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Om de Positie van Vrouwen te
Versterken
Wat al deze verschillende organisaties gemeen hebben is de
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2517 AN Den Haag
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Vrouwenpodium 2010-2020
Politieke aandacht voor vrouwenzaken
In Vrouwenpodium werkt de NVR aan blijvende politieke
aandacht voor zaken die voor vrouwen belangrijk zijn. Dat
doen we samen met de FNV en de vrouwencommissies
van verschillende landelijke migrantenorganisaties. Rond
8 maart, internationale Vrouwendag, en voorafgaand aan
Prinsjesdag gaan we samen met deskundige vrouwen uit de
achterban van de samenwerkende organisaties aan tafel met
Kamerleden voor bijvoorbeeld ontbijt of high tea, maar vooral
ook om de politici te inspireren met ervaringen uit de praktijk.

Genderspecifiek beleid bij rijk
en gemeenten
De belangrijkste activiteiten van de NVR zijn gericht op
politiek en overheid. Bedoeling is de stem van de Nederlandse
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Nationaal en internationaal actief
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maatregelen niet alleen geen nadelige gevolgen hebben voor
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