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De leden van de PvdA-fractie vroegen voorts of ik voornemens ben een 
emancipatie-effectrapportage te laten uitvoeren bij voorliggend voorstel. 
Deze vraag beantwoord ik ontkennend. Uit een in 1996 uitgevoerde 
emancipatie-effectrapportage over een kabinetsvoorstel tot wijziging van 
het kiesstelsel voor de Tweede Kamer kunnen namelijk ook conclusies 
worden getrokken voor de effecten van onderhavig voorstel op de vertegenwoordiging 
van vrouwen in provinciale staten. In de rapportage wordt 
de conclusie getrokken dat een verkleining van het aantal zetels in het 
algemeen nadelig uitwerkt voor de vertegenwoordiging van vrouwen. Als 
oorzaak hiervan wordt aangewezen de grotere concurrentie van potentiële 
kandidaten om gekozen te worden. Vrouwen hebben volgens de rapportage 
minder hulpbronnen (beroepsopleiding, politieke ambitie, vaardigheden, 
tijd, etc.) om deze concurrentie aan te gaan. Vrouwelijke kandidaten 
staan doorgaans ook minder vaak bij de eerste vijf plaatsen op de 
kandidatenlijst dan mannen. 
Overigens zij erop gewezen dat het samenstellen van diverse kandidatenlijsten 
reeds lange tijd de aandacht van zowel het kabinet als de voorzitters 
van de politieke partijen heeft, met wie ik op 23 november 2000 ook 
over dit onderwerp heb gesproken. Zonder uitputtend te willen zijn, noem 
ik een aantal activiteiten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, zoals genoemd in het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie1. 
Er wordt een leidraad ontwikkeld voor werving en selectie van vrouwelijke 
en allochtone kandidaten bij iedere verkiezing. Ook wordt de scholing 
van allochtone vrouwen met een politieke ambitie inmiddels al een 
aantal jaren financieel ondersteund, evenzeer als de actie «Zij aan zij in de 
raad» van de werkgroep M/V 50/50. Het onderwerp politieke cultuur vormt 
een onderdeel van de Vernieuwingsimpuls dualisme en lokale democratie. 
Een verbetering van de politieke cultuur is van belang voor de aantrekkelijkheid 
van het vervullen van politieke functies en kan in die zin bijdragen 
aan een meer veelzijdige samenstelling van vertegenwoordigende 
lichamen. 


