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Zelf vind ik het fijn als ik met dame wordt aangesproken.
Maar waarom zijn dames onder elkaar dan vrouwen?
Waarom spreken wij niet over dames-emancipatie?
Emancipatie (van het Latijnse emancipatio) is het streven
naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een
achtergestelde positie. Dit kan via gelijkgerechtigdheid,
zelfstandigheid of de formele toekenning van gelijke rechten,
gelijkstelling voor de wet. Dat geldt overigens niet alleen voor
dames maar ook voor iedereen die wordt achtergesteld. U
kunt de lijst elf wel maken.
De officiële definitie van emancipatie is door onze koningin
Maxima treffend vertaald toen zij zei “emancipatie is gewoon
zelf aan het stuur zitten”. Daar hoef je dus geen bestuurder voor te zijn, zoals ik,
maar de regie over je eigen leven en onafhankelijkheid voeren.
Ik had een goede relatie met mijn vader die bij de KPN werkte. Hij heeft mij
bijgebracht wat belangrijk is, nl:
 School
 Economische onafhankelijkheid
 Je eigen broek kunnen ophouden
 Geen ongelijkheid (dat is discriminatie)
Volgend jaar is het precies honderd jaar geleden dat wij kiesrecht voor iedereen
invoerden, zodat elke stem even zwaar zou wegen en iedereen zich vertegenwoordig
zou voelen. Het staat op papier maar een eeuw later hebben wij het nog steeds niet
helemaal in praktijk gebracht. Inderdaad is er in die tijd veel gebeurd. Onze moeders
kregen vroeger ontslag zodra zij trouwden, onze oma’s mochten niet stemmen terwijl
de uitspraak van Joke Smit nog steeds geldt: “ik wil dat het beter wordt voor mijn
dochter en kleindochter”. Er is dus nog steeds werk aan de winkel. Maar quota voor
het aantal vrouwen aan de top? Dat is kunstmatig en vrouwen die op de basis van
een quotum aan de top komen zullen dat vroeg of laat altijd weer terugkrijgen.
Laten wij ons beter vasthouden aan de woorden van Alette Jacobs “De vraag naar
recht eist gevoel van plicht”. In mijn eigen woorden: “Als je iets wilt bereiken moet
daar voor gaan”. Of om met koningin Maxima te spreken: “Zorg dat je het stuur in
handen krijgt”.

