PROGRAMMA | NIET OVER ONS ZONDER ONS
Gender MPI verkiezingsspecial over gendergelijkheid en vrouwenrechten,
wereldwijd en in Nederland
Woensdag 10 maart 2021
12.30 – 14.00u
Online
Vier jaar lang heeft het Gender Meer Partijen Initiatief (Gender MPI) zich in de Tweede Kamer ingezet
voor gendergelijkheid en vrouwenrechten, wereldwijd en in Nederland. Nu met de verkiezingen in
aantocht is het tijd om de balans op te maken. Wat zijn de grootste successen van het Gender MPI
geweest, wat is helaas niet gelukt? Wat zijn de ambities voor een nieuwe regeerperiode?
Gendergelijkheid in de verkiezingen
Met de covoorzitters Kirsten van den Hul (PvdA) en Zohair El Yassini (VVD) gaan we in gesprek over de
afgelopen periode. En dat niet alleen, het is immers verkiezingstijd! We gaan met het Gender MPI en
(kandidaat-) Kamerleden in discussie over politieke representatie van vrouwen en de internationale
gelijkheidsagenda voor de komende jaren.
Ook maken we online kennis met verschillende kandidaat-Kamerleden; zij vertellen waarom en hoe
zij zich willen inzetten voor gendergelijkheid en vrouwenrechten als ze in de Tweede Kamer komen.
Moderator: Laila Ait Baali, directeur van WO=MEN Dutch Gender Platform.
Programma
12.20u

Inloggen

12.30 – 12.35u

Opening en welkom
Laila Ait Baali, directeur van WO=MEN Dutch Gender Platform

12.35 – 13.00u

Vier jaar Gender MPI: terug- en vooruitblik
Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid PvdA
Zohair El Yassini, Tweede Kamerlid VVD

13.00 – 13.25u

Politieke representatie vrouwen en meisjes wereldwijd
Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid PvdA
Zohair El Yassini, Tweede Kamerlid VVD
Pascale Plusquin, kandidaat-Kamerlid PvdD
Thijs Berman, directeur-bestuurder Nederlands Instituut voor Meerpartijen
Democratie (NIMD)

13.25 – 13.30u

Kandidaat-Kamerleden presentatie

13.30 – 13.55u

De gelijkheidsagenda voor de komende jaren
Kirsten van den Hul, Tweede Kamerlid PvdA
Zohair El Yassini, Tweede Kamerlid VVD
Salima Belhaj, Tweede Kamerlid D66
Daniëlle Hirsch, kandidaat-Tweede Kamerlid GroenLinks

13.55 – 14.00u

Take-aways en afsluiting

Meld je aan via Eventbrite
Deadline om je aan te melden is maandag 8 maart. Kort voor de aanvang van het evenement worden
de inloggegevens gestuurd.
De Gender Meer Partijen Initiatief Verkiezingsspecial is een samenwerking tussen het Gender MPI,
WO=MEN Dutch Gender Platform en het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD)

Sprekers biografieën
Kirsten van den Hul
Kirsten van den Hul is sinds 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA.
Zij was onafhankelijk verandermanager en was onder meer columniste van het
Algemeen Dagblad en Trouw. Verder werkte zij bij het Europees Cultuurfonds en
was zij vrouwenvertegenwoordiger op de algemene vergadering van de
Verenigde Naties. Kirsten is woordvoerster onderwijs, wetenschappen, media,
emancipatie, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.
Zohair El Yassini
Zohair El Yassini is sinds 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Hij
was lid van Provinciale Staten van Utrecht en directeur bij Holland Startup.
Daarvoor werkte hij bij een adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf.
Zohair is woordvoerder cultuur, media en emancipatie.

Salima Belhaj
Salima Belhaj is sinds 2016 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Zij was hoofd
personeelszaken bij het Scapino Ballet in Rotterdam en zat daar acht jaar in de
gemeenteraad (als fractievoorzitter). Eerder was zij onder meer zakelijk leider
van theater 'de Appel'. In de Tweede Kamer houdt zij zich onder meer bezig met
defensie (personeel en materieel, voortgang vredesmissies en veteranenbeleid).

Daniëlle Hirsch
Daniëlle Hirsch is kandidaat voor GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen
van 2021. Zij studeerde Economie en werkte als internationaal consultant zowel
in Nederland als in landen als Bangladesh, Chili en Ghana aan duurzaam water- en
kustbeheer. Ze adviseerde internationale organisaties zoals de VN en de
Wereldbank, maar ook lokale gemeentes en nationale overheden. Sinds 2008 leidt
Daniëlle milieu- en mensenrechtenorganisatie Both ENDS, dat zich toelegt op de
verduurzaming van de Nederlandse handelseconomie.
Pascale Plusquin
Pascale Plusquin kandidaat voor de Partij voor de Dieren bij de Tweede
Kamerverkiezingen van 2021. Sinds 2015 is zij fractievoorzitter in de Provinciale
Staten Limburg en sinds 2018 tevens fractievoorzitter in de gemeente Heerlen.
Pascale boekte successen op het gebied van veehouderij, natuur en luchtkwaliteit.
Zo zette ze de geitenhouderij op slot in Limburg vanwege gezondheidsrisico’s en
werden er miljoenen euro’s richting natuur en natuurinclusieve landbouw
vrijgemaakt. Ook zet ze zich in voor LHBTI-rechten. Pascale werkt als mobiliteitsmakelaar.
Thijs Berman
Thijs Berman is directeur-bestuurder van NIMD sinds februari 2019. Na zijn studie
psychologie werd hij in 1987 journalist en werkte als correspondent voor
Nederlandse media in Parijs en Moskou. Ook was hij radio- en TV presentator voor
de IKON. Tussen 2004 en 2014 was Thijs lid van het Europees parlement voor de
PvdA en lijsttrekker bij de Europese verkiezingen in 2009. Daarna werkte hij in de
Centraal Afrikaanse Republiek (2015-16) bij het organiseren van verkiezingen.
Tussen 2016 en 2019 werkte hij bij de OVSE in Wenen als adviseur van de Vertegenwoordiger voor
Mediavrijheid.

Laila Ait Baali
Laila Ait Baali is directeur van WO=MEN. Laila zet zich samen met collega’s, leden
en partners in voor een sterk en divers platform. Om samen met hen het netwerk
van WO=MEN bij een breder publiek bekend te maken en bruggen te slaan tussen
verschillende mensen en organisaties om vrouwenrechten en gendergelijkheid te
realiseren.

