Oproep om Samen te Werken Tegen Seksueel Misbruik
Save the Date: Coalitie Event, 12 Dec 2017, Utrecht
Beste,
Wij zijn dankbaar voor jullie inzet in de strijd tegen seksueel (kinder)misbruik op diverse manieren, en omdat
1 op de 3 kinderen een vorm van dit soort misbruik meemaakt, willen en kunnen we dit niet langer aanzien.
Ondanks onthullingen uit de sport wereld, koninklijk militaire school, kerken, tehuizen, basisscholen,
kinderopvang, … blijft dit onderwerp in de doofpot. En de link tussen seksueel kindermisbruik en uitbuiting
groeit wegens de toename van internet en smartphones.
We zijn ervan overtuigd dat we de handen ineen moeten slaan om samen “NEE” te zeggen tegen seksueel
(kinder)misbruik en uiteindelijk actie en aandacht hieraan te besteden. De lopende actie #MeToo, en recent
programma’s zoals Misbruikt en VerkrachtofNiet maakt het probleem meer zichtbaar, echter structurele
aandacht dat bij draagt aan preventie is hard nodig.
Wij willen jullie dus graag uitnodigen om elkaar te ontmoeten en de gezamenlijke band, expertise en acties te
versterken. Wij willen ook een overkoepelend akkoord ontwikkelen en ondertekenen met aanbevelingen en dit
met het oog op preventie, om deze aan het kabinet te bieden. Hiermee hopen we, mede dankzij media
aandacht, dat dit onderwerp eindelijk op de kaart zal komen en blijven.

Dagprogramma Coalitie Event, Dinsdag 12 december 2017
Stop de Traffik , Vliegend Hertlaan 4A, 3526 KT, Utrecht
09.15 – 09:30
09:30 – 09:50
10:00 – 10.20
10.25 – 11. 00

11:00 – 11:15
11.15 – 12.30
12.30 – 13.15
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 14.45
14.45 – 15:00
15:00 –
16.00

Inloop + Koffie
Welkom en Introductie, Erik v. Amersfoort & Jasmine v. Wijgerden
Voorstelronde
Danny Wolstencroft, Founder – “Shatter Boys UK”
The UK Fight Against Child Sexual Abuse & Opportunities
for The Netherlands
Augusto Gomes, Ambassador – “Voicing CSA”
Survivor Empowerment & The Hidden Plight of Male Victims
Pauze
Samenwerking Workshops (zie bijlage voor aanvullende info)
Lunch
Terugkoppeling
Akkoord doornemen en afronden
Slotwoord en Vervolg Stappen
Rondvraag + Groepsfoto
Receptie/Netwerken
Einde van de dag

Laat ons a.u.b. weten of jullie aanwezig kunnen zijn, en aan welke workshop je deel wilt nemen.
Wij zien jullie graag en kijken er uit naar een inspirerend, maar ook waardevolle dag!
Met vriendelijke groet,
Erik van Amersfoort

Jasmine van Wijgerden

Ervaringsdeskundige, Lotgenot Verbinder,
Blogger: stopkindermishandeling.wordpress.com

Workshop Begeleider-“Prevent It - Actie Ondernemen
Tegen Seksueel Kindermisbruik” (Little Warriors)

Dit event wordt ondersteund door, o.a. Stop the Traffik en Project Speak Now

