Den Haag, 21 november
LANCERING GENDER MEERPARTIJEN INITIATIEF TIJDENS 16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST GENDERBASED VIOLENCE CAMPAIGN
Genderplatform WO=MEN lanceert samen met Tweede Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA) en
Dilan Yeşilgöz (VVD) het Gender Meerpartijen Initiatief. Dit valt samen met de 16 dagen actie
tegen geweld tegen vrouwen. Met het Gender Meerpartijen Initiatief wordt er opnieuw aandacht
gegeven aan vrouwenrechten en gendergelijkheid.
45% van de Nederlandse vrouwen heeft na haar vijftiende te maken gehad met fysiek en/of seksueel
geweld. Eén op de drie vrouwen maakt geweld achter de voordeur mee. 30% van de vrouwen heeft
last gehad van straatintimidatie. Eén op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht. Het zijn
schokkende cijfers. Daarom vraagt het Gender MPI aandacht voor dit belangrijke thema.
Datum
Locatie
Tijd

28 november 2018
Nieuwspoort, Den Haag
08:30 – 10:00 uur

Sprekers
Joke Florax, projectcoördinator Politie Amsterdam-Amstelland
Willemijn Krebbekx, senior onderzoeker Atria
Shahram Kalantari, projectleider Hear my Voice, telefoonlijn voor slachtoffers van huiselijk geweld
Gracia Ho-Asjoe, Krav Maga leraar
Moderator
Jamila Aanzi, VN-vrouwenvertegenwoordiger 2017
Gender MPI
Het Gender Meerpartijen Initiatief heeft tot doel om gender in het nationale beleid en het brede
buitenlandbeleid te verankeren, in het bijzonder binnen internationale samenwerking.
16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen
25 november is de internationale dag voor het uitbannen van geweld tegen vrouwen. Tien dagen
lang zijn er acties om aandacht te vragen voor de ernst en omvang van geweld tegen vrouwen.
Daarbij wordt onderstreept dat geweld tegen vrouwen een schending van mensenrechten is.
Over WO=MEN
WO=MEN is het Nederlands netwerk van vrouwenrechten-, diaspora- en ontwikkelingsorganisaties,
bedrijven, zzp'ers, academici en activisten die zich door middel van samenwerking, bewustwording
en lobby inzetten voor gendergelijkheid en vrouwenrechten wereldwijd. Met 50 organisaties en 125
professionals is het meest invloedrijke genderplatform van Nederland. Het doel is een rechtvaardige
wereld waarin gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes worden gerespecteerd.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor achtergrondinformatie en interviewaanvragen kunt u contact opnemen met Laila Ait Baali,
coördinator politiek WO=MEN, telefoon (06) 8294 0181, l.aitbaali@wo-men.nl of Jantien Kingma,
marketing- en communicatiemedewerker WO=MEN, telefoon (06) 1203 2246, j.kingma@wo-men.nl.

