Uitnodiging
POLITIEK ONTBIJT VOOR VROUWEN
Van harte nodigen wij u uit voor het politiek ontbijt voor vrouwen
2017 ter ere van 8 maart Internationale Vrouwendag.
Het politiek ontbijt is bestemd voor vrouwen werkzaam in het
politieke veld in Fryslân en voor geïnteresseerden.
KOFFIE, POLITIEK, DISCUSSIE, INSPIRATIE, GEZELLIGHEID!

Pers wordt uitgenodigd en geïnformeerd over de ochtend.
AANMELDEN BIJ: email: politiekontbijt@xs4all.nl
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten ontbijt:

Woensdagmorgen 8 maart
08:30 tot 10:45 uur
De Koperen Tuin, Prinsentuin, Leeuwarden
10 euro
graag contant betalen bij ingang zaal
(bij verhindering graag afmelden wegens kosten catering).
Parkeren:

Parkeergarage Oldehoofsterkerkhof (vlakbij
Prinsentuin).

Inloop:

Vanaf 08:30 uur Heerlijk ontbijtbuffet staat klaar!

Opening:

9:00 uur door Marijke de Bie
100 JAAR KIESRECHT VOOR VROUWEN

Een grondwet van 1917 gaf vrouwen het passief kiesrecht.
In 1918 mochten wij voor het eerst naar de stembus.
Gastspreekster Iris Bos vertelt over het belang van vrouwen in de
politiek. Iris is studente Amerikanistiek, werkte maanden mee met de
Clinton campagne en is medeoprichtster van: stemopeenvrouw.com

09.20 - 09.35 uur: Vervolg ontbijt en bijpraten.
09.35 tot 10.20 uur:

DEBAT

NATUUR, BIODIVERSITEIT EN DUURZAAMHEID.
Er moet landelijk en wereldwijd een krachtige inhaalslag worden
gemaakt.
Wat en hoe gaat jullie partij dat aanpakken? Overtuig ons als
waren wij een zwevende kiezer en ga met elkaar in debat in onze
zoektocht naar een gezonde en kleurrijke wereld.
Onze gespreksleider is Irona Groeneveld
(ex-statenlid en ex-wethouder GrienLinks)

10.20 uur: Einde programma
Napraten met koffie en lekkers tot 10.45 uur.
Tot ziens op 8 maart!
Namens de organisatie Politiek Ontbijt voor Vrouwen
Marijke de Bie
Projectleider
ELFSTEDEN BIJENLINT FRYSLAN
www.buenasdiasart.com
lid van twee groene partijen

Petra Vlutters
Bestuurslid Pal GroenLinks
Gemeente Leeuwarden

Drie mooie artikelen over het initiatief van Iris Bos:
o
o
o

Leeuwarder blog MNSKP: http://mnskp.nl/vrouwenstemmen-gezocht-tweedekamer-verkiezingen/
NOS: http://nos.nl/op3/artikel/2156852-te-weinig-vrouwen-in-de-tweedekamer.html
One World: https://www.oneworld.nl/love/vrouw-rechten/bewust-op-vrouwenstemmen-omgekeerd-seksisme

N.B.: De organisatie is niet aansprakelijk
voor verlies of beschadiging aan uw
persoonlijke eigendommen

________________________________________________________

