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Gendergelijkheid? 

In 2017 is al veel veranderd voor vrouwen, denk 

maar aan #MeToo en She Decides. 2018 moet 

helemaal het jaar van de verandering worden. 

We wisten al dat mannen en vrouwen niet de- 

zelfde vergoeding krijgen voor dezelfde prestaties. In Nederland werkt Lilianne Ploumen (PvdA) 

aan een wetsvoorstel waarin bedrijven moeten aantonen dat mannen en vrouwen die hetzelfde 

werk doen ook hetzelfde salaris krijgen. Doen ze dat niet, dan zijn die werkgevers strafbaar. 

 
IJsland stelt als eerste land ter wereld gelijk loon 

voor mannen en vrouwen verplicht. De afgelo- 

pen negen jaar stond IJsland al bovenaan de 

lijst van gelijkheid tussen man en vrouw van het 

World Economic Forum (WEF). Nederland zakte 

vorig jaar op die lijst van de zestiende naar de 

32e plaats. BBC-China-correspondent Carrie 

Gracie heeft uit protest over ongelijke beloning 

haar ontslag ingediend. De chef van de redactie 

in Beijing ontdekte dat zij flink minder betaald 
krijgt dan chefs die andere grote teams van correspondenten leiden. Toen zij dit aankaartte 

kreeg ze een salarisverhoging van 33 procent aangeboden. Nog altijd minder dan haar man- 

nelijke collega's (kun je nagaan hoe groot het verschil was). Reden voor haar om per direct op 

te stappen. 

 
De jaarlijkse verkiezing voor beste bestuurder van 

Binnenlands Bestuur is in aantocht. De tien nominaties 

betreffen uitsluitend mannelijke bestuurders. De titel 

gaat dus niet naar een vrouwelijke bestuurder, want die 

staat er niet tussen. Chef redactie BB Hans Bekkers acht 

zich niet verantwoordelijk voor de voordrachten, want de 

genomineerden kwamen voort uit het bestuurdersveld 

en die kwamen niet met vrouwen. 
Op voordracht van journalisten en publiek zijn 20 vrouwe- 

lijke deskundigen geselecteerd die in aanmerking komen 

voor de ‘Vrouw in de Media Award 2017’; zie vrouwinde- 

media.nl. 
Nederlandse media bieden geen goede afspiegeling van 

de Nederlandse bevolking. Praatprogramma's zijn nog 

altijd een 'feest' van witte mannen en mediamensen. Er 

zitten te weinig vrouwen en te veel journalisten aan tafel. 

Dat moet veranderen! 
 

Bron: Nieuwsbrief ZijSpreekt - januari 2018 

www.zijspreekt.nl 

11 


