Geachte donateurs,
Voor u ligt onze nieuwsbrief van 2015. Er is dit jaar
weer veel werk verricht ten aanzien van het voorbereiden en procederen van rechtszaken die de rechten
van vrouwen versterken. Daar vertellen wij in deze
nieuwsbrief graag meer over.
In de loop van het jaar heb ik met een aantal van u
gesproken. Het was geweldig om uw idealen voor
een verbetering van de maatschappelijke positie van
vrouwen te beluisteren, daarmee tot nieuwe ideeën te
komen en te horen hoezeer u het werk van het fonds
waardeert.
In het komende jaar heeft het fonds de doelstelling om
beter met u in contact te blijven door middel van een
digitale nieuwsbrief. Als we uw e-mail adres nog niet
hebben, stuur ons dan graag een berichtje. We zijn
altijd geïnteresseerd in nieuwe ideeën en
mogelijkheden. Mocht u dat leuk vinden, zijn we ook
te vinden op Facebook en Twitter.
Ook namens het bestuur wil ik u van harte bedanken
voor uw bijdragen aan ons
werk. Door u kunnen we onafhankelijk van overheidssteun
blijven strijden voor de rechten
van vrouwen, wat helaas ondanks dat er al zoveel is bereikt,
nog steeds broodnodig is.
Anniek de Ruijter Voorzitter

Bij de rechter: borstimplantaten
Op 30 september vond de hoorzitting
plaats voor de rechtszaak van de stichting
voor Vrouwen met Siliconen Implantaten
(SVS) tegen de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt de
SVS die eist dat de Inspectie handhavend optreedt tegen
het gebruik van gevaarlijke siliconen borstimplantaten.
De stelling van SvS en proefprocessenfonds Clara Wichmann bij monde van advocaat Tom Barkhuijsen is dat in
juridische zin, zolang er onduidelijkheid bestaat, het bevel
moet worden afgegeven om de implantaten van de markt
af te halen.
De medische deskundigen die in de zaak gehoord werden,
spraken van gebrek aan controle en protocol met betrekking tot toxische stoffen, terwijl er wel grote groepen
vrouwen zijn met ernstige klachten, waaronder kanker en
auto-immuunziekten.
Omdat al ruim 4000 vrouwen zich hebben gemeld bij de
SVS, moet eerst breedschalig onderzoek worden opgestart
tot dat de veiligheid voldoende vast staat. De toezicht en
controle van de Inspectie is nu volstrekt onvoldoende.

Nieuw: Seksisme en het VN Vrouwenverdrag
De laatste tijd is de problematiek rondom seksisme meer onder de aandacht gekomen.
Seksisme betekent het discrimineren op basis van geslacht. Met name seksisme in het
openbare domein, op televisie en in reclames is nog steeds aan de orde van de dag.
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann onderzoekt in samenwerking met PILP (Public Interest Litigation Project) en enkele rechtswetenschappers, de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag in zaken rondom
vermeend seksisme in het openbaar en de mogelijkheid tot het voeren van een proefprocedure over deze
materie

Digitale nieuwsbrief

Het fonds stuurt ook digitale nieuwsbrieven. Van sommige donateurs is het e-mailadres niet bekend. Wilt u wel een
digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar info@clara wichmann.nl

N I EUW S B R I EF D E C E M B E R 2 0 1 5

Nieuw: studerende moeders
Op 18 september 2015 stuurde het Proefprocessenfonds Clara Wichmann samen met PILP,
st. Studerende Moeders, NVR en FNV Vrouw een brief aan het ministerie van OCW over de problematiek
van jonge moeders en zwangere vrouwen die een opleiding volgen. Vraag is of, en zo ja welke actie het
ministerie hier in gaat nemen. De volledige brief is te vinden op onze website www.clara-wichmann.nl
Een grote groep studerende moeders en zwangere studenten lopen groot risico op studievertraging en/of studie uitval, in
combinatie met een forse studieschuld. De kern van de problematiek is gelegen in het feit dat voor deze groep geen goede
regelingen zijn getroffen (rond tentamens, roosters en uitloop), terwijl die er bijvoorbeeld wel zijn voor topsporters of
mensen met een beperking. Deze groep studenten is overgeleverd aan de goedwillendheid van een onderwijsinstelling.

Uitgeprocedeerd? Zwangere zelfstandigen
Minister Asscher weigert gehoor te geven aan de aanbevelingen van het CEDAW rondom de zwangerschapsuitkering van vrouwen in de periode 2004 tot 2008. In februari 2014 oordeelde het CEDAW dat
de Nederlandse Staat de zwangere zelfstandigen zonder uitkering moet compenseren.
De zes klaagsters in deze procedure hebben met de uitspraak van het CEDAW toch een uitkering
aangevraagd bij het UWV. Resultaat: Eén klaagster heeft de uitkering toegekend gekregen! De andere
vrouwen zijn in bezwaar en beroep gegaan tegen hun afwijzing. Hier wordt naar voren gebracht dat
aan één van de zes de uitkering is toegewezen en dat op basis van het gelijkheidsbeginsel voor de
anderen hetzelfde behoort te gelden. Het UWV verwerpt deze argumentatie en stelt dat het fout was
die ene uitkering toe te kennen.
De rechtbanken in Utrecht en Amsterdam zullen hier de komende maanden een juridisch oordeel
over vellen. Ondanks dat deze procedure al jaren voortsleept blijft het fonds volharden en zijn we nog
lang niet uitgeprocedeerd zolang er geen gerechtigheid is voor deze vrouwen.

Altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes op
het gebied van vrouwenemancipatie?
Volg ons op Twitter @clara_wichmann en Facebook

Voor het overzicht van alle proefprocessen,
het laatste nieuws, en onze Twitterfeed:
www.clara-wichmann.nl

Namens het hele bestuur: wederom veel dank voor uw trouwe steun aan het fonds!
Het fonds draait volledig op donaties! Steun het Proefprocessenfonds Clara Wichmann
NL03 INGB 0000 64 34 64.
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