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Project United Voices of Diaspora Women,
women’s empowerment and leadership in fragile states, (post) conflict areas
and countries in transition.
Centraal in dit project stonden bewustwording rond UNSCR 1325 en lokale Empowerment &
Leadership trainingen om meer vrouwen een bijdrage te laten leveren aan het opkomen vóór
rechten en veiligheid en tégen geweld hier en in hun land van herkomst en het bevorderen van
leiderschapsposities van vrouwen om dat te realiseren.
Afgelopen maanden hebben ruim tweehonderd Diasporavrouwen afkomstig uit Afghanistan,
Burundi, Democratische Republiek Congo (DRC), Egypte, Eritrea, Irak, Iran, Jemen, Kenia,
Pakistan, Rwanda, Soedan, Zuid-Soedan, Somalië, Syrië, Tunesië en Uganda, deelgenomen
aan een van de dertien trainingen in verschillende gemeenten in Nederland

Tijdens de slotbijeenkomst op 14 september 2016 in Nieuwspoort, Den
Haag worden de resultaten en de aanbevelingen van het project
gepresenteerd aan de deelnemers, (Diaspora) organisaties, politici,
beleidsmakers, de media en andere belangstellenden.

Voorlopig programma



Persoonlijk verhaal van een succesvolle Diaspora vrouw in Nederland



Presentatie van de resultaten Empowerment trainingen door de trainsterspool en
uitreiking van de certificaten aan de trainsters



Inleiding door Dinah Musindarwezo, executive director van FEMNET over de
samenwerking van de Diaspora met vrouwen in de landen van herkomst.
FEMNET, the African Women’s Development and Communication Network, is een



feministische, pan- Afrikaanse organisatie met meer dan 500 individuele en institutionele
leden in 43 landen in Afrika en in de Diaspora, die de stem van Afrikaanse vrouwen en de
rechten van vrouwen wil versterken en bevorderen .
Aanbieding Manifest aan de Tweede Kamerleden van het Gender Meer Partijen Initiatief
bestaande uit VVD, PvdA, D66, GL, CDA, CU, SP, 50+ en PvdD
In dit Manifest zijn de aanbevelingen opgenomen van Diaspora vrouwen uit het nieuwe
lobbynetwerk en de dertien lokale Empowerment & Leadership trainingen, rond de uitvoering
van UNSCR 1325 in Nederland en de herkomstlanden.
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