2013/2014

Femmes for Freedom
Doelstelling
Huwelijkse vrijheid en gelijkheid voor alle
Nederlandse vrouwen

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

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

#31 vrouwen in 2013 & #34 vrouwen in 2014 bijgestaan
door het juridisch loket.
# 5 proefprocessen van slachtoffers ondersteund.
# 8 vrouwen financieel ondersteund door het Freedum
Fund met proceskosten, vliegtickets i.v.m. gedwongen
achterlating.
# 25.000 anti-huwelijksdwangspiekpennen uitgedeeld op
Haagse middelbare scholen en MBO’s.
#20 vrijwilligers die vrouwen helpen
à slachtoffers voelen zich begrepen, gehoord en
empowered na een bezoek aan de Tweede Kamer.
Zusterschap &
empowerment
Actief vrijwilligersnetwerk
die vrouwen bijstaan.

Preventie & voorlichting
Via de website en de
spiekpennencampagne.

Resultaten

Activiteiten

Juridisch loket
Juridische ondersteuning van
slachtoffers, het voeren van
proefprocessen.

à Met het onderzoek naar verborgen vrouwen in Delfshaven,
Rotterdam het onderwerp verborgen vrouwen op de kaart gezet.
# 45 professionals in Delfshaven voorgelicht over verborgen vrouwen.
à Via het landelijke onderzoek de aard en omvang van
huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating in kaart
brengen.
#50 keer een spreekbeurt of voorlichting gegeven over huwelijkse
onvrijheid aan o.a. professionals.
à Deelname aan het rondetafelgesprek integratie in de Tweede
Kamer
à Politieke en maatschappelijke agendering van kindhuwelijken.
à Na politieke lobby dienen Tweede Kamerleden Yucel (PvdA) en van
Dijk (SP) een motie in waarin ze aandacht van de regering vragen
m.b.t. verborgen vrouwen, achterlating en het sluiten van huwelijken
tussen minderjarigen. Ook is een motie voor wijziging paspoortwet
aangenomen.
#24 optredens in de media in 2013 en #20 in 2014.
#Genomineerd en finalist NRC Charity Awards

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.

