Zaterdag 21 april van 9.30 uur tot 13.00 uur
Onthaal vanaf 9.00 uur
Liberaal archief, Kramersplein 23, 9000 Gent

VROUWEN
OP DE VLUCHT
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EEN GESPREKSVOORMIDDAG OVER DE PRECAIRE SITUATIE VAN VROUWEN IN VLUCHTELINGENKAMPEN

Vertoning documentaire The Invisible City [Kakuma] (Lieven Corthouts), inleiding door Céline Broeckaert
Debat met: Gily Coene (of collega Sophie Withaeckx), Sofie D’Hulster, Assita Kanko, Kris Smet,
Hilde Vautmans, Julie Weyne, Ayan Mohamed Yusuf
Moderator: VRT-journalist Peter Verlinden

VROUWEN OP DE VLUCHT
Een gespreksvoormiddag over de precaire situatie van vrouwen
in vluchtelingenkampen
Wereldwijd verblijven tienduizenden vrouwen met of zonder
kinderen in vluchtelingenkampen. Wat gebeurt er op humanitair
en politiek vlak om de precaire situatie van deze vrouwen te verbeteren? Is een vluchtelingenkamp een veilig toevluchtsoord of loeren
er andere gevaren? Wat kunnen wij doen om deze door oorlogsgeweld
getraumatiseerde vrouwen en kinderen te helpen?

PROGRAMMA
 DOCUMENTAIRE

Vertoning van de (korte versie van de) documentaire The Invisible City [Kakuma]
ingeleid door Céline Broeckaert. Het Keniaanse kamp Kakuma (letterlijk ‘Nergens’)
bestaat 20 jaar en is uitgegroeid tot een stad met meer dan 100.000 mensen,
onder hen veel kinderen zonder ouders. Regisseur Lieven Corthouts verbleef er jaren,
bouwde vriendschappen op en deelde de dagelijkse realiteit met de bewoners.

• Gily Coene (of collega Sophie Withaeckx), prof. dr. VUB, directeur RHEA ,
• start binnenkort met een project over seksueel en gendergerelateerd geweld in
• langdurige vluchtelingenkampen in Oeganda
• Sofie D’Hulster, voorzitter vzw HUMAIN (www.vzwhumain.org)
• Assita Kanko, auteur, politica, lid denktank Liberales, strijdt tegen genitale verminking
• en oprichtster van Polin, een organisatie die streeft naar meer vrouwen in de politiek
• Kris Smet, auteur, regisseur en vrouwenrechtenactiviste, bekend met de situatie van
• vrouwen in Oost-Congo
• Hilde Vautmans, EU-parlementslid voor Open VLD, buitenlandse zaken, defensie,
landbouw en gelijke kansen
• Julie Weyne, ex-medewerkster Klein Kasteeltje, coauteur Transit 51
• Ayan Mohamud Yusuf, Somalisch vluchtelinge, verbleef zelf in kampen, medewerkster
• van Geert Bourgeois en oprichtster van vzw Marodi

Moderator: Peter Verlinden, VRT-journalist, gespecialiseerd in het ruime buitenland,
vooral Centraal-Afrika

 De voormiddag wordt afgesloten met een broodjeslunch.
INFO EN INSCHRIJVINGEN

Inkom: € 5 (studenten gratis), ter plaatse te betalen (broodjeslunch inbegrepen)
Inschrijvingen (verplicht) en info: Nationaal secretariaat HVV, Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen,
secretariaat@h-vv.be, T 03 233 70 32
Een initiatief van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV vzw),
in samenwerking met HVV Gent en Vermeylenfonds en ondersteund door Willemsfonds en de Liberale vrouwen

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: MARIO VAN ESSCHE, P/A POTTENBRUG 4, 2000 ANTWERPEN

 DEBAT MET:

