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De Economie heeft steeds meer goed opgeleide vrouwen nodig.
Minister van Financiën Kok heeft dit aan zijn Rooie Vrouwen
voorgehouden. Hij vindt dat de vrouwenbeweging moet
inspelen op het groeiend besef in het bedrijfsleven dat ‘de
economie’ die goed opgeleide vrouwen behoeft.
Moet minister Kok de vrouwenbeweging voorhouden wat zij wel
en niet te doen heeft? Dat lijkt mij niet. Het is goed dat hij
onverbloemd de waarheid zegt: ‘de economie’ heeft nodig.
Wat zich tracht voor te doen als vrouwvriendelijkheid of
vrouwenemancipatie — Kok meldt dat dit de inzet zal zijn van
de PvdA in dit kabinet — is slechts het brutale beslag dat ‘de
economie’ tracht te leggen op alweer een nieuwe
bevolkingsgroep.
In deze tijd zijn vrouwen doende om – weer - economisch
zelfstandig te worden. Overheid en ‘de economie’ staan klaar
om hun slaatje te slaan uit dit uiterst belangrijke thema van de
vrouwenbeweging. Hoe reageert de vrouwenbeweging daarop? Slechts met een licht gejoel
zoals op het vrouwencongres waar Kok sprak te horen was?
De vrouwenbeweging heeft andere prioriteiten dan in te spelen op het ‘nooit genoeg’ van ‘de
economie’. De vrouwenbeweging had, toen zij in de zestiger jaren opnieuw van zich liet
horen, een ander visioen.
Als goedopgeleide vrouwen uit die vrouwenbeweging haar plaatsen in onze samenleving
innemen dan doen ze dit niet omwille van ‘de economie’, dit armzalig fenomeen. Ik herhaal
wat een socialiste, maar vooral een feministe in 1981 zei: De meest intelligente mannen in de
PvdA willen nog steeds niet inzien dat de vrouwenbeweging geen belangenbehartiging is, maar
strijd tegen onrecht.
Deze vrouw, Joke Smit, zag déze taak voor vrouwen: zorgen dat er een herverdeling komt van
macht, geld, soorten kennis, betaald en onbetaald werk, vrije tijd, soorten
verantwoordelijkheidsgevoel, hoge posten, zorgzaamheid ten gunste van vrouwen.

1

