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SGP blijft bij vrouwenStartdpunt
ondanks dreigende rechtszaak
Lidmaatschap
redactie politiek
DEN HAAG - Het vrouwenstandpunt blijft de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) achtervolgen. Het Clara Wichmann-instiruut heeft de SGP onlangs in een
brief gevraagd haar vrouwenstandpunt te heroverwegen. Het
emancipatie-instituut dreigt met
een rechtszaak.
Partijvoorzitter Kolijn schrijft
nu een reactie, samen met een
jurist, want 'de zaak is niet te onderschatten'. En nee, het vrouwenstandpunt wordt niet heroverwogen, verzekert hij.
Binnen de SGP gaan tegen-

wil de SGP en de staat voor de
rechter dagen. De staat zou het
uitsluiten van vrouwen gedogen
en de SGP zou zich schuldig maken aan discriminatie. De voorbewoordig steeds meer stemmen
reidingen voor de rechtszaak zijn
op vrouwen een gewoon lidmaat- nu al bijna een jaar aan de gang.
schap te geven. Uit eerder onder- Momenteel zoekt het instituut
zoek is gebleken dat bijna tachtig vrouwen met een SGP-achterprocent van de SGP-jongeren
grond die als procespartij willen
vindt dat vrouwen gewoon lid
optreden.
moeten kunnen worden.
De lidmaatschapsregels die de
Zo'n vijftien jaar geleden dacht SGP hanteert zijn volgens het
de SGP echter de discussie over
Clara Wichmann-instituut in
het vrouwenstandpunt te kunstrijd met grondwet artikel l en
nen afsluiten. Een fout, zegt par- het VN-vrouwenverdrag. Binnen
tijvoorzitter Kolijn nu. ,,We nebde partij - die nu twee zetels in
ben vooral jongeren verzuimd
de Tweede Kamer heeft - kunnen
een onderbouVing van de arguwouwen geen volwaardig lid
menten te geven. Daardoor kenworden. Zij kunnen wel buitennen zij onze argumenten niet
gewoon lid zijn, maar hebben
precies." Kolijn wil niet verder
geen stemrecht binnen de partij.
uitwijden over de reactie die hij
Ook hebben ze geen passief stemaan het voorbereiden is.
recht, waardoor ze geen lid kunHet Clara Wichmann-instituut
nen worden van de gemeente-

raad of de Tweede Kamer.
Hoewel officieel nog geen partij is gedagvaard, wil het instituut de gang naar de rechter
doorzetten. In 1995 moest de SGP
zich ook al bij de rechter verantwoorden toen de partij een vrouwelijk aspirant-lid weigerde.
Toen pakte de zaak in het voordeel van de SGP uit.
Het instituut zegt nu goede
hoop te hebben wel succes te
boeken. In 1997 wijzigde de partij namelijk haar statuten. Nu
staat er expliciet dat vrouwen
geen volwaardig lid mogen worden.
Partijvoorzitter Kolijn is niet
van plan hier nu van af te wijken.
„Wat andere partijen doen, is
voor hun geweten. Wij vallen
niemand lastig. Onze richtlijnen
zijn puur intern gericht."

