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De schatkamer van Atria

Onze speerpunten

Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Atria levert kennis opdat de lang bevochten gelijkberechting van vrouwen en mannen daadwerkelijk in praktijk wordt
gebracht in alle diversiteit. Als kennisinstituut verzamelt, beheert, en deelt Atria
het erfgoed van vrouwen, onderzoekt hun huidige positie in de samenleving en
adviseert over toekomstige ontwikkelingen en beleid. Atria verbindt historische
en actuele kennis. Het belicht de kracht en innoverende bijdragen van vrouwen
aan de samenleving.
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Geweld tegen vrouwen en meisjes is een
groot maatschappelijke probleem. Atria
maakt dit probleem zichtbaar, doet onderzoek en biedt aanknopingspunten voor
preventiebeleid.
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Beeldvorming
De baas is een man, roze een kleur voor meisjes,
jongens zijn beter in techniek. Atria onderzoekt hoe
dit soort stereotypen van ‘vrouwelijk’ en ‘mannelijk’
doorwerken in maatschappelijke verhoudingen.
Ook onderzoeken we hoe we genderstereotypen
kunnen doorbreken.
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Er zijn duidelijke verschillen in de deelname van
vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt, in de
dagelijkse zorg voor kinderen en in het geven van
mantelzorg. Atria onderzoekt en analyseert deze
verschillen en geeft advies.
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Vertegenwoordiging
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In de politiek en in de top van het bedrijfsleven zijn vrouwen nog niet evenredig
vertegenwoordigd. Atria onderzoekt deze
participatie van vrouwen en adviseert op
basis van inspirerende voorbeelden.

Blijf op de hoogte en abonneer je op de nieuwsbrief via www.atria.nl

2016
Alettajacobsfonds.nl
Het Aletta Jacobs Fonds maakt innovatieve projecten
mogelijk, die het verhaal van een samenleving met gelijke
kansen vertellen. In 2016 gaat de website van het fonds
live; in 2017 krijgt deze een nieuw jasje.
Doneer ook via de website.

5 november 2016

17 februari t/m 29 april 2017

22 maart 2017

Museumnacht
Ieder jaar opent Atria zijn deuren tijdens de
Amsterdamse museumnacht. Met in 2016
zo’n 700 bezoekers. Tijdens deze nacht
presenteert Atria zijn collectie & archief op
een speelse manier aan een jong publiek.

Expositie van Gon Buurman
Gon Buurman, met haar iconische portretten van lesbische vrouwen, is één van de
belangrijkste fotografen van de tweede
feministische golf. In februari opent een
oeuvretentoonstelling bij Atria én IHLIA’.

Atria Stembureau:
36% Tweede Kamer is vrouw
Atria brengt de factsheet Vrouwen in de politiek uit. Bij de
Tweede Kamerverkiezingen zijn 54 vrouwen verkozen. Dat
is slechts 36% van het totale aantal Kamerleden: hetzelfde
aantal als in 1998 en minder dan in 2010 en 2012.

februari 2016

15 oktober 2016

3 maart 2017

Debatten met De Nieuwe Liefde
In 2016 organiseren Atria en De
Nieuwe Liefde een serie debatten.
Zo komen er in februari 2016 270
bezoekers naar het debat M/V:
Hokjesdenken in de liefde.

F-lab met Chimamanda Ngozi Adichie
De Nigeriaans-Amerikaanse auteur Adichie
is te gast bij het eerste F-lab van Atria. Ze
gaat er in gesprek met een aantal feministische opiniemakers. Adichie werd vooral in
Nederland bekend door haar lezing en boek
We should all be feminists.

Bijzonder hoogleraar Gender Based Violence
Atria-directeur Renée Römkens bekleedt een nieuwe
leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam, gericht op
gender en geweld. Op 3 maart spreekt zij haar oratie uit,
getiteld: Bestemd voor binnenlands gebruik. De invloed
van vrouwen- en mensenrechtenbeweging op debat en
aanpak gendergerelateerd geweld in Nederland.
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‘We should all be feminists.’ Chimamanda Ngozi Adichie
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Moving Lesbians (Oral history)
In het doorlopende Oral History project
maakt Atria videoportretten van vrouwen.
In 2016 leidt dit tot de korte film Moving
Lesbians: vijf levensverhalen uit de lesbische vrouwenbeweging. De film gaat op
25 juli in première en is tijdens EuroPride
te zien.

‘Ik heb geen
talent voor
ondergeschiktheid’
Atria verkoopt
een collector’s item: een
tasje met citaat
van Belle van
Zuylen.

11 april 2016
Debat Lekker Vrij!?
Vrouwen hebben
even veel vrije
tijd als mannen,
maar ervaren meer
tijdsdruk. Over het
thema vrijetijdsbesteding doet Atria
onderzoek samen
met het SCP. Ook
organiseert Atria
samen met Opzij
een debat bij Atria.

2016 Iedere week
een rondleiding
Rondleidingen bij
Atria zijn populair. In
2016 geven we

49 keer
een rondleiding, aan
in totaal
549 personen.
Thema- en/of groepsrondleidingen zijn aan te
vragen via www.atria.nl.

november

december

14 december 2016
Rosa Manus Lezing
Prof. dr. Francisca de Haan houdt de eerste
Rosa Manus Lezing: Rosa Manus: Restoring
to History a “Dutch Woman Leader” who
Fell Victim to the Nazi’s. De Rosa Manus
Lezing is een jaarlijks terugkerende lezing
over wetenschappelijke ontwikkelingen in
de vrouwen- en gendergeschiedenis. De
lezing, georganiseerd door Atria en het
Joods Historisch Museum, is een eerbetoon
aan feministe en vredesactiviste Rosa Manus
(1881–1942).

januari

februari

2017
januari 2017
Start Gender Heritage Connection
De Gender Heritage Connection is een virtueel platform dat digitale collecties over
vrouwen- en gendergeschiedenis samenbrengt. In januari is de officiële lancering
bij Atria.
februari 2017
Onderzoek transgenders in de media
Transgender personen zijn in relatief korte
tijd veel zichtbaarder geworden in de
Nederlandse media. Dit bevordert maatschappelijke bewustwording en acceptatie. Maar het brengt ook het risico van
stereotypering met zich mee: op tv zien
we vooral succesvolle transgenders.

maart

april

mei

juni

juli

30 oktober 2017
Archief Aletta
Jacobs
UNESCO-erfgoed
Het archief van
Aletta Jacobs is
opgenomen in
UNESCO Memory of the World.
Het archief van
Nederlands meest
bekende feministe
wordt beheerd
door Atria.

augustus

september

2017
Gastredacteur Yearbook of
Women’s History
Het thema van het Yearbook 2017 is
Gender and Archiving. Atria is
gastredacteur van deze 37e editie.

oktober
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CSW61: focus op economische zelfstandigheid
Ieder jaar komt de Commission on the Status of Women (CSW) van de VN bijeen. Bij de 61e editie staat
het thema ‘economische zelfstandigheid’ centraal.
Atria coördineert de input van Nederlandse maatschappelijke organisaties, samen met WO=MEN en
de Nederlandse Vrouwen Raad. Ook dit jaar is Atria
actief aanwezig in New York. Zie de blogs hierover
op www.atria.nl

Geschiedenis van emancipatiebeleid
Atria presenteert een overzicht van emancipatiebeleid in de 20ste en 21ste eeuw: Van privéprobleem
tot overheidszorg: Emancipatiebeleid in Nederland.
Het boek vormt de aanleiding van de Winter School
in 2018.

Symposium: Gender based
violence and human rights
Een internationaal symposium,
georganiseerd door Atria en de
Universiteit van Amsterdam in
het kader van de leerstoel van
Renée Römkens. Tijdens Gender
based violence and human rights
in Amsterdam reflecteren internationale sprekers en meer dan
80 deelnemers op het beleid van
de bestrijding van gendergerelateerd geweld.

29 maart 2017
Gloria Wekker bij Atria
Prof. dr. Gloria Wekker is sociaal en cultureel antropoloog en schrijver van het boek White Innocence.
Deze pleitbezorger voor diversiteit houdt in maart
een lezing bij Atria.

juni 2017

oktober 2017

Verschijnen ‘voetbalboek’
Vrouwenvoetbal is de snelst
groeiende sport ter wereld. In juni
lanceert Atria het boek: Vrouwenvoetbal in Nederland: spiegel en
katalysator van maatschappelijke
verandering. Het boek is een
uitgave van TenHave en Atria.

#metoo
Een hashtag op Twitter als icoon van protest tegen
seksuele intimidatie. Wereldwijd gebruiken miljoenen
vrouwen #metoo om aanranding en seksuele
intimidatie aan te kaak te stellen, naar aanleiding van
nieuws over seksuele intimidatie in Hollywood. Atria
voedt deze discussie met kennis, achtergrondinformatie, opiniestukken en publieke optredens.

13 mei 2017

‘Uit de Koran spreekt
vooral gelijkwaardigheid
tussen man en vrouw’
Amina Wadud

F-Lab met Amina Wadud
Amina Wadud, Amerikaans emeritus
hoogleraar Islamstudies, is de speciale gast tijdens de tweede editie van
Atria’s F-lab over feminisme en islam.

2 november 2017
Het F-stuk van...
Atria start een serie waarin bekende en minder
bekende feministes vertellen over hun favoriete stuk
uit de collectie van Atria. Zo kiest Cisca Dresselhuys,
journalist en voormalig hoofdredacteur van Opzij,
een bijzonder reisdocument van Aletta Jacobs.

