Wereldvrouwenmars Belgïe

Open Brief
Een goede opvang van vrouwelijke vluchtelingen en migranten!
“Op een dag heb ik Maryam ontmoet. Zij was over de Middellandse zee gekomen en had net een
stuk van Europa doorkruist, op de vlucht uit haar land in oorlog. Tijdens die gevaarlijke reis werd ze
geconfronteerd met eenzaamheid, uitputting en angst, maar ook met seksueel geweld door de
mensensmokkelaars en het risico om in handen te vallen van netwerken van mensenhandel. Dikwijls
was ze helemaal op zichzelf aangewezen maar dankzij haar vastberadenheid heeft ze zich kunnen
redden. Vandaag zoekt ze haar plaatsje in onze samenleving maar ze krijgt nog altijd te maken met
vele hindernissen en problemen”. Getuigenissen zoals die van Maryam hoort Sabine elke dag…
Sabine kan aan vrouwen zoals Maryam een waardevolle steun en hulp geven via de vereniging
waarvoor zij werkt. En toch wordt deze onmisbare omkadering bedreigd door het bezuinigingsbeleid
van de regering.
Zonder voldoende financiële steun van de overheid hebben de organisaties die strijden voor
vrouwenrechten het nog veel moeilijker om verder te werken en steun te bieden, net op het
moment dat ze meer dan ooit nodig zijn. Opkomen voor de waardigheid en de bescherming van deze
kwetsbare vrouwen, dat is de prioriteit van de organisaties die zich inzetten voor de
vrouwenrechten. Dat doen ze onder andere via informatiesessies, activiteiten rond seksuele en
reproductieve gezondheid, opvang en begeleiding in situaties van geweld, of ondersteuning en
begeleiding voor de integratie van migrantenvrouwen. Bij gebrek aan middelen verliezen duizenden
bijzonder kwetsbare vrouwelijke migranten, vluchtelingen of zonder papieren hun laatste
bescherming tegen uitsluiting door de maatschappij.
Momenteel wordt in de opvang en begeleiding van vluchtelingen en migranten nog altijd niet
voldoende rekening gehouden met het geweld dat vrouwen en meisjes meemaken, zowel tijdens
hun riskante tocht als na hun aankomst op ons grondgebied. Nochtans hebben vele internationale
organisaties - zoals de Women Refugee’s Commission1, Amnesty International2 en het Hoog
Commissariaat voor de vluchtelingen van de VN en het VN-Bevolkingsfonds - recent nog gewezen op
de specifieke risico’s die vrouwen en kinderen lopen tijdens hun vlucht naar Europa. Dat gaat van
fysiek geweld over verkrachting en seksueel misbruik tot prostitutie en ontvoering door netwerken
van mensenhandel.
Ondanks de recente goedkeuring van het Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van
gendergerelateerd geweld 2015-2019 laat de uitvoering van het asiel- en migratiebeleid zich weinig
gelegen aan de bijzonder precaire situatie van vrouwen. Deze ongevoeligheid voor de
genderdimensie is ontoelaatbaar: er moet dringend werk gemaakt worden van de financiering van
de geplande maatregelen en van de indicatoren die de uitvoering ervan moeten evalueren.
Wij vragen dat België via structurele en toereikende financiering de waardige en kwaliteitsvolle
opvang verzekert voor de vrouwelijke vluchtelingen en migranten die hier aankomen.
Daarom komen wij op voor een kwaliteitsvolle opvang en tegen de verlaging van de subsidies!
Laten we samen stappen tot alle vrouwen vrij zijn !
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https://www.womensrefugeecommission.org/issues/gender-based-violence/research-and-resources/1265-balkans-2016
https://www.amnesty.org.uk/blogs/yes-minister-it-human-rights-issue/danger-every-turn-women-refugees-seekingsafety-europe
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Wereldvrouwenmars (WVM) is een wereldwijd feministisch netwerk dat de armoede en het geweld
tegen vrouwen bestrijdt. In België verenigt WVM een honderdtal organisaties. Op 8 maart, n.a.v. de
Internationale Vrouwendag, stappen wij samen op in een mars tegen de rampzalige gevolgen van de
besparingsmaatregelen voor de vrouwenorganisaties, en vooral van de organisaties die strijden
tegen gendergerelateerd geweld en die zich inzetten voor de opvang van vrouwelijke
vluchtelingen en migranten.
Deelnemers van Wereldvrouwenmars
Signatures des Membres de la Marche Mondiale des Femmes Belgique:


















VOK
IVCA (Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen)
Le Monde Selon les Femmes
FIREFEC
NVR
CSC
FGTB Bruxelles
Conseil des Femmes Francophones de Belgique
ACV Gender
Oxfam-Solidarité
Entraide et Fraternité
Young Feminists Europe
FPS
Caravane Pour la Paix et la Solidarité (asbl)
l'ACRF Femmes en milieu rural
Coordination liégeoise Marche Mondiale des Femmes
Coordination Bruxelles Marche Mondiale des Femmes

Ainsi que tous les autres membres de la marche (site web: www.marchemondiale.be)
Mais aussi d'autres organisations extérieures à la marche,












Plateforme citoyenne
Comité Femmes sans-papiers
V'la la Facture
Vrouwen in het Zwart Leuven
Platform Vrouwenkracht Kempen
La Coordination des femmes solidaires d'Ans
ELLA vzw
AWSA-Be asbl
11.11.11/ CNCD/ Be-gender
Ligue des droits de l’Homme
CNE
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si jeunesse savait pays (RDCongo)
le Cactus asbl
La Maison Rue Verte ASBL
Womanaction
GAFFI
El Andino asbl/vzw
Afede asbl
CADTM - Comité pour l'Annulation de la Dette du Tiers Monde
ASBL Femmes et Santé
Comite Internacional Peruano
Ke RVDAG/vl-svav
Le Réseau des Femmes Immigrées et d'origines étrangères
L'asbl isala
Association EPF
la CGSLB Bruxelles
Zij-kant
ADPDH Mauritanie

Et bien d'autres personnes :
 Fatoumata SIDIBE, Députée bruxelloise DéFI
 Deborah KUPPERBERG, militante féministe
 Jacqueline Janclaes
 Modi Ntambwe
 Jocelyne LABEJOF-JEHELMANN
 Dorothy Mathews
 Djeinaba Touré , Présidente de "Je m'engage!"
 Oumoukelthoum Souleymane, présidente association Mauritanienne pour l'éducation et la
sante
 Dominique Septon, Animatrice pour l’antenne de Hannut, Vie Féminine Huy-Waremme
 Delphine Chabbert, Secrétaire politique de la Ligue des familles
 Alimelie Mélanie
 Bérengère Marques-Pereira, présidente, et Valérie Lootvoet, directrice de l'Université des
femmes

