
Deze kieswijzer toont hoe de verschillende (grote) partijen scoren op ecofeministische thema's. Natuurlijk beslaan we hier mee maar een beperkt aantal thema's. Bekijk de score dan
ook vooral als startpunt vanuit ecofeministisch oogpunt. Politiek verandert niet alles, maar door bewustwording kun je bepaalde thema's wel op tafel krijgen.                    

#ecofeministischekieswijzer

Onze ecofeministische eisen
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NEDERLAND
KLIMAATACTIE, NU!
Via publieke en financiële steun aan de fossiele sector en door handel dragen Nederland en Nederlandse
bedrijven bij aan vervuiling en ontbossing elders. De gevolgen zijn voelbaar vooral voor kwetsbare groepen op
het Zuidelijke halfrond van de aarde. Ook hier zien we dat vrouwen*, door bestaande ongelijkheden, als eerste
geraakt worden door klimaatverandering. Daarnaast moet Nederland als grote vervuiler haar
klimaatdoelstellingen verdubbelen en uitstoot van broeikasgassen verminderen. 

De overgang naar duurzame energie moet oog hebben voor die mensen die hierdoor het hardst worden
getroffen, zoals werknemers in de fossiele industrie en vrouwen die werkzaam zijn in laagbetaalde en informele
sectoren. Energiearmoede, gebrek aan isolatie of fatsoenlijke verwarming zorgt daarnaast voor een slecht
binnenklimaat en gezondheidsproblemen en is ook in Nederland vaak gendergerelateerd. 

EEN EERLIJKE EN RECHTVAARDIGE ENERGIETRANSITIE

EDCs, hormoonverstorende chemicaliën, in ons leefmilieu bedreigen ongemerkt onze reproductieve gezondheid
en verhogen het risico op borst- baarmoeder- en prostaatkanker. 90% van alle kinderen worden voor hun
geboorte al blootgesteld aan vervuiling. Stoffen als PFAS worden zelfs 'forever chemicals' genoemd. Strenge
wetgeving en controles zijn hard nodig.

HORMOONVERSTOORDERS, NEE BEDANKT!

Een gangbaar stuk maandverband bestaat voor 90 procent uit plastic en kan pesticideresten en weekmakers
bevatten. Naast een verplichte ingrediëntenlijst, willen we een einde maken aan menstruatie-armoede en
zorgen dat gifvrije alternatieven voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn. Producenten van
wegwerpmenstruatieproducten zouden verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de door hen veroorzaakte
ecologische vervuiling. 

GIFVRIJ EN BETAALBAAR ONGESTELD

De nieuwe Europese Single Use Plastic (SUP) richtlijn gaat niet ver genoeg. We hebben strengere regelgeving
nodig om ons buitensporig plasticgebruik in te perken. En om alle kunststoffen tegen 2030 recyclebaar te maken.
Ook microplastics moeten uit alle consumptiegoederen worden geweerd, dus ook uit al onze
verzorgingsproducten. 

EEN PLASTICVRIJE SAMENLEVING

We zien we dat we door onze productie, consumptie en handel een grote negatieve impact hebben op de levens
van mensen elders. De uitbesteding van productie aan het globale zuiden kan niet ongestoord en ongereguleerd
doorgaan. Een gezonde leefomgeving en  sociale bescherming wordt vaak buiten beschouwing gelaten in
handelsverdragen. Industrieën moeten verantwoordelijk worden gehouden voor vervuiling en
mensenrechtenschendingen.

DUURZAME EN EERLIJKE HANDEL

We hebben meer vrouwen aan tafel nodig. Daar waar de beslissingen worden genomen over leefbaarheid,
duurzaamheid, mobiliteit, infrastructuur, water, klimaat en energie zitten vrijwel alleen mannen aan tafel en
ontbreekt een genderlens. Dat kan op hoog niveau, in de exacte wetenschap of in de technische industrie. Maar
ook in het bestuur van een lokale energiecoöperatie of van een waterschap. 

GENDERQUOTA EN DUURZAAMHEID

Versterk de biodiversiteit door strengere wetgeving en beter handhaving van het gebruik van pesticiden, die
desastreuze gevolgen hebben op onze biodiversiteit en gezondheid. Zorg voor krimp van de veestapel waardoor
import import van onduurzaam geteelde soja uit het globale zuiden niet meer nodig is. Stop export van intensieve
land- en veeteeltsystemen, die in het zuiden leiden tot meer werkloosheid, meer vervuiling en het verdwijnen van
eeuwenoude duurzame productietechnieken. 

EERLIJKE LANDBOUW, WERELDWIJD
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Onze Kieswijzer
Op 17 maart vinden de verkiezingen voor de
Tweede Kamer plaats. Er staat heel wat op het
spel. Vrouwen*dragen vaak de zwaarste lasten
van armoede, milieuvervuiling en
klimaatverandering. Milieurechtvaardigheid en
klimaatrechtvaardigheid bestaat voor ons niet
zonder genderrechtvaardigheid. We beoordelen
de partijprogramma’s specifiek op hun beloften
rondom een aantal ecofeministische thema’s: 
rechtvaardige 
energietransitie, eerlijke 
klimaatactie, ‘period power’, 
genderquota in duurzame 
ontwikkeling en een gifvrije 
leefomgeving.

GEÏNSPIREERD? Vrouwen* slechter af op een opwarmende planeet

Het glazen plafond overkoepelt Nederland nog steeds: slechts 31% van de
Tweede Kamer is vrouw*.  Als je naar sectoren als energie, water, milieu en
mobiliteit kijkt dan zijn de cijfers nog veel slechter. Deze onevenwichtigheid
betekent dat genderkwesties ongehoord blijven en dat er minder of niet met
een genderlens gekeken wordt. Gender heeft invloed op de manier 
waarop je het openbaar vervoer vormgeeft, waarop je naar de 
infrastructuur kijkt. Belangrijk is dan ook om te beginnen met het 
onderwijs. Er zijn nog steeds twee keer zoveel mannen dan vrouwen 
die afstuderen in STEM-vakken (exacte wetenschap) of werkzaam 
zijn in de  techniek.

Energiearmoede is ook in Nederland een probleem.
Veel huishoudens worstelen om hun huis voldoende
te verwarmen of te koelen en hun
elektriciteitsrekening op tijd te betalen.  Gebrek aan
isolatie of fatsoenlijke verwarming zorgt ook voor een
slecht binnenklimaat en gezondheidsproblemen.
Energiearmoede wordt in Nederland niet als politieke
prioriteit gezien. En er is weinig oog voor de
negatieve financiële gevolgen van huishoudens bij
een duurzame energietransitie. Ook wordt vrijwel
geen rekening gehouden met het feit dat vrouwen*
hierbij onevenredig zwaar worden getroffen. De
overgang naar 100% duurzame energie moet
daarom ook die mensen beschermen wiens
levensonderhoud wordt beïnvloed door die
maatschappelijke verschuiving, zoals werknemers in
de fossiele industrie en vrouwen* die werkzaam zijn
in laagbetaalde, onzekere en informele sectoren. Wij
stimuleren dan ook vooral deze groepen om deel te
nemen aan lokale energiecoöperaties 
om zelf beslissingen te kunnen 
nemen over hun eigen
energiebehoeftes.

Deze publicatie is financieël mogelijk gemaakt door
de Europese Unie. WECF is volledig verantwoordelijk
voor de inhoud. Deze kieswijzer geeft niet de visie
van de EU weer. 

Vrouwen* aan tafel

Hier vind je meer
informatie over
belangrijke
ecofeministische
thema's  En
waarom deze
ecofeministische
kieswijzer nodig is!

Women Engage
for a Common Future www.wecf.org/nl/ecofeministische-kieswijzer

Eerlijke landbouw wereldwijd!
Versterk de biodiversiteit door strengere wetgeving en handhaving voor bestrijdingsmiddelen
en pleit in de EU voor meer investeringen in duurzame landbouw. Pesticiden en andere
bestrijdingsmiddelen hebben desastreuze gevolgen voor de Nederlandse biodiversiteit en
voor de menselijke (reproductieve) gezondheid. Nederland moet de regelgeving m.b.t. het
gebruik van deze bestrijdingsmiddelen aanscherpen en strenger handhaven. Binnen de
Europese Unie moet Nederland zich hardmaken voor een transitie van EU-landbouwsubsidies
onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid naar de biologische landbouwsector. 
 Nederland exporteert vooral de intensieve aanpak van land- en veeteelt en van
glastuinbouw.  Dit leidt in het globale zuiden tot meer werkloosheid, meer vervuiling en
aantasting van eeuwenoude lokale productietechnieken die wel duurzaam zijn. 

Duurzame handel, dus ook slow fashion!
Voor onze kieswijzer hebben we gekeken naar hoe partijen scoren op duurzame internationale handel en
gendergelijkheid. Maar wist je dat de textielindustrie na de olie-industrie de meest vervuilende ter wereld is? Er
wordt meer kleding dan ooit geproduceerd, gekocht en weggegooid. Dit heeft enorme gevolgen voor de 75
miljoen arbeiders, vooral vrouwen*,  in de textielindustrie wereldwijd. Textielwerkers betalen een hoge prijs voor
onze goedkope T-shirts. Ze hebben geen leefbaar loon, werken onder zware werkomstandigheden en staan
bloot aan zowel (seksuele ) intimidatie als giftige stoffen. Bij de productie van textiel worden veel stoffen
gebruikt die in de EU al verboden zijn. Dit heeft een grote impact op de gezondheid van textielwerkers en op het
lokale milieu.  Wij willen dat Nederland een eind maakt aan het lineaire model van ‘consumeren, dragen en
weggooien’ en bedrijven zelf verantwoordelijk maakt voor recyclen, hergebruik  en meer transparantie. En ze zelf
voor hun vervuiling laat betalen!

Een eerlijke energietransitie 

Giftige stoffen, nee bedankt!
Chemicaliën in alledaagse producten zoals tampons,
voedselverpakkingen, cosmetica en
verzorgingsproducten bedreigen ongezien onze
reproductieve gezondheid. Met name
hormoonverstorende stoffen worden gelinkt aan onze
verminderde vruchtbaarheid (daling aantal
spermacellen) en hormoongevoelige kankers zoals
borst- baarmoeder- en prostaatkanker. We kunnen
met ons ongebreidelde consumentisme niet blijven
spelen met onze gezondheid. De EU-REACH-
voorschriften voor gevaarlijke chemische stoffen
moeten worden aangescherpt. Ook is een veel groter
bewustzijn nodig bij de consument voor deze
gezondheidsrisico's. Daarnaast moeten ook de risico’s
van gifstoffen in een circulaire economie worden
meegenomen. Er mag geen risico bestaan dat in de
EU verboden stoffen via recycling weer in het
productieproces terugkomen.. Naast hun beleid ten
aanzien van gifstoffen hebben we de
partijprogramma's ook nagekeken op inzet voor een
plasticvrije samenleving èn gifvrije en betaalbare
menstruaties voor iedereen. 

Er is de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van gendergelijkheid en
vrouwenrechten, maar deze ontwikkeling lijkt wereldwijd te stagneren. Ook in Nederland. Daarnaast
maken de COVID-19 crisis, de klimaatcrisis en de Black Lives Matter-beweging pijnlijk duidelijk dat
we leven in een wereld die gebouwd is op hardnekkige systemen van uitsluiting en onderdrukking.
Ook voor Nederland is er nog veel vooruitgang mogelijk en pleiten we voor andere keuzes. Dus niet
3,4 miljard voor de KLM, maar investeren in goede scholen, zorg en een duurzame toekomst. Juist
de sectoren waar veel vrouwen werken staan in de frontlinie nu en verdienen meer waardering. Dat
is goed voor de samenleving en het versterkt gendergelijkheid.
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