede arbeidsvoorwaarden krijgen, hun sociale positie versterken en stigmatisering tegengaan.  Groen 
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3. GroenLinks 
 

 

 

 

GroenLinks behaalt een goede score op dit onderwerp omdat zij abortus breed beschikbaar willen houden. Ze 
pleiten voor een uitgebreider verlof voor partners. Daarnaast schenken zij aandacht aan niet traditionele 
gezinnen, bijvoorbeeld door een mogelijkheid van het hebben van meer dan 2 ouders. GroenLinks wil gratis 
kinderopvang voor iedereen.  

Groen 

 

 

GroenLinks wil dat de helft van de ministers vrouwen zijn. Bij organisaties en beursgenoteerde bedrijven mag 
de top maximaal voor tweederde uit mannen bestaan. GroenLinks pleit voor salarisverhogingen in de zorg en 
het onderwijs. Ook willen zij de loonkloof dichten.  

Groen 

 

GroenLinks heeft tegen het verbod op gezichtsbedekkende kleding gestemd.  Groen 

 

 

GroenLinks wil dat de deskundigheid op het gebied van seksueel geweld wordt vergroot en dat de opvang 
wordt verbeterd.  Groen 

 

 

GroenLinks heeft verschillende goede standpunten op het gebied van racisme en discriminatie, hierbij is 
aandacht voor LHBTI’ers, vluchtelingen, mensen met een beperking enz. Ze spreken zich ook expliciet uit voor 
Caribisch Nederland. Er moet erkennen zijn voor de slachtoffers van het koloniaal verleden van Nederland. 

Groen 

 

GroenLinks schrijft dat de privacy van sekswerkers gerespecteerd moet worden en hun veiligheid en autonomie 
moet worden bevorderd. De overheid moet het opzetten van belangenverenigingen steunen.  Groen 
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4. Denk  
 

 

 

 

Denk scoort op dit punt goed op het gebied van kinderopvang, hier willen zij meer geld voor zodat opvang voor 
iedereen beschikbaar is. Denk wil het partnerverlof uitbreiden, maar slechts naar 8 dagen. Over abortus, 
anticonceptie en zwangerschap schrijven zij niks in hun partijprogramma.  

Geel 

 

 

Denk wil de loonkloof opheffen en de diversiteit van topposities vergroten. Denk besteedt daarbij niet alleen 
specifiek aandacht aan vrouwen, maar ook aan mensen met een beperking en mensen met een 
migratieachtergrond. Ook wil Denk de salarissen in de zorg en het onderwijs verhogen.  

Groen 

 

Groep Kuzu/Öztürk heeft tegen een verbod op gezichtsbedekkende kleding gestemd.  Groen 

 

 

Denk wil dat online en publieke intimidatie wordt bestreden. Verder wil Denk hogere straffen voor seksueel 
geweld tegen kinderen.  Groen 

 

 

Denk besteed veel aandacht aan de verschillende landen en bijzondere gemeenten binnen het Koninkrijk; 
evenals aan de voormalige koloniën. Denk wil racisme en discriminatie bestrijden en benoemde hierbij 
bijvoorbeeld expliciet genderongelijkheid, institutioneel en onbewust racisme, en islamofobie.   

Groen 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan sekswerkers in het verkiezingsprogramma van Denk.  Rood 
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5. Partij van de 
Dieren 

 

 

 

 

PvdD wil de vergoeding voor anticonceptiemiddelen voor alle leeftijden terug in het basispakket brengen. Ze 
willen het vaderschapsverlof uitbreiden naar drie maanden betaald verlof, en het kraamverlof voor partner 
uitbreiden van twee dagen naar twee weken. PvdD wil kinderopvang betaalbaar houden en kinderbijslag 
inkomensafhankelijk maken. Daarnaast willen zij langdurige borstvoeding stimuleren door lactatiekundigen in 
het basispakket te brengen en het recht op kolven tijdens werk verlengen van negen naar twaalf maanden.  

Groen 

 

 

PvdD pleit voor een wettelijke vastlegging van gelijke beloning voor gelijk werk. Ze streven naar meer vrouwen 
in de politiek, en wijten ze het gebrek aan idealen aan een masculiene vorm van politiek bedrijven.  
 

Groen 

 

PvdD heeft voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding gestemd.  Rood 

 

 

PvdD vindt dat de toegang tot crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld veel toegankelijker moet 
worden.  Groen 

 

 

PvdD heeft verschillende goede standpunten op het gebied discriminatie. Zo willen zij een verbod op 
discriminatie van LHBT+’ers opnemen in artikel 1 van de grondwet en willen zij geweld met een 
discriminerende achtergrond zwaarder bestraffen. Ook besteden ze veel aandacht aan humaan opvangbeleid 
voor mensen die op de vlucht zijn voor geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en 
natuurrampen.  

Groen 

 

Privacy van prostituees moet worden gewaarborgd. Verder staat er niets in het programma van de PvdD. 
Standpunten op hun website impliceren dat zij niet voor het (verder) criminaliseren van sekswerk zijn.  Geel 
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6. PvdA 

 

 

 

 

De PvdA pleit voor goede voorlichting en laagdrempelige toegang tot anticonceptiemiddelen. Daarnaast willen 
zij het vaderschapsverlof uitbreiden naar 3 maanden, betaalbare kinderopvang, en de rechten van 
meeroudergezinnen vergelijkbaar maken aan die van tweeoudergezinnen.  

Groen 

 

 

De PvdA wil alle vormen van arbeidsmarktdiscriminatie aanpakken door meer te inspecteren, bewustwording bij 
werkgevers en uitzendbureaus creëren, en door de ergste overtreders publiekelijk te ‘shamen’. Ze willen een 
wettelijk vrouwenquotum en met name overheidsinstellingen moeten de diverse samenleving weerspiegelen. 
Daarnaast wil de PvdA de positie van mantelzorgers versterken.  

Groen 

 
PvdA heeft voor verbod op gezichtsbedekkende kleding gestemd  Rood 

 

 

PvdA zet zich in voor seksuele intimidatie door straatintimidatie strafbaar te maken en onderwijs rond 
gendergelijkheid te stimuleren. Ook willen zij seksueel misbruik binnen asielzoekenden aanpakken.  Groen 

 

 

Zoals genoemd wil de PvdA een strenge handhaving op arbeidsdiscriminatie en een wettelijk verbod op 
transgenderdiscriminatie. Discriminatie en racisme moet actief bestreden worden, ook onbewuste vormen 
ervan. Vluchtelingen moeten vroegtijdig toegang krijgen tot werk en opleiding. Daarnaast besteden zij aandacht 
aan mensen met een beperking, met betrekking tot toegankelijkheid van gebouwen en creëren van banen.  
 
 

Groen 

 
Er wordt geen aandacht besteed aan sekswerkers in het verkiezingsprogramma van de PvdA.  Rood 
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7. SP 
 

 

 

 

De SP wil kinderopvang betaalbaarder maken en het partnerschapsverlof verlengen (niet gespecificeerd hoe). 
Ze besteden geen aandacht aan abortus, zwangerschap of borstvoeding in hun verkiezingsprogramma.  
 

Geel 

 

 

De SP heeft aandacht voor het probleem van loondiscriminatie in hun verkiezingsprogramma en menen dat 
overheidsinstanties een actief diversiteitsbeleid moeten voeren.  Groen 

 

De SP heeft voor het verbod op gezichtsbedekkende kleding gestemd.  Rood 

 

 

De SP wil meer aandacht voor huiselijk geweld en noemt met name eerwraak. Die extra aandacht plaatsen zij 
bij politie, justitie, school en jeugdzorg. Er komt een integraal programma tegen seksisme en huwelijksdwang, 
tegen gedwongen prostitutie en eergerelateerd geweld en vóór de zelfbeschikking van vrouwen. 
 

Groen 

 

 

De SP wil het verbod op discriminatie op grond van geaardheid, leeftijd en handicap expliciet opnemen in de 
grondwet en discriminatie in het onderwijs, bij de politie, op de arbeidsmarkt en elders bestrijden. Overheids- 
organisaties moeten actief beleid voeren om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn. De SP wil 
vluchtelingen evenredig over Nederland verdelen en vroegtijdig werk en opleiding mogelijk maken. In hun 
verkiezingsprogramma hebben zij specifieke aandacht voor het koloniale verleden en heden.  

Groen 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan sekswerkers in het verkiezingsprogramma van de SP. Rood 
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8. ChristenUnie  

 

 

 

De ChristenUnie wil de abortusgrens terug brengen naar 18 weken, maar het liefst in het geheel criminaliseren. 
Zij willen NIPT testen ontoegankelijker maken en ook wanneer na 20 weken echo de foetus een beperking blijkt 
te hebben, moet een abortus niet meer mogelijk zijn. De ChristenUnie wil het zwangerschapsverlof uitbreiden, 
voor vrouwen naar 20 weken, voor mannen slechts naar 10 dagen. Het moet makkelijker worden extra verlof op 
te nemen. Ze hebben specifieke aandacht voor zwangerschapsdiscriminatie bij solliciteren.  

Rood 

 

 

 
De ChristenUnie wil mannen stimuleren om in het (basis)onderwijs te gaan werken. Er wordt verder geen geen 
aandacht besteed aan de salariskloof en waardering voor ‘vrouwen’ werk  in het verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie. 

Rood 

 
De ChristenUnie heeft voor het verbod op gezichtsbedekkende kleding gestemd. In hun verkiezingsprogramma 
houden ze hier expliciet aan vast met betrekking tot overheidsfuncties.  Rood 

 

 

De ChristenUnie wil straatintimidatie en het (digitaal) verspreiden van seksueel getinte foto’s strafbaar maken. 
Daarnaast willen ze meer opvangplekken voor slachtoffers van eergerelateerd geweld.  Groen 

 

 

De ChristenUnie wil het verbod op discriminatie op grond van geaardheid en handicap expliciet opnemen in de 
grondwet. Ze willen arbeidsdiscriminatie tegengaan door anoniem solliciteren in te stellen.Ze willen 
overheidsinstanties stimuleren mensen met een beperking aan te nemen. Met betrekking tot vluchtelingen 
willen ze meer duidelijkheid en snellere integrering mogelijk maken. Op vlak van racisme noemen ze 
antisemitisme specifiek in hun programma, maar schrijven niks over islamofobie of geweld tegen moslims. Ze 
noemen historische verplichtingen tegenover Papoea’s en Molukkers, maar deze worden niet specifiek. 

Geel 

 

De ChristenUnie wil de legalisering van prostitutie terugdraaien. Ze willen een pooierverbod instellen en de 
klanten van sekswerkers - niet de sekswerkers zelf - criminaliseren.  Rood 
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9. CDA 

 

 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan abortus, anticonceptie, zwangerschaps- of borstvoedingsdiscriminatie  in 
het verkiezingsprogramma van het CDA.  Het CDA wil drie maanden extra verlof voor beide ouders en 
benadrukken het belang van goede kinderopvang.  

Geel 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan de salariskloof en waardering voor ‘vrouwen’ werk  in het 
verkiezingsprogramma van het CDA. Rood 

 
Het CDA heeft voor het verbod op gezichtsbedekkende kleding gestemd.  Rood 

 

 

Het CDA wil het verspreiden van wraakporno strafbaar stellen. Er is wat aandacht voor huiselijk geweld maar 
niks specifiek over seksueel geweld terug te vinden in het verkiezingsprogramma van het CDA. Rood 

 

 

Het CDA wil het verbod op discriminatie op grond van seksuele gerichtheid expliciet opnemen in de grondwet.  
Ze hebben aandacht voor sollicitatie- en onderwijs discriminatie in hun programma en benoemen discriminatie 
tegen moslims en antisemitisme expliciet. Ze hebben geen aandacht voor LHBT+’ers. Voor mensen met een 
beperking moet het aantal banen omhoog. Het CDA wil de vluchtelingenstroom terugdringen en mensen 
verplichten om hun oorspronkelijke nationaliteit los te laten. Vluchtelingen die wel toegelaten worden moeten 
snel duidelijkheid krijgen over hun status.  
 

Geel 

 

Het CDA wil prostitutie criminaliseren. Ze willen een pooierverbod instellen en de leeftijdsgrens verhogen naar 
21 jaar.  Rood 
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10. SGP 

 

 

 

 

De SGP wilde abortusgrens naar beneden bijstellen en de reden waarom mensen een abortus ondergaan 
registreren. De SGP wil organisaties die abortus in het buitenland aanbieden de vergunning afnemen. De SGP 
schrijft niks over het uitbreiden van ouderschapsverlof.  

Rood 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan de salariskloof en waardering voor ‘vrouwen’ werk  in het 
verkiezingsprogramma van de SGP.  Rood 

 
De SGP heeft ingestemd met een verbod op gezichtsbedekkende kleding en benoemd dit expliciet in het 
verkiezingsprogramma. Rood 

 

 

De SGP wil seksuele afpersing en intimidatie  tegengegaan en de strafmaat voor zedendelicten omhoog 
brengen.  Geel 

 

 

De SGP heeft recent een anti-Islam manifest gepubliceerd. De SGP heeft gesteld dat transgender identiteit in 
strijd is met de geschapen natuurlijke orde.  Rood 

 

De SGP noemt prostitutie ‘mensonwaardig’ en wil het bezoeken van sekswerkers volledig strafbaar maken. De 
SGP wil niet dat sekswerk als een normaal beroep wordt gezien.  Rood 
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11. PVV 
 

 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan reproductieve- en ouderschapsrechten in het verkiezingsprogramma van 
de PVV.  Rood 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan de salariskloof en waardering voor ‘vrouwen’ werk  in het 
verkiezingsprogramma van de PVV. Rood 

 

De PVV is tegen het dragen van hoofddoekjes in publieke functies. Daarnaast stemde de PVV voor een verbod 
op gezichtsbedekkende kleding.  Rood 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan de seksueel geweld in het verkiezingsprogramma van de PVV. Rood 

 

 

De PVV wil Nederland ‘de-islamiseren’. De PVV wil geen asielzoekers erbij en geen immigranten uit 
Islamitische landen. De PVV wil radicale moslims preventief opsluiten. De PVV wil alle moskeeën en 
Islamitische scholen sluiten en een verbod op de Koran.  

Rood 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan sekswerkers in het verkiezingsprogramma van de PVV.  Rood 
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12. VVD 

 

 

 

 

De VVD schrijft in hun verkiezingsprogramma niets over abortus, anticonceptie of zwangerschapsdiscriminatie. 
Daarnaast vindt de VVD dat mensen die niet werken geen toeslag mogen krijgen voor kinderopvang.  Rood 

 

 

De VVD is tegen quota om diversiteit te bevorderen. Er wordt verder geen aandacht besteed aan de 
salariskloof en waardering voor ‘vrouwen’ werk  in het verkiezingsprogramma van de VVD. de salariskloof en 
waardering voor ‘vrouwen’ werk 
 

Rood 

 
De VVD is voor een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het openbaar.  Rood 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan de seksueel geweld in het verkiezingsprogramma van de VVD. Rood 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan racisme in het verkiezingsprogramma van de VVD. Ze stellen echter dat 
politieagenten niet als verdachten mogen worden aangemerkt in onderzoek naar gebruik van geweld. De VVD 
wil het vrije verkeer van personen van uit andere delen van het Koninkrijk terugdringen. De VVD heeft een 
streng en inhumaan vluchtelingenbeleid.  

Rood 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan sekswerkers in het verkiezingsprogramma van de VVD. Rood 
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13. 50 Plus 

 

 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan reproductieve- en ouderschapsrechten in het verkiezingsprogramma van 
50PLUS.  Rood 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan de salariskloof en waardering voor ‘vrouwen’ werk  in het 
verkiezingsprogramma van 50PLUS. Rood 

 

50PLUS heeft voor het verbod op gezichtsbedekkende kleding gestemd.  Rood 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan de seksueel geweld in het verkiezingsprogramma van 50PLUS. Rood 

 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan racisme, islamofobie of discriminatie van LHBT+’ers in het 
verkiezingsprogramma van 50PLUS. Daarnaast is 50PLUS erg streng in hun vluchtelingenbeleid. Wel 
benoemen zij leeftijdsdiscriminatie.  

Rood 

 

Er wordt geen aandacht besteed aan sekswerkers in het verkiezingsprogramma van 50PLUS.  Rood 
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