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Femmes For Freedom 
  Symposium over huwelijkse gevangenschap

Wanneer: 22 mei 2012 09:15-16:00
Waar: Academiegebouw, Rapenburg 67-73, Leiden
Aanmelden verplicht: info@femmesforfreedom.com

Vrouwen die gevangen zitten in een religieus huwelijk, zijn 
onzichtbare vrouwen. Stichting Femmes For Freedom is 
opgericht om deze vrouwen een gezicht te geven, hen met 
raad en daad bij te staan, en hun positie door middel van 
allerlei activiteiten te verbeteren. 

tijdens een symposium in het Leidse Academiegebouw.

Op dit symposium – georganiseerd in samenwerking met het 
Leids Universitair Centrum voor de studie van Islam 
en Samenleving (LUCIS), de Universiteit Maastricht 
en de Vereniging voor Vrouw en Recht  - zal een aantal 
deskundige sprekers duidelijk maken wat huwelijkse 
gevangenschap is en wat de mogelijke gevolgen hiervan 
zijn. Ook zullen ze proberen om oplossingen aan te dragen. 
Deelnemers aan het symposium zijn van harte uitgenodigd 
om zelf met ideeën hierover te komen! 

De stichting Femmes For Freedom en haar e-loket zal in de loop van 
de ochtend feestelijk worden gelanceerd door prof. Cees Flinterman 
en demissionair minister Leers.

De dagvoorzitter is Elma Drayer, columnist bij Trouw, Vrij Nederland en 
auteur van het boek “Verwende prinsesjes. Portret van de Nederlandse 
vrouw”.

Naar aanleiding van de brief van Femmes For Freedom aan de 
Tweede Kamer is de behandeling van het wetsvoorstel “Tegengaan 
huwelijksdwang, polygamie en genitale verminking” opgeschort. Op 
7 juni 2012 houdt de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie een 
rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over huwelijkse gevangenschap 
en het voorstel van Femmes For Freedom. Het symposium is een 
goede voorbereiding hierop.

22 mei 2012

(Voor het toekennen van opleidingspunten voor advocaten is er de mogelijkheid om uw 
aanwezigheid te laten registreren. Deze zal achteraf schriftelijk worden bevestigd.)

Aan deelname van het symposium zijn geen kosten verbonden. Donaties 
zijn van harte welkom. Dit kan op de dag zelf of maak een bijdrage over op 
050.42.09.744 ten name van Femmes For Freedom.
Met uw donatie draagt u bij aan het geluk van veel vrouwen.W
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Voor vragen omtrent het werk en standpunten van Femmes For 
Freedom kunt u contact opnemen met Shirin Musa via 
shirin.musa@gmail.com

in samenwerking met:

http://www.hum.leidenuniv.nl/lucis/activiteiten/femmes-for-freedom-symposium.html
http://www.hum.leidenuniv.nl/lucis/activiteiten/femmes-for-freedom-symposium.html
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Home.htm%20
http://vrouwenrecht.nl/agenda/item/68%20
mailto:shirin.musa@gmail.com


PROGRAMMA

8:45 – 9:15  Inloop

9:15 – 9:20  Welkomstwoord door Jan Michiel Otto 
   directeur van het Van Vollenhoven Instituut    
   (VVI) en stuurgroeplid van LUCIS

9:20 - 9:25   Welkomstwoord door Marjon Staal 
   bestuurslid Femmes For Freedom, in het    

   
   Gevolgd door opening van het symposium door   
   dagvoorzitter Elma Drayer 
   columnist bij Trouw, Vrij Nederland en auteur    
   van het boek ‘“Verwende Prinsesjes. Portret van   
   de Nederlandse vrouw”

9:30 – 10:15  Susan Rutten
   universitair docent privaatrecht aan de Universiteit   
   Maastricht: ‘Wat is huwelijkse gevangenschap?’

10:15 – 11:15  Demissionair minister Leers van Immigratie,   
   Integratie en Asiel (onder voorbehoud)
   over politieke maatregelen tegen huwelijksdwang 
   
   Gevolgd door Cees Flinterman
   lid VN-mensenrechtencomité over CEDAW en   
   mensenrechten 

Femmes
   For Freedom en het digitaal loket door Cees 
   Flinterman en Demissionair minister Leers. 
   

11:15 – 11:45 Jan de Werd 
   Directeur Safegroup over huwelijkse gevangenschap   
   & het maatschappelijk werkveld

11:45 – 12:45 Drie religies, drie ervaringen van huwelijkse gevangenschap 
 
   Alice Frijns (Christendom)
   Edith de Haas (Jodendom) en
   Shirin Musa (Islam)    

12:45 – 13:45 Lunch

13:45 – 14:30  Michal Waller van de organisatie Mavoi Satum vertelt   
   over hun ervaringen met en activiteiten tegen huwelijkse  
   gevangenschap in Israël

14:30 – 16:00 Brainstorm! 
   Wat moet er gebeuren om huwelijkse gevangenschap de  
   wereld uit te helpen? Met bijdragen van: 
   
   - promovenda Pauline Kruiniger 
   (Universiteit van Maastricht) over remedies vanuit 
   islamitischrechtelijk perspectief, 
   - promovenda  
   (Universiteit Utrecht) over oplossingen vanuit het notarieel recht 
   - 
   (onder meer voorzitter Vereniging voor Vrouw en Recht) over  
   activisme

   Denkt u ook mee?

16:00 - …  Borrel

Symposium over huwelijkse gevangenschap Femmes For Freedom

22 mei 2012 Voor meer informatie:   Of mail naar:
www.femmesforfreedom.com  info@femmesforfreedom.com
  

http://www.femmesforfreedom.com
mailto:info@femmesforfreedom.com
http://twitter.com/#!/femmes4freedom
http://www.facebook.com/pages/Femmes-For-Freedom/160898683960092
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Academiegebouw, Leiden

De parkeermogelijkheid in de nabijheid van het Academiegebouw 
is beperkt. Indien u met de auto komt, is het raadzaam te 
parkeren op de bewaakte parkeerplaats aan de Haagweg. 
Daarvandaan rijden de hele dag gratis busjes naar de stad en 
vice versa. 

Indien u met de trein komt, ligt het 
Academiegebouw op tien minuten 
loopafstand van station Leiden 
Centraal. 

22 mei 2012

Meer informatie over de routebeschrijving: http://bezoekers.leidenuniv.nl/locaties/academiegebouw.html

http://bezoekers.leidenuniv.nl/locaties/academiegebouw.html%20

