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Geachte Burgemeesters, Wethouders en Raadsleden,
Naar aanleiding van de voorbereidingen voor de documentaire #WtFisArt120Gw, dit ivm de effecten die
Art120Gw heeft op de Nederlandse samenleving, het functioneren van gemeentes, de werkzaamheden
van rechtbanken en rechters, zou ik u graag een paar vragen willen voorleggen.
Mogelijk kunt u individueel vanuit uw (politieke - ambtelijke) organisatie de vragen beantwoorden, of mag
ik persoonlijk hierover de juiste personen in uw organisatie kort interviewen ivm de documentaire?
Hierbij de vragen:
1. Kent u de effecten van Art120Gw op de Nederlandse samenleving en zo ja hoe herkent u deze?
2. Hoe denkt u over het (voort)bestaan van art 120 GW, indien NL uit het EVRM zou stappen doordat art
93 en art 94 uit de grondwet wordt geschrapt?
3. Kan Art120Gw voortbestaan als Art93 en 94 geschrapt zouden zijn uit de grondwet?
4. Wat vind u in het algemeen van de rechtszekerheid die burgers in Nederland hebben?
5. Welke invloed denkt u heeft Art120Gw op kieswet in Nederland?
Men kan individueel zelf multimediaal antwoord geven dmv een kort bericht opgenomen via de
smartphone. Dit kan per watsapp dan aan mij doorgestuurd worden. Belangrijk is wel dat men centraal
vanaf borsthoogte zichzelf filmen!

Het doel van dit alles is de discussie rondom dit artikel aan te jagen.
Ter inspiratie verwijs ik ook naar: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/HogeRaad-der-Nederlanden/Over-de-HogeRaad/Wetenschappelijk%20bureau/Wetenschappelijke%20bijdragen/Rechterlijke%20toetsing%20aan%20
een%20ieder%20verbindende%20internationale%20verdragsbepalingen.pdf
Hopende op uw medewerking en in afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Monique Sparla
Voorzitter Vrouwen Partij
Mobiel +31 (0)642122799
Vrouwen Partij
Website: www.vrouwenpartij.nl
Partij email: info@vrouwenpartij.nl
Facebook: https://www.facebook.com/VrouwenPartij
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Twitter: @VrouwenPartij
Infografic:https://vimeo.com/120980201 (PSNH2015)
Actueel Project: Grondwettelijke toetsing
http://www.vrouwenpartij.nl/projecten/artikel120grondwet/
Website: www.artikel120.info
Project Email: contact@artikel120.info
Facebook:https://www.facebook.com/artikel120/
Twitter: @Artikel120Gw
Download folder: http://www.artikel120.info/Art120gw_Folder.pdf
kijktip: http://artikel120.info/index.php/home/artikel-120-grondwet-21-maart-2016-videos/

European Project: Gender Equality in Politics
website: www.genderequalityinpolitics.com
Project email: info@genderequalityinpolitics.com
Twitter: @GEqualityinPoli
________________________________
Wij werken 'tijd- en plaats onafhankelijk'. Ontvang je op een voor jou ongebruikelijk moment email van
ons? Wacht gerust met antwoorden tot het jou past. Hierbij geldt natuurlijk wel: afspraak is afspraak! Be
green, leave it on the screen.
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