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Vrouwen Verbinden

Door het ondertekenen van deze petitie verklaar ik:
dat ik mee wil denken over en mee wil werken aan
een samenleving waarin we naar elkaar luisteren en van elkaar leren,
waarin we elkaars standpunten en (geloofs)overtuigingen respecteren,
waarin we het debat niet schuwen maar juist aangaan,
waarin we elkaar niet uitsluiten of negeren,
waarin we de verbinding zoeken
over culturele, religieuze en politieke verschillen heen
en met elkaar samen leven!
Petitie op de website vrouwenverbinden.nl

Inleiding
Voor u ligt het verslag van de debatavond Vrouwen Verbinden. Het bestaat uit
een inhoudelijk verslag van de avond, een evaluatie in vergelijking met het
projectplan van januari 2011, een financiële verantwoording, verantwoording van
de naamsvermelding van Kerk en Wereld en het verslag dat al eerder voor de
website van Kerk en Wereld is opgestuurd.

Verslag van de debatavond
Op de 100ste Internationale Vrouwendag op 8 maart 2011, vond de
inspiratiebijeenkomst ‘Vrouwen Verbinden’ plaats in debatcentrum De Nieuwe
Liefde in Amsterdam. Een bijeenkomst georganiseerd door de Oecumenische
Vrouwensynode, het PvdA Vrouwennetwerk Amsterdam en het Servicepunt
Emancipatie Amsterdam. Kerk en Wereld en de PvdA maakten de bijeenkomst
financieel mogelijk. Het thema van de avond was ‘Religie en vrouwenemancipatie: splijtzwam of bindmiddel?’ en vele vrouwen met verschillende
achtergronden kwamen op deze bijeenkomst af.
Het welkomstwoord kwam van Gritta Nottelman, die sprak over inspiratie, haar
persoonlijke passie voor de sociaal democratie en het verbinden van vrouwen
met diverse (religieuze) achtergronden door krachten te bundelen en over
(eigen) grenzen heen te kijken. Daarna gaf theologe Manuela Kalsky een lezing
over religie en vrouwenemancipatie, waarbij ze wees op de verscheidenheid
binnen religies, de autonomie van vrouwen om zelf religieuze bronnen te
bestuderen en op het feit dat vrijheid niet voor elke vrouw ‘vrij zijn van geloof ’
betekent. Ook thema’s als internationale solidariteit, compassie en de zoektocht
naar een pluriform Wij in de Nederlandse samenleving kwamen aan bod. Net als
Nottelman, benadrukte ook Kalsky het belang van het verbinden van verschillende vrouwen en het definiëren van diversiteit als maatschappelijke verrijking
en niet als bedreiging. Gespreksleider van de avond was Lammy Garming.
Na deze inspirerende woorden, was het tijd om de aanwezige vrouwen in
groepjes op te splitsen en persoonlijke inspiratiebronnen te bespreken onder
leiding van deskundige gespreksleiders zoals Amma Asante, Judith Belinfante,
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Tanja Jadnanansingh, Riet Bons-Storm, Petra Hoogerwerf, Songul Mutluer,
Margreet Elings en Khadija Bentaher. Een verscheidenheid aan vragen, zoals
‘Hoe zie je religie?’ ‘Welke waarde heeft religie in je leven?’ ‘Hoe kunnen we (als)
vrouwen verbinden?’, ‘Wat kunnen we als vrouwen voor elkaar betekenen?’
passeerden de revue. Begrippen als pluriformiteit, samenwerking, zingeving,
verbinding met jezelf en God en het maken van (religieuze) verbindingen om
polarisatie tegen te gaan, kwamen aan de orde.
In het afsluitende plenaire gedeelte lag nadruk op de vraag welke nieuwe
inzichten de aanwezige vrouwen hadden gehoord. Door de verscheidenheid
tussen de interreligieuze gespreksgroepjes, kwamen veel verschillende onderwerpen ter sprake. Niet alleen religieuze achtergronden of waarden, maar juist
ook groepssolidariteit werd als verbinding gezien. Als kernwaarden bij het zoeken
naar verbindingen kwamen ‘openstaan voor verwondering’ en ‘luisteren om
elkaar te verstaan’ naar voren. De bewogenheid met thema’s als religie en
vrouwenemancipatie bleek uit de vele open en inspirerende bijdragen. Elkaar
verhalen vertellen bleek een mooie manier om verbindingen te vormen, ook
wanneer je het niet exact met anderen eens bent.
Tenslotte lanceerde Jasja Nottelman de website www.vrouwenverbinden.nl. Een
website, naast het facebook en linkedin account, om ook digitaal vrouwen te
verbinden en onderling gedachten te kunnen uitwisselen over thema’s als religie,
politiek en emancipatie. Hiermee gaf zij de aftrap voor vervolgactiviteiten van
Vrouwen Verbinden. Zij riep de aanwezigen op de op de website geplaatste
petitie te ondertekenen en anderen te motiveren zich aan te sluiten bij het idee
van een samenleving waarin mensen mét elkaar willen leven in plaats van elkaar
uit te sluiten.
De tekst van de openingsspeech van Gritta Nottelman en van de lezing van
Manuela Kalsky is te vinden op vrouwenverbinden.nl.

Evaluatie in vergelijking met het projectplan
Doel

Ontmoeten om van elkaar te leren en elkaar te bevragen om begrip en respect
op te brengen en samen te werken in de strijd voor vrouwenemancipatie, zo
omschreven we onze doelstelling voor de avond. De conclusie die aan het einde
van de avond werd getrokken was dat we deze doelstelling voor die avond
hadden behaald. De toekomst zal moeten uitwijzen of we het samenwerken
verder vorm kunnen geven en duurzaam kunnen beleggen.

Doelgroep

Leden van het netwerk van de PvdA vrouwennetwerk Amsterdam, het
Servicepunt Emancipatie Amsterdam en de Oecumenische vrouwensynode en
vrouwen die met deze netwerken willen kennismaken hadden we beschreven als
onze doelgroep. De aanwezigen hadden in het algemeen inderdaad een binding
met een van de organiserende partijen. In sommige gevallen was de
nieuwsgierigheid naar het net geopende gebouw De Nieuwe Liefde een
belangrijke motivatie om op de bijeenkomst af te komen. In onze eigen evaluatie
zijn we tot de conclusie gekomen dat er voornamelijk vrouwen met een
christelijke, joodse, boeddhistische of niet religieuze achtergrond de bijeenkomst
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hebben bezocht. Islamitische vrouwen waren duidelijk minder vertegenwoordigd.
Hoewel we met het Servicepunt Emancipatie Amsterdam nadrukkelijk ook binnen
die groep aandacht hebben gevraagd voor de bijeenkomst heeft dat niet geleid
tot aanwezigheid. Bij de organisatoren heeft dat tot twee conclusies geleid.
Vrouwen uit islamitische doelgroep moet je nadrukkelijker via eigen (religieuze)
kanalen bereiken. En: praten over religieuze verschillen en overeenkomsten doe
je pas buiten de religieuze kanalen om wanneer de sociaal economische
verschillen zijn afgenomen.

Plan

De avond verliep volgens het vooraf opgestelde plan. Een vol programma
waarvan je achteraf kan zeggen dat het mogelijk wat te vol was.

Publiciteit

Via de websites van de deelnemende netwerken , via facebook, en andere sociale
netwerken werd de aankondiging verspreid. Vele websites namen de
aankondiging over; het gaat dan om Womeninc.nl, bruggenbouwers.com,
nederlandsevrouwenraad.nl, nieuwwij.nl en andere.

Na afloop

Aan het einde van de ontmoeting werd de website www.vrouwenverbinden.nl
gelanceerd. Hierop is de mogelijkheid gecreëerd een petitie te ondertekenen.
Inmiddels is dit door zo'n 80 vrouwen gedaan. Via facebook en linkedin zijn
vrouwen opgeroepen de petitie te ondertekenen en is een discussie gestart over
een mogelijke vervolgbijeenkomst. Inmiddels hebben zich via facebook zo'n 140
vrouwen aangesloten en via linkedin ongeveer een zelfde aantal. Genoeg
potentieel voor een vervolg.
Verslagen van de bijeenkomst zijn opgenomen op de websites van Kerk en
Wereld, de Linkerwang, het Servicepunt Emancipatie Amsterdam, de Oecumenische Vrouwensynode en natuurlijk op www.vrouwenverbinden.nl.

Financiële verantwoording
Werkelijke lasten ten opzichte van de begroting

De totale werkelijke lasten waren € 163 lager dan de begrote lasten.
Significant lager dan begroot waren de reiskosten voor spreeksters en
speeddaters en de kosten voor de website. De rekening van De Nieuwe Liefde
was in totaal een fractie hoger dan verwacht.

Werkelijke baten ten opzichte van de begroting

De totale werkelijke baten komen € 169 lager uit dan de begrote baten.
We gaan er hierbij vanuit dat de gehele toegezegde subsidie van € 750 van Kerk
en Wereld zal worden ontvangen De toegezegde bijdrage van € 650 van de PvdA
Amsterdam werd geheel ontvangen. Het verschil met de begrote baten is geheel
het gevolg van een lagere opbrengst dan begroot van de vrijwillige bijdrage van
de deelneemsters. Vooraf was er binnen de organisatie verschil van inzicht of op
de uitnodiging voor de debatavond de vrijwillige bijdrage genoemd moest
worden. Er is besloten dit niet te doen, omdat sommigen meenden dat dit
mogelijke deelneemsters zou afschrikken. Bij de “collecte” achteraf gaven veel
vrouwen aan het jammer te vinden dat ze er niet van wisten en dus geen
contanten bij zich hadden. Voor de toekomst raadt de penningmeester van de
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Oecumenische Vrouwensynode ten sterkste aan in een vergelijkbaar geval een
vrijwillige bijdrage inclusief richtbedrag op de uitnodiging te vermelden.

Staat van baten en lasten

4

Naamsvermelding Kerk en Wereld
Dat de bijeenkomst financieel mogelijk werd gemaakt door Kerk en Wereld werd,
inclusief logo, vermeld op de uitnodiging voor de avond en op het persbericht.
Op de diverse sites waar de avond werd aangekondigd stonden steevast de
financiers ook opgenomen. Het werd aan het begin van de avond genoemd en
het staat in het verslag op vrouwenverbinden.nl.

Artikel gemaild voor de website van Kerk en Wereld
Op 15 maart zijn onderstaande foto en verslag gemaild aan Kerk en Wereld voor
eventuele publicatie op de website van Kerk en Wereld.

Amsterdam, 8 maart 2011

Vrouwen Verbinden start met goed bezochte
inspiratiebijeenkomst
Wie op 8 maart de gloednieuwe hal van het debatcentrum
de Nieuwe Liefde in Amsterdam binnenstapte, werd van harte
welkom geheten door de vrouwen van Vrouwen Verbinden.
Het initiatief van vrouwen die graag op een positieve manier in de samenleving willen
staan. Vrouwen die niet mee willen gaan in polarisering en uitsluiting, maar in
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gesprek willen gaan met elkaar rond de hoofdthema's religie, politiek en
emancipatie. De honderdste Internationale vrouwendag was aangegrepen voor een
eerste inspiratiebijeenkomst.
Noem het een onorthodoxe samenwerking, maar inspirerend was de combinatie van
de netwerken van Oecumenische Vrouwensynode, het Servicepunt Emancipatie
Amsterdam en het PvdA vrouwennetwerk Amsterdam zeker. De bijeenkomst, die
financieel werd mogelijk gemaakt door Kerk en Wereld en de Partij van de Arbeid,
was druk bezocht door vrouwen vanuit heel het land. Wat inspireert je in je eigen
emancipatiestrijd? Is dat een geschreven bron, een rolmodel, een voorbeeld of een
voorval?
Na een lezing van Manuela Kalsky, initiatiefneemster van het Nieuwe Wij, en een
inspiratieronde waarbij de aanwezigen in groepjes met elkaar in gesprek gingen,
troffen de vrouwen elkaar voor het plenaire debat. Waar een deel van de bezoekers
haar inspiratie vond in een specifieke religie en ondersteuning van haar strijd vond in
religieuze bronnen, vroeg een ander deel van de bezoekers zich af hoe dat toch
mogelijk kon zijn. En de conclusie: wanneer je je bewust wordt of de keuzes die je
maakt door jou zijn gemaakt uit vrije wil of niet, zet je je eerste stap naar
emancipatie. Wie gelooft zal in haar al dan niet religieuze inspiratiebron de
bevestiging vinden die zij zoekt. Laten we als vrouwen elkaar ondersteunen in die
zoektocht, elkaars inspiratiebronnen respecteren. Elkaar niet de maat nemen maar
samenwerken om te komen tot het gemeenschappelijke, ja wereldwijde einddoel:
een gelijkwaardige positie van vrouwen.
Zie ook www.vrouwensynode.nl.
Aan het einde van deze succesvolle eerste bijeenkomst werd de website van
Vrouwen Verbinden gelanceerd: www.vrouwenverbinden.nl. De start van een
inspirerende beweging.

noot voor de redactie: voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen via
e-mail vrouwenverbinden@gmail.com
of telefoon: 06-18399883 Gritta Nottelman of 06-34399461 Jasja Nottelman

Vrouwen Verbinden is ook te vinden op Facebook en LinkedIn.
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