Persbericht
Amersfoort, 29 maart
Drie awards voor Aanpak Huiselijk Geweld
Op 30 maart ontvangen Aleid Wolfsen, Mariëtte Christophe en Katinka Lünnemann een
award voor hun bijdrage in de aanpak van huiselijk geweld.
De awards worden uitgereikt door het Global Network Women's Shelter (GNWS) in
Amsterdam. Omdat Nederland gastland is voor de bijeenkomst van het GNWS netwerk,
mag het 3 personen voordragen voor een GNWS-Award.
Voor de Federatie Opvang is dit aanleiding om tweejaarlijks awards uit te reiken aan
personen die zich binnen beleid, politiek en wetenschap verdienstelijk hebben gemaakt.
Burgemeester Wolfsen (Utrecht) ontvangt de award voor zijn inspanning als 2e Kamerlid
en nu als burgemeester voor de invoering en uitvoering van de Wet op het tijdelijk
huisverbod. Christophe (programmaleider Huiselijk Geweld en de landelijke politietaak)
heeft zich onderscheiden door voortdurend op zoek te gaan naar samenwerkingsvormen
met anderen binnen de keten. Regelmatig brengt zij huiselijk geweld onder de aandacht
van de media. Lünnemann (senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker instituut) heeft tal
van publicaties op haar naam staan. Zo heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar
een systeemgerichte aanpak: de relatiedynamiek tussen de partners in de context van
het gezin. Als wetenschapper komt zij met bruikbare oplossingen en instrumenten.
De awarduitreiking vindt plaats op woensdag 30 maart van 16.10 tot 16.30
Adres: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam.
Pers is van harte welkom. Er is gelegenheid om de awardwinnaars en
boardmembers vragen te stellen.
Het GNWS is deze week bijeen in Amsterdam om onder andere de Tweede
Wereldconferentie van volgend jaar in Washington voor te bereiden. Doel van GNWS is
om een wereldwijd netwerk op te zetten om geweld tegen vrouwen en kinderen te
beëindigen. Een van de actiepunten is een jaarlijkse teldag van het aantal cliënten dat
een beroep op opvang en hulp doet. Het Global Data Shelter Count is een krachtig
instrument om zicht te geven op het geweld tegen vrouwen over de hele wereld en de
onmisbare rol die opvanghuizen spelen in het aanpakken van dit probleem. Alleen in
Europa zijn er jaarlijks al 62 miljoen vrouwen slachtoffers van huiselijk geweld.
Wereldwijd gaat het om vele honderden miljoenen slachtoffers.
De GNWS interim-board is samengesteld uit vertegenwoordigers van twintig netwerken
en programma's uit 17 landen. De landen die nu actief zijn in de GNWS zijn: Armenië,
Australië, Canada, Denemarken, Engeland, IJsland, Israël, Italië, Mexico, Nepal,
Nederland, Pakistan, Rwanda, Zweden, Verenigde Staten en Vietnam.
Naast hulp aan slachtoffers is het uiterst belangrijk dat in ieder land huiselijk geweld
zichtbaar wordt. De Federatie Opvang is daarom dit jaar de campagne ''Stop Huiselijk
Geweld'' gestart.
Doel is om het taboe dat bestaat op het praten over huiselijk geweld te doorbreken. Kijk
op http://www.opvang.nl/site/item/hangjevuilewaswelbuiten
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Johan Gortworst, woordvoerder Federatie Opvang, tel 06 - 2309 1312 .
De Federatie Opvang is de branche voor de maatschappelijke opvang, begeleid &
beschermd wonen en de vrouwenopvang. Voor meer info kijk op www.opvang.nl

