Conferentie over

vrouwenrechten in Marokko

vrijdag 4 december 2015

19.00 uur
Mansveltschool, Karel Doormanstraat 125, Amsterdam
Aknarij-West en EMCEMO organiseren in het kader van 10 december, internationale dag voor
mensenrechten, een conferentie over vrouwenrechten, en dan met name over de rechtspositie van Marokkaanse vrouwen.
Ook willen we even stilstaan bij het overlijden van Fatima Mernissi. Fatima Mernissi is afgelopen
maandag overleden. Zij was de belangrijkste voorloper van het islamitisch feminisme. Volgens
haar kan de ondergeschikte positie van vrouwen niet worden goedgepraat met een verwijzing
naar de Koran. Het heilige boek bevat – mits juist geïnterpreteerd – volgens haar juist een
pleidooi voor versterking van de rechten van de vrouw. Ze schreef een hele reeks boeken over de
vrouwen in de islam en was hoogleraar sociologie aan de universiteit van Rabat.
In Marokko is veel discussie ontstaan over een rapport dat is uitgebracht door de Marokkaanse
mensenrechtenorgansatie, Conseil National de Droits de l’Homme CNDH) over gelijkheid in
Marokko. In dit rapport zijn 97 aanbevelingen opgenomen, die er toe moeten leiden dat de
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verdwijnt en dat vrouwen niet langer gediscrimineerd
worden. Deze aanbevelingen gaan over veel terreinen, bijvoorbeeld over juridische zaken,
gezondheid, werk, economische en sociale ongelijkheid, gedwongen huwelijk en erfrecht.
Door dit rapport is een maatschappelijk debat ontstaan, waarin door Islamitische partijen en een
aantal fanatici een hetze wordt georganiseerd tegen dit rapport en de makers en vooral de
aanbeveling inzake erfrecht roept veel weerstand op. Voorstanders worden zelfs bedreigd.
Dit rapport is uiteraard ook van groot belang voor de positie van de Marokkaanse vrouwen in
Nederland, ook zij hebben in de regel te maken met deze ongelijkheid op vele terreinen.

Programma
• Moderator Khadija Arib, lid Tweede Kamer
• Korte herdenking van Fatima Mernissi
• Inleiding door Rabéa Naciri namens de Conseil

•
•

National de Droits de l’Homme (CNDH) , zij is tevens
lid van de Association Democratique des
Femmes du Maroc (ADFM) en zij zal vertellen
over het rapport inzake gelijke rechten in
Marokko.
Debat
Drankje en muziek

Journalisten, die geïnteresseerd zijn in een interview met
Rabéa Naciri kunnen contact opnemen met
EMCEMO, 020-4288825 of 06-55818828.

