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Nieuw: handboek voor Gender Budget Initiatieven
Over begroten met een menselijke bril.

Op donderdag 14 oktober 2004 verschijnt de publicatie Begroten met een menselijke bril;
handboek voor Gender Budget Initiatieven. Dit boek is uniek in zijn soort, omdat het de eerste
Nederlandstalige praktische handleiding is voor bestuurders of lokale groepen die een gender
budget initiatief willen starten. Het handboek is een handig hulpmiddel bij het opstellen of
beoordelen van begrotingen. Begroten met een menselijke bril is een uitgave van de Vrouwen
Alliantie in Utrecht.
Het handboek is geschreven om bij te dragen aan gelijke kansen voor mannen en vrouwen door
begrotingsplannen beter af te stemmen op de verschillende behoeften van mannen en vrouwen. Of
het nu gaat om de aanleg van een nieuw schoolplein of het beoordelen van de gemeentelijke
begroting, het helpt om te doorzien waar het geld terecht komt en in hoeverre verschillende groepen in
de samenleving hierbij gebaat zijn. Begroten met een menselijke bril,is een handboek dat het kabinet
had moeten gebruiken om te voorkomen dat nu het land in rep en roer is.
In de Tweede Kamer, in de gemeenteraad, in het schoolbestuur of bij een vereniging: overal worden
via begrotingen keuzes gemaakt. Een Gender Budget Analyse onderzoekt welke gevolgen budgettaire
beslissingen voor mannen en vrouwen hebben. Genderbudgettering betekent niet dat er een speciaal
budget is voor vrouwen, maar dat er bij het opstellen van het budget rekening wordt gehouden met de
behoeften van vrouwen en mannen, met hun verschillende rollen in huis, op het werk en in de
samenleving. Met dit boek kunnen bestuurders of leden van lokale groepen antwoord krijgen op
bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Dragen de voorziene activiteiten bij aan de oplossing van problemen van vrouwen en mannen en
sluiten ze aan bij hun behoeften?
• Welke effecten heeft de huidige manier van geld besteden op de langere termijn op de positie van
mannen en vrouwen?
• Wat betekenen de overheidsbezuinigingen in de gezondheidszorg voor het werk van
mantelzorgers?
• Hoe kan de leefbaarheid in de gemeentes verbeteren?
Het handboek is ook beschikbaar in de Engelse taal.

Bestelwijze
Begroten met een menselijke bril geeft duidelijke voorbeelden van Gender Budget Analyses, is
overzichtelijk ingedeeld, gebonden met een ringband en hierdoor gemakkelijk in gebruik. De uitgave
bevat 100 pagina’s en kost € 5,- Het ISBN is: 90-73908-15-9. Het is te bestellen bij de Vrouwen
Alliantie, telefoon: (030) 233 26 69. Bij bestellingen via de Vrouwen Alliantie wordt € 2,50 aan
verzendkosten in rekening gebracht.

