Gendergeweld en traumatische herinnering
Welke plaats in de asielprocedure ?
18 november 2016
Instituut voor de gelijkheid van
vrouwen en mannen (IGVM),
Brussel

Plaats : Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tijd : 18 November 2016, van 8u45 tot 17u
Organisatoren : GAMS België en INTACT
Inschrijving : info@gams.be
Deelname in de kosten : 20 € vol tarief, 10 € studenten en werkzoekenden
Te storten op het rekeningnummer van GAMS België BE37 0012 8683 3928 met vermelding CONF2016 + uw naam en voornaam
Na ontvangst van uw betaling, bent u ingeschreven. De inschrijvingen worden afgesloten op 30 oktober 2016.

Naar een meer
geïntegreerd migratiebeleid,
dankzij het AMIF

Doelstellingen van het colloquium :
•
•
•
•

Herkennen van de traumatische herinnering.
Voorstellen van begeleidingspistes voor
vrouwelijke asielzoekers, slachtoffer van
gendergeweld (met nadruk op vrouwelijke genitale
verminking en sexueel geweld).

•

8u45

Welkom en koffie

9u15

Inleiding

•
•
•
•
•
•

Verlenen van bijstand aan geestelijke gezondheid
in de asielprocedures op basis van gendergeweld.
Aanreiken van concrete pistes voor de verbetering
van bijstand aan geestelijke gezondheid tijdens het
asieltraject.

Verwelkoming door Marijke Weewauters, Diensthoofd federaal steunpunt « gendergeweld », IGVM
Inleiding over gendergerelateerd geweld en doelstellingen van het colloquium, Fabienne Richard,
Directrice GAMS België
Conventie van Genève over gender, Andrea Vonkeman, UNHCR

Extracten uit de video van het theaterstuk « Silence de plomb et parole de soi(e) »
van het gezelschap Ebullition samen met het Fedasilcentrum van Florennes.
10u00 De traumatische herinnering, hoe ze herkennen
Dr Muriel Salmona, psychiater/psychotherapeute, onderzoekster en trainer psychotraumatologie en
victimologie, voorzitster van de « Association Mémoire Traumatique et Victimologie »,
verantwoordelijke Antenne 92 van het Institut de Victimologie
Presentatie + vraag en antwoordsessie.

11u00

Pauze

11u30 Aanpak van de traumatische herinnering

Panelgesprek onder leiding van Katinka Int’Zandt, psychologe bij de FreeClinic
Voorstelling van verschillende mogelijke begeleidingsmethodes :
EMDR : Sonia Zeghli, psychologe, CeMAViE, UMC Sint-Pieter
Kunsttherapie : Annalisa D’Aguanno, psychologe, GAMS België
Psycho-lichamelijke benadering: Anne Graindorge, coordinatrice Woman Dō
Begeleiding van kinderen: Geertrui Serneels, psychologe, coordinatrice Solentra
Vraag- en antwoordsessie

13u00

Lunchpauze (ter plaatse)

Lied door Yalikatou « Je n’oublie pas maman »
14u00 De traumatische herinnering en haar aanpak tijdens de asielprocedure

Panel geleid door Pascale De Ridder, Psychologe, Ulysse
Het in aanmerking nemen van de geestelijke gezondheid in asielprocedures op basis van gendergeweld: Charlotte Chevalier, juriste, INTACT
Wanneer de procedure leidt tot extra stress : Sarah Strauven, psychologe, Fedasilcentrum St-Truiden
Toegang tot de geestelijke gezondheidszorg wanneer materiële hulp stopt: Chloé Nadeau, psychologe,
geestelijke gezondheidszorg CASO Brussel, Dokters van de Wereld
Vraag- en antwoordsessie

15u30 Naar een betere herkenning van de impact van gendergeweld op de

geestelijke gezondheid tijdens het asieltraject.

Panel geleid door Christine Flamand, Coordinatrice INTACT
Instrumenten voor het opstellen van een psychologisch rapport : Paul Jacques, psycholoog, Clinique de
l’exil, Namur
Traject van meisjes en vrouwen, slachtoffer van gendergeweld, Dr. Lien Bruggeman, arts, NOH
Steenokkerzeel (observatie- en orientatiecentrum voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV))
Goede praktijken om de geestelijke gezondheid in aanmerking te nemen in de asielprocedures gelinkt
aan gender (spreker te bevestigen)
Vraag- en antwoordsessie

16u30 Conclusies

Hélène Ryckmans, Senator, lid van het Waals Parlement en van het Parlement van de Franse
Gemeenschap

17u00 Einde colloquium met een optreden van Yalikatou

