Aan de jury van De Kartiniprijs 20<jaar>
Betr.: voordracht (...)
Den Haag, (...)
Geachte jury van de Kartiniprijs 20<jaar>,
Graag wil ik (...) voordragen voor de Kartiniprijs 20<jaar>.
Afkomstig uit (...) en sinds (...) woonachtig in Nederland, is (...) in betrekkelijk korte tijd
uitgegroeid tot hèt aanspreekpunt in Nederland inzake de problematiek rond
vrouwenbesnijdenis.
Haar opleidingen tot verpleegkundige en intercultureel verpleegkundige, gekoppeld aan haar
eigen achtergrond en haar contacten met de Somalische leefgemeenschap, stelden haar in
staat een goed inzicht te krijgen in deze problematiek
Tot 2006 is zij als verpleegkundige verbonden geweest aan de Stichting Medische Opvang
Asielzoekers Zuid-Holland. Vanaf 2006 is zij als projectleider in dienst bij de Gemeente Den
Haag, Dienst OCW. Tot op heden is zij tevens docent cultuur, gezondheid en
vrouwenbesnijdenis aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is zij staflid van de
stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen (het OBV).
(...) is een veelgevraagd deskundige bij landelijke bijeenkomsten, zoals uit haar cv blijkt. Of
het nu gaat om voorlichting en training, workshops en lezingen of debatten en fora.
In 2004 werd haar deskundigheid ingeroepen als lid van de Commissie (...), met als doel
advies uit te brengen aan toenmalig minister Hoogervorst. Dit advies werd in 2005
aangeboden tijdens een bijeenkomst in Nieuwspoort te Den Haag.
In een interview met feministisch maandblad Opzij, noemde Maxime Verhagen het belang
van de mening van deskundigen bij de bestrijding van vrouwenbesnijdenis en refereerde
daarmee aan (...).
Niet los te zien van het bovenstaande is haar betrokkenheid bij de rechten en
positieverbetering van allochtone vrouwen. Op dit gebied heeft zij eveneens een grote staat
van dienst opgebouwd en is zij landelijk actief.
Politiek gezien laat zij zich niet onbetuigd. Binnen de (...), waar zij in 2001 lid van werd,
bekleedt zij diverse functies; vrijwel alle hebben te maken met de positieverbetering van
vrouwen.
In 2005 maakte zij deel uit van de Haagse commissie (...). In 2005 vond een informatieve
ontmoeting plaats tussen minister Hoogervorst en Somalische vrouwen. Doel was de
minister in contact te brengen met eerstehands informatie vanuit de vrouwen zelf. Deze
ontmoeting was een initiatief van (...) vanuit de gedachte dat besluiten te vaak worden
genomen over de hoofden van de doelgroep heen in plaats van in samenspraak ermee.
November 2004 vond de conferentie plaats ‘Somaliërs in actie – vrouwenbesnijdenis en
integratie in perspectief’, waar (...) actief bij betrokken was.
Haar inspanningen hebben tot gevolg gehad dat vrouwenbesnijdenis bespreekbaar is
geworden; dat het een plaats heeft gekregen op de politieke agenda; dat men
genuanceerder kijkt naar de bestrijding ervan; en dat steeds meer het belang wordt ingezien
van goede voorlichting en deskundigheidsbevordering aan respectievelijk de Somalische
gemeenschap en hulpverleners.

Van 2006 tot 2009 was zij projectleider van (...) de dienst (...) van de gemeente Den Haag. In
die hoedanigheid hield ze zich bezig met zowel beleids- en projectmatige activiteiten, als
operationele taken. Ze gaf leiding aan drie projectmedewerkers. Haar taak was zorgdragen
voor een concrete uitvoering en voortgangsbewaking van het project en het adviseren van
de wethouder van WVS (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) aangaande vragen van
raadsleden over het project. Vervolgens was ze verantwoordelijk voor de
deskundigheidsbevordering van de samenwerkende ketenpartners waaronder diverse
medici, het OM, de politie, leerkrachten en het AMK.
In betrekkelijk korte tijd heeft (...) zich binnen de Nederlandse samenleving tot een hoog
niveau ontwikkeld. Zij is uitgegroeid tot een bruggenbouwer bij uitstek tussen de Somalische
leefgemeenschap en de overheid. In dit kader stimuleert zij de informatie- voorziening van
overheid naar Somaliërs toe en draagt zij bij aan meer kennis over de Somalische
gemeenschap bij de overheid. Op die wijze bevordert zij de door haar nagestreefde
integratie en participatie van de Somalische gemeenschap in Nederland.
Door haar inspanningen, via de politiek, in haar professionele werk en niet in de laatste
plaats door haar vrijwillige inzet bij tal van activiteiten, heeft zij daadwerkelijk bijgedragen aan
de positieverbetering en integratie van (allochtone) vrouwen.
Ik heb (...) leren kennen als een zeer betrokken professional. De knelpunten van kwetsbare
vrouwen koppelt ze gemakkelijk aan beleidsdiscussies over (taal-) onderwijs economische
zelfstandigheid van vrouwen. Cruciaal om taalonderwijs voor geïsoleerde vrouwen op de
agenda te houden in de stad.
(...) vervult, gezien haar staat van dienst, tevens een voortreffelijke voorbeeldfunctie.
Daarom ben ik van mening dat de Kartiniprijs 20<jaar> haar meer dan toekomt!

Met vriendelijke groet,
(...)

Bijlagen:
- CV (...)
- Nieuwsbericht 27/10/2011: Opstelten: aanpak eerwraak gaat door onder Nationale
Politie
- Kopieën 2 artikelen, AD 2009
- Interview met (...) in de brochuren 10 jaar OCW 1997 -2007
- Verpleegkunde Nieuws, 7/2005
- Kopie artikel in LOVER, tijdschrift over feminisme, cultuur en wetenschap, 1/2005

