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VROUWEN

Aftellen
Intro Groene Omroep
Presentatrice in de studio: Greet Michielsen kondigt het thema van de uitzending aan.
Vrouwen eisen steeds meer hun rol op in de maatschappij. Vroeger was er een
duidelijke rolverdeling, vrouw aan de haard. (cartoonfiguur)
In beeld: poetsende vrouw, een vrouw aan de naaimachine, vrouw die kookt. Het
verhaal van huisvrouw en moeder Molly, 57 jaar. Ze getuigt over haar ervaringen.
Studio. Presentatrice. Nu is de situatie veel complexer. Sommigen gaan uit werken,
anderen blijven thuis
In beeld: een vrouw aan het werk op een kantoor aan een computer. Het verhaal van
Lut, 34 jaar, moeder van 2 kinderen. Zij getuigt. Voltijds blijven werken is een
bewuste keuze. Gevolg is vooral een gebrek aan vrije tijd. Er is een taakverdeling
tussen man en vrouw, maar het organiseren van het huishouden komt toch vooral
terecht op de schouders van de vrouw.
In beeld: fietsende kinderen en een mama. Het verhaal van Els, 37 jaar, moeder van 4
kinderen. Zij getuigt. Zij is bewust thuis gebleven om de kinderen op te voeden (gaat
ook niet stempelen). Toch is ze op zoek gegaan naar een invulling buiten haar gezin,
geeft 1 voormiddag per week Engelse les.
In beeld: een man die kookt, baby op de rug, kinderen thuis, … (humoristisch)
In de studio: presentatrice en cartoonfiguur: zoeken naar mogelijkheden om het werk
en de rollen te herverdelen.
VIM (vrouwen in de middenleeftijd). Beeld van een zaal vol toehoorders.
Aan het woord: Chris Rooman van VIM
Beelden van een beurs met standjes. Commentaar: vrouwenoverlegcomité
Aan het woord: Anne-Sophie Van Neste, voorzitter VOK, over de geschiedenis, de rol
van VOK, over feminisme.
Beelden van een bijeenkomst, podium, sprekers, publiek. Commentaar: jaarlijkse
vrouwendag
Aan het woord. Anne-Sophie Van Neste
Beelden vanop de vrouwendag: minder over politiek
Aan het woord: Anne-Sophie Van Neste
In de studio: presentatrice + cartoonfiguur: hekelen de politieke mannelijke cultuur
Aan het woord: Mieke Vogels, parlementslid Agalev. Getuigt over hoe moeilijk het is
voor vrouwen in de politiek
Aan het woord: Magda Aelvoet, senator Agalev
Beelden van een vergadering van de vrouwenwerkgroep van Agalev
Aan het woord: Vera Dua (werkgroep Vrouwen Agalev)
In beeld: folder: “Zeg niet te gauw ik vind geen vrouw”
Aan het woord: Vera Dua
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In de studio: presentatrice en cartoonfiguur: doen een oproep voor de discussiedag
over vrouwen van 12 maart
In beeld: boek: “Groen breekt door”
“Open studiedag groen gemeentebeleid 27 februari 1988 Vooruit Gent”
In beeld: “Antwerpen Groen”
“4de Kongres Europese Groenen 8-9-10 april 1988 Antwerpen”
Outro Agalev

