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Mijn verlanglijst* 
 
Mijn verlanglijst ter emancipatie van 'moslima's' én andere vrouwen in Nederland: 
Afschaffing van de afhankelijke verblijfsvergunning; strikte vervolging van discriminatie op de 
arbeidsmarkt en elders; gratis kinderopvang, 24 uur per etmaal; krachtige positieve-
actieprogramma's ter openbreking van de zogenaamde mannenberoepen en mannenfuncties; 
jongens en mannen in kinder-, zieken- en bejaardenverzorging; drastische arbeidstijdverkorting 
zodat ieder individu een zelfstandig inkomen kan verwerven; een 'generaal pardon' voor alle 
vluchtelingen die hier langer dan drie jaar zijn; salarisverhoging voor laaggeschoolde beroepen; 
ontmanning van de media; uitsluitend gemengd voetbal; Nederlands leger weg uit Irak; geen 
prijzenliberalisering op de huurwoningenmarkt; weg met de borstvoedingsmaffia; verbod en 
opheffing van de SGP; abortusvrijheid; de afschaffing van de huisvrouw; kinderbevrijding; weg met 
het patriarchaat te land, ter zee en in de lucht; ridiculiseren van mannelijkheids- én 
vrouwelijkheidsobsessies; ontasfaltisering van Nederland; gratis openbaar vervoer, 
alfabetiseringslessen en cursussen Nederlands; naast Turkije ook Marokko, Tunesië en Algerije 
volwaardig lid van de EU; vervolging van paus, kardinalen, bisschoppen, priesters, imams, rabbi's, 
dominees in gevallen van schending van mensenrechten van vrouwen; subsidiëring van 
feministiese kritiek op alle mannenwetenschappen; haren terug op vrouwenbenen; een eind aan 
de niet aflatende en alomtegenwoordige propaganda voor heteroseksualiteit; meer zon, minder 
mannen. 
 
 

                                                 
* november 2004 vroeg Opzij mij een stukje van 200 woorden over de vraag: ‘Hoe moet het nu 
verder met de emancipatie van moslimvrouwen’. Ik schreef bovenstaande verlanglijst, maar die 
werd geweigerd omdat ik ‘niet serieus in ging op de positie van moslimvrouwen’. Daarop heb ik 
het volgende antwoord aan Opzij geschreven: 
‘ 'De positie van moslimvrouwen' is dat ze door rechts Nederland tot een homogene massa zijn 
gebombardeerd, die door wie maar wil lastig gevallen, uitgescholden, gedenigreerd, betutteld en 
ter verantwoording geroepen kan worden. Dat heeft niets met feminisme en alles met racisme te 
maken. Dat dat mijn opvatting is weten jullie (zie het interview van jou met mij vorig jaar in Opzij; 
zie het in jullie bezit zijnde Brusterschap en alle andere Bonte-Waswerken, hoor de geluidsband 
van het 8-maart radioprogramma waarin zowel Cisca als ik figureerden). Als jullie mij om een 
stukje voor jullie januarinummer vragen over 'de emancipatie van moslimvrouwen' krijgen jullie dus 
inderdaad géén bijdrage aan het heersende vertoog. Wat je wel krijgt is wat jij 'een algemeen 
lijstje' noemt en wat 'gewoon' een links radikaal-feministisch universalistisch (en dus niet 
racistisch) sociaal ekonomisch programma is, waar heel wat 'moslimvrouwen' én andere vrouwen 
baat bij zouden hebben. Als er voor die mij toegestane schamele hoeveelheid van 200 woorden 
geen plaats is in jullie blad, is het met jullie politieke opvattingen nog treuriger gesteld dan ik al 
dacht te weten. 
Met vriendelijke groet, Marijke Ekelschot’  

 


