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De  Jury  van  de  Aletta  van  Nu  prijs  2012,  bestaande  uit  Marjan  Sax  (oprichter  van  stichting  
Mama  Cash)  Margriet  van  der  Linden  (hoofdredacteur  Opzij),  Ans  Tros  (directeur  School  voor  
Coaching),  Laamia  Elyounoussi,  Yesim  Candan  (beiden  Aletta  van  Nu  2010),  Samira  Bouchibti  
(publiciste  en  voorzitter  Business  and  Professional  Women)  en  Renée  Römkens  (directeur  
Atria,  kennisinstituut  voor  emancipatie  en  vrouwengeschiedenis  en  voorzitter  jury),  heeft  uit  
47  inzendingen  een  shortlist  opgesteld  van  19  kandidaten.  Deze  selectie  werd  opgesteld  op  
basis  van  de  volgende  criteria:  
-     Visie  op  emancipatie  
-   Doorzettingsvermogen  bij  obstakels  
-   Persoonlijkheid/charisma  
-   Inspiratie,  het  zijn  van  een  rolmodel  
-   Het  creëren  van  resultaat  
  
Van  de  19  kandidaten  die  voldeden  aan  de  criteria,  heeft  de  jury  3  kandidaten  genomineerd,  
te  weten:  Moenira  Shirwa  en  Shirin  Musa  en  Josje  Feller.  
  

- Moenira  Shirwa  is  genomineerd  vanwege  haar  lef  en  grote  moed  om  de  
zichtbaarheid  van  lesbische  moslima   te  vergroten.  Moenira  Shirwa  is  projectleider  
voor  COC  Nederland  en  heeft  het  project  Respect2Love  opgezet  waarmee  ze  zich  

multiculturele  achtergrond.  Zij  zet  haar  kennis  op  basis  van  haar  eigen  ervaringen  in  

autonomie.  
- Josje  Feller  is  genomineerd  vanwege  het  op  zeer  jeugdige  leeftijd  oprichten  en  
succesvol  in  de  markt  zetten  van  Vrouw  &  Passie  (internet  en  magazine).  Josje  Feller  
toont  daarmee  lef  en  inspireert  andere  vrouwen  met  haar  ondernemersgeest.    

-   Shirin  Musa  is  genomineerd  voor  haar  persoonlijke  en  gepassioneerde  en  
succesvolle  inzet  voor  Femmes  for  Freedom.  Hiermee  strijdt  zij  tegen  huwelijksdwang  
en  huwelijkse  gevangenschap  die  zij  ook  zelf  heeft  ervaren.  Femmes  for  Freedom  
oefent  op  juridisch,  maatschappelijk,  cultureel  en  politiek  vlak  effectief  invloed  uit.  

  
Na  afweging  van  alle  criteria  is  de  jury  tot  het  eensluidende  oordeel  gekomen  dat  de  Aletta  
van  Nu  prijs  2012  wordt  gegeven  aan:  Shirin  Musa  van  Femmes  for  Freedom.  
  
De  motivatie  van  de  jury  luidt  als  volgt:  
  
Visie  op  emancipatie  
Shirin  Musa  heeft  een  inspirerende  visie  op  emancipatie  en  weet  uit  eigen  ervaring  dat  zelfs  
als  een  positie  uitzichtloos  lijkt    heel  veel  mogelijk  is,  ongeacht  in  welke  positie  vrouwen  zich  



bevinden.Net  als  de  naamgever  van  de  prijs  en  emancipatoir  boegbeeld  van  Nederland,  
Aletta  Jacobs,  richt  zij  zich  onder  andere  op  politiek  en  wetgeving.  Immers,  door  rechten  te  
verankeren  in  wetgeving  wordt  maatschappelijk  onrecht  omgekeerd.  Shirin  Musa  sluit  zo  aan  
bij  de  geschiedenis  van  het  kennisinstituut  en  de  naamgever  van  de  prijs.  Net  als  Aletta  
Jacobs  ziet  de  jury  in  de  Aletta  van  Nu  2012  een  vrouw  met  vele  talenten  en  met  een  grote  
toekomst  voor  zich  op  emancipatoir  vlak.  
  
Doorzettingsvermogen  bij  obstakels    
Shirin  Musa  houdt  vast  aan  doelen  en  deed  dat  vanuit  een  bijkans  onmogelijke  positie.  Ze  
wist  zichzelf  te  ontworstelen  uit  een  islamitisch  huwelijk  en  wist  een  religieuze  scheiding  te  
realiseren.  Dat  heeft  een  groot  doorzettingsvermogen  gevergd.  Ze  is  in  staat  gebleken  met  
veel  moed  grote  obstakels  te  overwinnen  in  haar  werk  en  legt  veel  overtuigingskracht  aan  de  
dag  waarmee  ze  iedereen  en  alles  meekrijgt  in  het  bereiken  van  haar  doelen.  Met  haar  passie  
weet  ze  mensen  bij  elkaar  te  brengen  en  heeft  ze  het  persoonlijke  bovendien  op  een  politiek  
plan  getild  ten  behoeve  van  rechten  van  alle  vrouwen.  De  jury  ziet  het  als  een  bijzonder  
waardevolle  en  creatieve  kwaliteit  om  dromen  en  passie  als  vertrekpunt  serieus  te  nemen  en  
om  te  zetten  in  praktische,  waardevolle  resultaten.  
  
Persoonlijkheid/charisma  
Shirin  Musa  is  een  vrouw  die  op  een  innemende,  bescheiden  en  effectieve  wijze  haar  doelen  
weet  te  bereiken.  Haar  persoonlijkheid  staat  als  een  huis:  ze  is  intelligent,  charismatisch,  
charmant  en  doelgericht,  en  weet  vrouwen  bij  elkaar  te  brengen  op  allerlei  niveaus.  Zij  is  heel  
respectvol  naar  de  doelgroepen  die  haar  passie  hebben  en  die  in  media  vaak  worden  
gestereotypeerd.  In  het  realiseren  van  haar  politieke  ambities  opereert    ze  intelligent,  tactisch  
en  slim.    
  
Inspiratie,  het  zijn  van  een  rolmodel  
Shirin  Musa  weet  zaken  in  beweging  te  zetten  en  mensen  te  motiveren  en  in  verbinding  met  
elkaar  te  brengen.    
De  jury  hecht  eraan  expliciet  te  benoemen  dat  Shirin  Musa  niet  alleen  een  rolmodel  is  voor  de  
islamitische  vrouwen.  Alle  vrouwen  in  Nederland  kunnen  zich  aan  haar  spiegelen  en  velen  
voelen  zich  geraakt  door  wat  Shirin  Musa  gedaan  heeft.    
Met  haar  moed,  lef,  verbindend  vermogen,  tact,  en  innemende  persoonlijkheid  is  zij  een  
voorbeeld  voor  andere  vrouwen.    
Met  haar  optreden  weerspreekt  ze  het  stereotype  beeld  dat  vrouwen  met  een  hoofddoek  hun  
mond  houden  of  fundamentalistisch  zijn.  
Shirin  Musa  is  een  waar  rolmodel  voor  veel  vrouwen  in  Nederland  en  in  de  wereld.  Ze  
beweegt  zich  in  haar  werk  met  souplesse  op  alle  niveaus  van  de  samenleving,  van  het  
buurmeisje  om  de  hoek  tot  advocaten,  wetenschappers  en  Tweede  Kamerleden.  
Zij  weet  resultaten  te  bereiken  die  door  anderen  snel  als  onmogelijk  worden  gezien.  
  
Realiseren  van  resultaat  
Shirin  Musa  weet  zaken  maatschappelijk  te  agenderen,  waarbij  ze  veel  mensen  in  beweging  
kan  zetten.  Ze  heeft  impact  op  maatschappij  en  zorgt  dat  er  zaken  veranderen. Ze  weet  haar  
visie  te  verzilveren,  door  het  realiseren  van  concrete  resultaten  zoals  het  veroorzaken  van  
hoorzittingen  in  de  Tweede  Kamer  over  huwelijksdwang  en  het  mede  realiseren  van  
wetsvoorstellen.  Dit  alles  zonder  subsidie  of  andere  geldstromen.  Daarbij  weet  ze  ook  op  een  
overtuigende  manier  de  landelijke  media,  zowel  geschreven  pers  als  mainstream  

  te  bereiken  om  haar  boodschap  helder  voor  het  voetlicht  te  brengen.  
 


