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Als het niet schuurt, verandert er ook niets.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van november werden schuurpunten gevoeld. Er
was moed voor nodig om je uit te spreken en te merken dat de ander het niet met je eens
was. Er was moed nodig om te blijven luisteren door je eigen weerstand heen. Er was moed
nodig om samen nieuwe standpunten in te nemen. Dat kan pijn doen, dat kan conventies
tarten, maar vaak moet het nu eenmaal schuren, als je met elkaar iets wilt veranderen.
Wereldwijd gebeurt er zoveel en zien we nieuwe vormen van activisme. Van
klimaatspijbelaars dicht bij huis tot de protesterende jongeren in Hong Kong. Van Emma
Gonzales die tegen wapengeweld strijdt in de VS tot Alaa Salah die in haar witte gewaad op
een auto in Sudan de demonstranten moed inzong en Jacinda Ardern die na de aanslag in
Nieuw-Zeeland zei dat ze stond voor ´diversiteit, vriendelijkheid, mededogen, een thuis voor
mensen die onze waarden delen en een vluchthaven voor hen die dat nodig hebben´.
Andere taal en activisme die mensen verbindt op basis van waarden. Dit soort gesprekken
biedt kansen tot solidariteit.
Lees verder

16 juli 2019
Zin in de zomer?
Heerlijk die welverdiende vakantie. Ga je uitrusten en ‘de batterij weer opladen’? Mooie
aanrader is de gedichtenbundel Lees!, samengesteld door Ahmed Aboutaleb. Lekker om te
lezen voor je tentje of waar dan ook.
=
=
=

Grote betrokkenheid Buitenlandse Zaken bij vrouwenrechten en gendergelijkheid
Jonge Marokkaanse activisten maken zich op voor de politiek
Nieuw ILO-verdrag tegen geweld en intimidatie op het werk

Wat je ook gaat doen in deze zomermaanden, ik wens je een heerlijke zomer toe.
Lees verder

2 mei 2019
Feestjes bij WO=MEN
Er zijn momenteel veel redenen voor een feestje bij WO=MEN:
= We vieren de lancering van de Alliantie Samen werkt het!
= We zijn supertrots op ons lid Anje Wiersinga.
= Onze nieuwe website.
= De SDG 5-belevingskamer is af.
Lees verder

21 februari 2019
Nieuwe opzet WO=MEN Nieuwsbrief
Hierbij de nieuwe opzet van onze nieuwsbrief. We willen aankomende tijd meer aandacht
geven aan de verhalen van onze leden en hun leden. Mochten jullie input hebben, dan
kunnen jullie dat naar j.kingma@wo-men.nl mailen.
Ik maak me momenteel op om naar de Commission on the Status of Women in New York te
gaan. Hiervoor hebben we al twee interessante bijeenkomsten georganiseerd met goede
pitches bij Atria en het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. We hebben de
overheidsdelegatie al goed kunnen voeden met onze input. Samen met het Nederlandse
maatschappelijk middenveld hebben we een document met de belangrijkste kwesties die
spelen samengesteld. Wij leggen onder andere de focus op het feit dat niet alle vrouwen
wereldwijd toegang hebben tot openbare diensten, onderwijs en infrastructuur. Ook ligt de
nadruk op de scheve werk-zorgverdeling. Zodra het hele document online staat, sturen wij
het door.
De Raad van Toezicht is daarbij bezig met de werving van nieuwe kandidaten. Binnenkort
meer nieuws daarover.
Lees verder

