Femmes for Freedom
Doel à individueel
Ondersteuning aan meisjes/vrouwen die
problemen bij huwelijkse vrijheid en
gelijkheid ondervinden

Doelstelling
Huwelijkse vrijheid en gelijkheid voor alle
Nederlandse vrouwen

#Ontwikkeling van signaleringskaarten voor Amsterdamse en
Rotterdamse organisaties
#9 vrijwillige buddy’s in samenwerking met de gemeente
Rotterdam getraind voor nazorg van verborgen vrouwen.
#1 proefproces gewonnen en jurisprudentie gecreëerd.
# 49 meldingen bij het juridisch loket.
#15 actieve vrijwilligers die zich inzetten voor de
empowerment van slachtoffers van huwelijkse onvrijheid.
#6 Gastlessen voor scholieren
# maatschappelijke vrijwilligers in Amsterdam krijgen
voorlichting over huwelijkse vrijheid en gelijkheid
# FFF doet actief mee in de #MeToo discussie en neemt stelling

Resultaten

tegen een van de genomineerden voor de Joke Smit Prijs. Naar
aanleiding hiervan verenigen Hindoestaanse vrouwen zich bij FFF
onder de werkgroep Gulabi Gang.

Zusterschap &
empowerment
Actief vrijwilligersnetwerk
die vrouwen bijstaan

Preventie & voorlichting
trainingen, voorlichtingen,
gastlessen, ontwikkelingen
signaleringskaart,
spiekpennencampagne

Juridisch loket
Juridische ondersteuning
van slachtoffers, het voeren
van proefprocessen

Activiteiten

2017

Doel à maatschappij
Betere (handhaving) van wet- en regelgeving
op het gebied van huwelijkse onvrijheid

à FFF is de bedenker van een nieuwe onderzoeksmethode naar verborgen vrouwen
à Agendering van informele huwelijken en de gevolgen ervan: VVD en SP stellen
Kamervragen.
à FFF wint het kort geding dat door Blijf Groep was aangespannen.
à Kamerleden van GL en CDA dienden moties in voor een wetsvoorstel voor
vrouwen die in huwelijkse gevangenschap verkeren
à In de Tweede Kamer werd een amendement ingediend voor financiële steun aan
FFF
à Met ALDE prikt FFF een datum voor de hoorzitting over huwelijkse
gevangenschap in het Europees Parlement: 28 juni 2018!
à De nationale ombudsman komt met een rapport over de armoede in de
vrouwenopvang: het agenderen van de misstanden en gezamenlijke lobby met de
sector is bevestigd!
à FFF heeft samen met de gemeente Rotterdam campagne voor vrije partnerkeuze
gevoerd.
à Belichting van ons werk in de tentoonstelling ‘Vrouwen van Rotterdam’
à Tentoonstelling over stereotypering i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen
à#15 presentaties/workshops over de thema’s van FFF verzorgd bij Hboinstellingen, professionals, belangenorganisaties, gemeenten, ministeries, Amnesty.
International Filmfestival enz.
à minimaal #39 keer in de media verschenen: bijv. artikelen in landelijke kranten en
tijdschriften, radio-interviews of televisieoptredens: waarvan #7 keer in
internationale media zoals The Economist, Times of Israël, Causeur, BBC, Yahoo
Japan en Spanje. Ook zijn #2 opiniestukken geschreven.
à FFF is opgenomen in de Opzij Top 100

Kenniscentrum
Bijhouden van data over
huwelijkse onvrijheid en
onderzoek doen

Workshops/lezingen
Het verzorgen van
workshops en lezingen voor
o.a. ambtenaren,
hulpverleners, politie

Politieke lobby en
bewustwording
Gesprekken met kamerleden,
gemeenteraadsleden,
ambtenaren en wethouders,
aanwezigheid bij
hoorzittingen/debatten in de
Tweede Kamer

