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'POLITIEK IS GEWOON ONDERDEEL
VAN MIJN LEVEN.'

'Na een debat krijg ik soms te horen: je
was te emotioneel. Ook van vrouwen.
Maar politiek gaat over mensen, en
mensen zijn emotie. Ik kan mijn gevoel niet uitschakelen en alleen maar rationeel bezig zijn.' Saideh Hashemi vindt het
maar een rare opvatting, dat emoties je zouden belemmeren in de politiek. 'Politiek is gewoon onderdeel van mijn leven.
Het gaat om onderwerpen waar je dagelijks mee te maken hebt. Het is doodnormaal dat je daar over nadenkt, er met
elkaar over praat en samen besluiten over neemt.'

In het kader van de Campagne VrouwenStemmen interviewt Rinske Bijl voor de NVR vrouwen die een rol spelen
in de gemeentepolitiek.

Geen vrouwenzaken
Voordat ze raadslid werd, was ze al op allerlei manieren betrokken bij de stad Alkmaar. Toen ze meedeed aan de
verkiezingen, werd ze dankzij haar brede netwerk met voorkeursstemmen in de raad gekozen. 'Het waren vooral
vrouwen die op mij stemden, omdat ik actief ben in allerlei vrouwennetwerken.' Toch stelt ze niet specifiek
vrouwenzaken aan de orde. 'Ik kijk naar de consequenties van een wet voor iedereen. Ik kijk naar mensen, niet naar
vrouwen.'

Extra zorgtaken
Wat wel specifiek voor vrouwen effecten kan hebben, is de overheveling van nieuwe taken naar gemeentes. Ze raadt
vrouwen aan zich goed te verdiepen in de verkiezingsprogramma's. 'Werk en inkomen worden straks het domein van de
lokale politiek. Hoe willen de partijen dat aan gaan pakken? Wat zeggen ze over kinderopvang? Komen er geen extra
zorgtaken op de schouders van vrouwen terecht? Dat kan ten koste gaan van hun economische zelfstandigheid.'

Altijd een mening

Zelf werkt Hashemi al 15 jaar als informatieadviseur bij De Nederlandsche Bank. Wat ze leert van het raadswerk zet ze
ook daar in. 'Analytisch vermogen bijvoorbeeld. Het verbanden leggen tussen zaken, en het ontwikkelen van scenario's
om de effecten van keuzes voor ogen te zien. En mijn interesse in mensen is groter geworden. Als raadslid leer je heel
goed luisteren.' Het raadswerk noemt ze de beste manier om jezelf te ontwikkelen. 'Je gaat de kranten anders lezen,
kijkt anders naar televisie, praat anders met mensen om je heen. Je bent constant bezig met wat er gebeurt in je stad, in
je land, wereldwijd. En je hebt altijd overal een mening over.' Dat laatste vindt ze ook wel eens vermoeiend, geeft ze toe.
Maar het is ook gewoon een karaktereigenschap. 'Als we vroeger met ons gezin samen tv keken hoorde niemand meer
wat er werd gezegd. We namen het helemaal over, iedereen riep om het hardst wat 'ie ervan vond.'

Bekend met iedere boom in de stad
Haar kinderen waren nog klein toen Hashemi met hen en haar man vanuit Iran naar Nederland vluchtte. Nu de kinderen
hier zijn opgegroeid is Alkmaar helemaal haar stad geworden. 'Eerst dacht ik nog dat het tijdelijk was, maar inmiddels
heb ik nergens zo lang gewoond als hier.' Van de 25 jaar die ze in Alkmaar
woont, heeft ze de stad de laatste vier jaar het beste leren kennen. 'Ik ken nu
ieder gebouw, ieder fietspad en iedere boom. Als je een stad goed wilt leren
kennen moet je de politiek in gaan.' Sowieso kan ze het iedereen aanraden.
'Mijn boodschap is: gewoon doen. Grijp je kans als het op je pad komt. Of ga er
zelf naar op zoek. Het is een rijkdom voor jezelf en je omgeving.'

Leeftijd: 55 jaar
Burgerlijke staat: getrouwd
Kinderen: een dochter van 31 en een zoon van 28
CV
2010-heden Gemeenteraadslid Alkmaar
1999-heden Informatieadviseur bij De Nederlandsche Bank
1991-1999 Informatiespecialist bij diverse bedrijven en instellingen
Opleiding
1978-1982 Bibliotheekwetenschap (WO)
1989-1992 Documentaire informatie en communicatie (HBO)
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