Uitnodiging Gender Meerpartijen Initiatief
Datum/tijd:
Locatie:

donderdag 2 juli van 09.30 tot 10.30
Tweede Kamer der Staten Generaal, Dreeskamer,
Den Haag

Op 6 december 2012 hebben negen politieke partijen hun handtekening
gezet onder het gender meerpartijen initiatief (#GenderMPI). Wereldwijd
leveren vrouwen een belangrijke bijdrage aan ontwikkeling, vrede en
democratisering. Deelnemers aan het GMPI zijn VVD, PvdA, D66, CDA, GL,
CU, PvdD, SP en 50+.

Vrouwen tegen extremisme & negatieve gevolgen counter terrorisme measures op
vrouwenorganisaties
Het thema van de Gender MPI bijeenkomst zijn inzet van vrouwen tegen counter terrorism measures
(ctm) en de uitwerking van ctm op met name vrouwenorganisaties. In de afgelopen jaren heeft de
NAVO en het DoD (Department of Defense) een serie ctm uitgewerkt. Terecht, terrorisme en Violent
Extremism dienen op verschillende manieren te worden bestreden.
CTM levert voor lokale vrouwenorganisaties in conflictgebieden een nieuwe uitdaging op. Ze worden
geconfronteerd met nieuwe beperkende wettelijke vereisten, verstikkende financiële regelgeving en
strenge rapportage-eisen. Deze vrouwenorganisaties zijn afhankelijk van buitenlandse steun. Niet
zelden baseert de overheid zich op de counter terrorisme wetgeving om financiële steun aan deze
organisaties onmogelijk te maken. Met als gevolg dat hun strijd wordt bemoeilijkt. Dit is een
zorgelijke ontwikkeling dat in meer dan 30 landen plaatsvindt.
Daarnaast zijn er een groeiend aantal banken in donorlanden die risicovolle transacties mijden door
financiële overdrachten voor deze organisaties te belemmeren. Ze weigeren om bankrekeningen van
NGO's te openen, of om geld over te brengen naar landen waar sprake is van een terroristisch risico.
Activistes uit verschillende landen en experts luiden de noodklok
Gastsprekers zijn
 Hajer Sharief, activiste die in Libië woont
 Isabelle Geuskes directeur WPP
 Fulco van Deventer, onderdirecteur Human Security Collective.
Graag nodigen wij u uit voor dit Gender MPI als spreker over extremisme en
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 Laila Ait Baali via l.aitbaali@women.nl. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met WO=MEN via 0703923106. WO=MEN is het Dutch Gender Platform en geeft inhoudelijke en praktische ondersteuning aan
het GenderMPI.
Namens het GenderMPI,
Met vriendelijke groet,

Wassila Hachi

