Uitnodiging bijeenkomst Gender Meerpartijen Initiatief
Datum/tijd:
Locatie:

Woensdag 16 december 2015 van 14:00-15:00
Aletta Jacobszaal, Tweede Kamer der Staten Generaal, Den Haag

Op 6 december 2012 hebben negen politieke partijen hun handtekening gezet onder het gender
meer partijen initiatief (#GenderMPI). Via het GenderMPI geven 9 politieke partijen hun
onvoorwaardelijke steun op het thema gender. Wereldwijd leveren ook vrouwen een belangrijke
bijdrage aan ontwikkeling, vrede en democratisering, helaas lukt dit nog niet overal en nog lang niet
genoeg. Samen zetten de deelnemende partijen zich voor hen in. Deelnemende partijen aan het
GMPI zijn VVD, PvdA, D66, CDA, GL, CU, PvdD, SP en 50+.
Syrische vluchtelingen vanuit een genderperspectief
Het thema van de aankomende Gender MPI bijeenkomst raakt aan het thema rond Syrische
vluchtelingen. De crisis in Syrië duurt nu al ruim 4 jaar en wordt gedomineerd door het geweld van
het regeringsleger, opstandelingen en ISIS. De crisis eist steeds meer slachtoffers, het geweld neemt
toe en de humanitaire situatie is sterk verslechterd. Volgens de UNHCR is driekwart van de
vluchtelingen vrouwen en kinderen.
Wat kunnen wij doen?
Reem Alhafez is een Syrische mensenrechtenactiviste, woonachtig in Nederland en zal ingaan op hoe
de Syrische vrouwen en meisjes kunnen worden empowered.
Hala Mejanni, vanuit CARE International werkt samen met de regeringen van buurlanden van Syrië,
UNHCR en internationale en lokale organisaties om vluchtelingen tegemoet te komen in hun meest
essentiële basisbehoeften en hun waardigheid te beschermen. CARE is haar activiteiten in Jordanië
begonnen, maar is inmiddels ook actief in Egypte, Libanon en Jemen.
Reem Alhafez en Hala Mejanni weten veel over de situatie van Syrische vluchtelingen in Nederland
en Syrische buurlanden. Zij zullen het gender perspectief op dit onderwerp toelichten. Zij doen
concrete suggesties voor verbeteringen in de positie van vrouwen en meisjes.
Graag nodigen wij u daarom uit voor dit GenderMPI op 16 december 2015.
Wij hopen u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben. U kunt u aanmelden door een
korte e-mail met uw naam en organisatie te sturen aan Politiek Coördinator van WO=MEN, Laila Ait
Baali via l.aitbaali@wo-men.nl. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u telefonisch contact
opnemen met WO=MEN via 070-3923106. WO=MEN is het Dutch Gender Platform en geeft
inhoudelijke en praktische ondersteuning aan het GenderMPI.
Namens het GenderMPI,
Met vriendelijke groet,
Ingrid de Caluwé
Voorzitter GenderMPI

