
Vrouwenkiesrecht! En dit voor de eerste keer: op 19 januari 1919 waren  
vrouwen in Duitsland voor de eerste keer stemgerechtigd. 100 jaar vrouwen-
kiesrecht is een reden tot feestvieren maar geen reden om uit te rusten.  
Bettina Metz, directeur van het Duitse comité voor UN WOMEN, en Isabel  
Bonacker, vice-voorzitter van de raad van bestuur van BABOR, zijn het met 
elkaar eens over het feit dat er wat betreft het thema empowerment nog werk 
aan de winkel is. Een gesprek.

Bettina Metz: „Het vrouwenkiesrecht was een mijlpaal. Maar ook mijlpalen zijn slechts bouw-
stenen van een visie. In 2019 hebben vrouwen nog altijd niet dezelfde ontwikkelingskansen 
als mannen. Samen met BABOR zeggen we dus: we ask for more.“

Isabel Bonacker: „…for so much more. BABOR is een onderneming die door sterke vrouwen 
wordt gedragen. Sinds het begin van de bedrijfsgeschiedenis staan bij ons vrouwen in het 
middelpunt die kleine en middelgrote bedrijven leiden: schoonheidsspecialistes. Het zijn hel-
dinnen, voorbeelden maar vaak ook vrouwen die – zoals alle vrouwen – op moeilijkheden stui-
ten. Dat willen we graag veranderen.“

Bettina Metz: „We zijn erg blij dat BABOR met ons strijdt en bijvoorbeeld de empowerment 
principles heeft ondertekend. Want als de verandering in dit tempo doorgaat, dan duurt het 
nog 217 jaar tot tenminste de economische gelijkstelling van mannen en vrouwen is bereikt. 
Dit duurt ons te lang.“ 

Isabel Bonacker: „Als ondernemer kan ik dit alleen maar beamen. Aan de ene kant heb ik zelf 
een „hands on“ mentaliteit en trage processen maken me onrustig, aan de andere kant heeft 
het werkelijk voordelen voor iedereen – vrouwen, mannen, ondernemingen, de maatschappij – 
als vrouwen sterk en zelfbepalend zijn. Daarom word ik zo enthousiast over het werk van UN 
WOMEN dat we voor meer dan een jaar begeleiden.“

Bettina Metz: : „En dit jaar heeft ons enkele stappen vooruitgeholpen. In 2018 kon UN Wo-
men in totaal 27 vrouwdiscriminerende wetten in 17 landen afschaffen of hervormen. Bijna 
7.000 vrouwen in 32 landen besloten na een training door UN Women voor een politieke of 
economische managementcarrière. Dit zijn slechts enkele voorbeelden hoe UN Women met 
de hulp van haar ondersteuners het leven van vrouwen in 2018 blijvend veranderde.“

Isabel Bonacker: „Indrukwekkend. Maar we zijn het erover eens: nog niet voldoende.  
We vragen om meer en verheugen ons om UN Women ook in 2019 te begeleiden.“

#ikkies
…EEN ZELFBEPALEND LEVEN


