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Doelstelling
Huwelijkse vrijheid en gelijkheid voor alle
Nederlandse vrouwen

Doel à individueel
Ondersteuning aan meisjes/vrouwen die
problemen bij huwelijkse vrijheid en
gelijkheid

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

#150 personen van relevante beroepsgroepen aanwezig bij het
symposium van Femmes for Freedom.
# 36 vrouwen bijgestaan door het juridisch loket met
à Veel media-aandacht in het oprichtingsjaar: o.a. aanwezigheid
Resultaten
juridisch advies.
bij talkshow Knevel & van den Brink en reportage in het NOS
Journaal.
# 3 vrouwen bijgestaan bij het bekostigen van een kort
àFFF pleit in de politiek voor een bredere definitie van
geding, proefproces of mediation, in het geval zij zelf de
huwelijksdwang in de wet: niet alleen gedwongen worden om te
kosten niet kunnen dragen.
trouwen, maar ook gedwongen worden om getrouwd te blijven
is een vorm van huwelijksdwang. De Kamer en de regering deelt
#56 vrijwilligers die zich vanuit hun expertise inzetten voor
die mening en het wetsvoorstel m.b.t. de bredere definitie van
FFF.
huwelijksdwang wordt in de Tweede Kamer aangenomen.
à FFF voert campagne in de media en politiek voor een ‘forced
à Gloednieuwe website waarmee meisjes en vrouwen
unit unit’. Kamer en regering gaan akkoord.
worden voorzien van informatie over onderwerpen als
à FFF wordt gevraagd om zitting te nemen in het VNhuwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap.
Vrouwenverdrag Netwerk
#37 media-optredens in kranten, televisie-programma’s en
Oprichting Freedum Fund
Activiteiten
tijdschriften.
Voor het financieel bijstaan van
Politieke lobby en
vrouwen die kosten zelf niet
bewustwording
kunnen dragen.
Symposium
Gesprekken met kamerleden,
Op het symposium waarbij Femmes for
Juridisch loket
gemeenteraadsleden,
Freedom wordt gelanceerd worden
Juridische ondersteuning van
Website & sociale media
ambtenaren en wethouders,
wetenschappers, ambtenaren en
slachtoffers, het voeren van
Informeren van vrouwen via
aanwezigheid bij
maatschappelijke organisaties bekend
proefprocessen.
de website en facebook en
hoorzittingen/debatten
in de
gemaakt met huwelijkse gevangenschap.
twitter.
Tweede Kamer.

