
 

Waar: 
Perscentrum Nieuwspoort 
 
Adres:  
Lange Poten 10, Den Haag 
 
Wanneer: 
Woensdag 26 september 2012 
 
Hoe laat: 
09.45 – 12.30u 
 
Meer informatie:  
 
x Joke Verkuijlen:  

jokeverkuijlen@chello.nl/  
06 44614237 

 
x Fatma Özgümüş:  

f.ozgumus@ 
vluchtelingenorganisaties.nl/  
 020 5091377 

UITNODIGING 
Presentatie Alliantie voor Zelfbeschikking 
 

 

Graag nodigen wij u uit voor de 
presentatie van de Alliantie 
voor Zelfbeschikking op 26 
september in Perscentrum 
Nieuwspoort te Den Haag.  
 
De Alliantie wordt gevormd 
door zeven organisaties  die 
sinds jaar en dag strijden 
tegen gedwongen huwelijken, 
eergerelateerd geweld, vrou-
welijke genitale verminking, 
achterlating van vrouwen en 
kinderen, mensenhandel, 
huwelijkse gevangenschap en 
geweld en discriminatie tegen 
homoseksuelen en trans-
genders. Gezamenlijk pleiten 
wij voor een integrale aanpak 
voor het bevorderen en 
verdedigen van het principe 
van zelfbeschikking. Daarbij 
gaat het om individuele 
grondrechten, persoonlijke 
keuzevrijheid en sociale 
gelijkheid, in het bijzonder 
gelijkheid tussen mannen en  
vrouwen. 
 
 
Khadija Arib - lid Tweede Kamer 
(PvdA) 
Vera Bergkamp - lid Tweede 
Kamer (D66) 
André van Es - wethouder 
Amsterdam (GL) 
Marijke Vos - lid Eerste Kamer (GL) 
Cees Flinterman - hoogleraar 
mensenrechten & lid VN 
Mensenrechten Comité 
Hirsch Ballin - hoogleraar 
Mensenrechten 

Op 26 september presenteren 
wij in de Nieuwspoort onze 
visie en aanbevelingen aan het 
nieuw te vormen kabinet met 
brede steun van politiek, 
lokaal bestuur en partners in 
het veld, waaronder: 
 
x Khadija Arib - lid TK (PvdA) 
x Vera Bergkamp - lid TK 

(D66) 
x Sadet Karabulut – lid TK 

(SP) 
x Andrée van Es - 

wethouder Amsterdam (GL) 
x Marijke Vos - lid EK (GL) 
x Cees Flinterman - 

hoogleraar Mensenrechten 
& lid VN Mensenrechten 
Comité 

x Ernst Hirsch Ballin - 
hoogleraar Mensenrechten 

 
Als cruciale partner in de 
aanpak bent u van harte 
welkom bij deze presentatie.  
 
Aanmelden kan bij  Anne-Floor 
Dekker: a.dekker@ 
vluchtelingenorganisaties.nl. 
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Inspraakorgaan Turken - Femmes for Freedom - Landelijke Werkgroep Muduwwanah - 
Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders - Stichting Kezban - Stichting Steun Remigranten  

- Vluchtelingen-Organisaties Nederland 
 


