
Uitnodiging 10 december 
 

Internationale Conferentie 
Change for Freedom: Human Rights Day 

 
 
Nederland telt volgens de meest recente schattingen 27.000 Somalische vluchtelingen, een zeer 
jonge en dynamische gemeenschap. Een gemeenschap die goed en krachtig georganiseerd is en 
zich kenmerkt door: 
-  de vele ambitieuze jonge mensen (jongens en meisjes) die graag studeren , hun eigen 

dromen hebben en bereid zijn ze via hun daden te realiseren;   
-  de zeer krachtige vrouwen die de boel trekken en bij elkaar houden; 
- het ondernemerschap dat steeds als meest natuurlijke instinct hoe en waar dan ook een 

eigen weg vindt; 
- het brede netwerk. 
 
Allemaal waarheden die echter ook een donkere keerzijde hebben. De Somalische gemeenschap 
draagt de littekens van bijna 25 jaar onafgebroken oorlog, geweld, armoede en alles wat daarmee 
samenhangt iedere dag met zich mee. De situatie in Somalië beïnvloedt het dagelijkse leven van 
Somalische vluchtelingen in Nederland zowel sociaal, psychisch als economisch. En dan hebben we 
ook nog de Somalische nieuwkomers. Veelal jonge mensen die in duurzame geweldsituaties zijn 
geboren en opgegroeid. Sommigen van hen zijn zelfs analfabeet. Deze groep wordt hier in Nederland 
de laatste tijd letterlijk aan de kant van de weg gezet.  
 
Gelukkig is er steeds meer interesse voor Somaliërs in Nederland. Maar dankzij deze interesse 
hebben we ook gezien hoe weinig men eigenlijk weet over deze groep. Wij, als Vluchtelingen-
Organisaties Nederland en FSAN, streven naar emancipatie van vluchtelingen en daarbij naar de 
onmiskenbaar eigen rol en verantwoordelijkheid van vluchtelingenorganisaties. 
Dit is ook de achterliggende gedachte van dit initiatief. Via een reeks expert meetings willen we een 
platform creëren voor Somalische vluchtelingen. Een platform waarbij op basis van inzicht, kennis en 
deskundigheid Somaliërs zelf een licht kunnen werpen op de onbekende kanten van hun eigen 
verhaal. Iedere bijeenkomst zal in een andere stad plaatsvinden en daarom ook in handen zijn van de 
plaatselijke Somalische organisaties.  
 
Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de eerste expert meeting die in World Forum te Den Haag zal 
plaatsvinden waarbij u te gast bent bij Federatie Somalische Associaties Nederland, Stichting Dalmar, 
en Stichting NedSom. 
 
Wij hopen u op 10 december te begroeten!  
 
Namens  

Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN) 
Stichting Dalmar 
Stichting NedSom 
Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) 

 

   



Vri jdag 10 december 2010   

World  Forum , Churchi l lp le in  10 te  Den Haag.   

Programma Internationale  Conferentie  Hum an Rights  Day 
 
12.30-13.00 Ontvangst 
 
13.00-13.05 Opening en presentatie programma 

Door:  dhr. H. M. Ahmed (voorzitter FSAN) 
 
13.05-13.25 Somaliërs in Nederland 
  Door:  dhr. H.M. Ahmed (voorzitter FSAN) 
 
13.25-13.45 Mensenrechtensituatie van Somalische vluchtelingen in Nederland en Europa en 

Somalië.  
Door:  dhr. A. Mohamed ‘Kiimiko’ (chairman of Somali Human Rights Defenders 

Networks SOHRIDEN in Europa en Somalië) 
 
13.45-13.55 Mensenrechten in Somalië  

Door:  dhr. Iman Icar (Deputy Mayor of Mogadishu) 
 
13.55-14.05 Informatieve vragen uit de zaal 
 
14.05-14.20 Pauze 
 
14.20-15.20 Workshops 

1.  Som alische jongeren als  changem akers  

Hoe kunnen vluchtelingenjongeren een bijdrage leveren aan mensenrechten en de 
positie van jongeren in zowel Nederland als Somalië?  
Door:  jongerenplatform Gurey  en Dalmar-jongeren 

2.  Jongeren en vrouwen in  Somalië   

Hoe overleven jongeren en vrouwen in oorlog geteisterde land Somalië 
Door:  Wim de Regt (Amnesty International Nederland) 

3 .  Som aliërs  a ls  v luchtel ingen in  Nederland?  

Veel Somaliërs die onder andere naar Nederland komen ten behoeve van veiligheid 
en bescherming raken de laatste periode uitgeprocedeerd en worden op straat gezet. 
Wat zijn de rechten die aan hen toekomen? 
Door:  John van Tilborg (directeur Inlia en vice-voorzitter Vluchtelingen-Organisaties 

Nederland) 
 
15.20-15.50 Presentatie van workshop resultaten 
 
15.50-16.00 Afsluiting 
  Door: Haweya Abdillahi (bestuurslid VON) 
 
16.00-17.00 Informeel samenzijn en netwerken 
Dagvoorzitster:  Dorothé Appels 


