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CONTEXT EN DOELSTELLINGEN 

Gendervraagstukken in het debat over migratie en asiel voor 
een waardige opvang, aangepast aan de specifieke noden van 
vrouwen en meisjes die in aanraking komen met gendergere-
lateerd geweld!

Op de vlucht voor geweld om in een veiliger land te leven. Onderweg, over zee of over 
land, op zoek naar een betere toekomst, een beter leven. 
Er zijn naar schatting één miljard migranten wereldwijd, dat betekent één op zeven 
mensen. Terwijl beleidsmakers zich eerder gaan focussen op de impact op de 
gemeenschap, economie, samenleving, veiligheid en duurzaamheid, worden de noden 
van vrouwen en meisjes vaak over het hoofd gezien. Volgens Myria, Federaal Migratie-
centrum (België), waren 46% van de migranten, die in België in 2017 toekwamen, 
vrouwen1. De migratie van vrouwen wordt diverser, evenals de kwetsbaarheid van 
vrouwelijke asielzoekers en migranten voor mensenhandel, seksuele en economische 
uitbuiting, discriminatie, intrafamiliaal geweld en misbruik. Vrouwen die alleen of met 
kinderen reizen, vrouwen die samenwonen en geconfronteerd worden met huiselijk 
geweld, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, tienermeisjes en 
oudere vrouwen lopen het meeste risico, omdat deze groepen vaak te maken hebben 
met  verschillende vormen van kwetsbaarheid.
Zo worden veel meisjes en vrouwelijke asielzoekers (en ook sommige mannen) niet 
enkel in hun thuisland blootgesteld aan gendergerelateerd geweld, maar ook tijdens 
hun vlucht en soms zelfs in het gastland. Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelin-
gen van de Verenigde Naties (UNHCR), het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties 
(UNFPA) en de Women’s Refugee Commission evalueerden onlangs de risico's die 
vrouwen en meisjes lopen tijdens hun reis naar Griekenland en vervolgens naar andere 
Europese landen2 . Zij ontdekten dat vrouwen en meisjes een groot risico liepen op een 
of andere vorm van geweld, inclusief seksueel geweld, door smokkelaars, criminele 
groepen of individuen. Hun onderzoek legde ook een zekere onwetendheid van de 
autoriteiten, humanitaire, gezondheids- en psychosociale actoren bloot over het 
gender gerelateerd geweld. Een eventuele verklaring hiervoor is het gebrek aan gege-
vens over deze schendingen en het taboe bij slachtoffers om over hun ervaringen te 
praten. Het is tevens een gegeven dat lang onzichtbaar is gebleven en waarvan de 
omvang nog steeds weinig of niet meetbaar is.
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« Lorsqu’il y a accueil, il n’y a plus d’étranger. Il n’y a plus qu’un autre, comme nous-mêmes »
     Michel AGIER, L’Etranger qui vient. Repenser l’hospitalité, 2018
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Meisjes en vrouwen worden geconfronteerd 
met dubbel geweld: datgene wat ze als 
migrant ondergaan en datgene wat ze als 
vrouw ondergaan. Dat leidt tot directe en 
nadelige gevolgen voor hun rechten, waa-
ronder het recht op verblijf. Het valt dan ook 
te begrijpen dat deze vrouwen terughou-
dend zijn om klacht in te dienen uit angst 
voor deportatie of onderworpen te worden 
aan de Dublin-procedure die hen kan 
terugsturen naar het land dat verantwoor-
delijk is om het verzoek om internationale 
bescherming te behandelen.

De asielwetgeving heeft lange tijd geen aan-
dacht besteed aan het verschil in ervaring 
tussen mannen en vrouwen met betrekking 
tot vervolging en de oorzaken van vervol-
ging. Bij het bepalen van de vluchtelingens-
tatus en het recht op internationale 
bescherming,  heeft genderneutraliteit 
geleid tot situaties waarin de verklaringen 
van vrouwen over gendergerelateerd 
geweld genegeerd werden. In het voorbije 
decennium hebben de veranderingen in de 
internationale wetgeving en normen op 
gebied van mensenrechten en jrechtspraak, 
er echter toe geleid dat steeds meer lids-
taten in de Raad van Europa bepaalde 
vormen van geweld tegen vrouwen 
erkennen als vormen van gender gere-
lateerde vervolging in de zin van artikel 1 A 
(2) van het Verdrag van 1951 betreffende de 
status van vluchtelingen3 . Vrouwen en 
meisjes die wetten, normen, rollen, verplich-
tingen en discriminatie, die hun worden 
opgelegd enkel omdat ze vrouw zijn, weige-
ren of overtreden, kunnen vervolgd worden 
of lopen risico op vervolging in hun land van 
herkomst. In België kan het Commissariaat 
Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen 
(CGVS), bij de beoordeling van de asielaan-
vraag, rekening houden met dergelijke 
gender gerelateerde vervolging. 

Meerdere Europese richtlijnen (opvang, 
rechten van het slachtoffer, mensenhandel)  
en het Verdrag van Istanbul vereisen speci-
fieke richtlijnen van de lidstaten met betrek-
king tot identificatie en ondersteuning van 
deze groepen4 .

De huidige werklast binnen het opvan-
gnetwerk (zowel aan Franstalige als aan 
Nederlandstalige kant) en het gebrek aan 
opleiding,  maken dat deze ondersteuning 
niet altijd geschikt of gelijk is binnen het 
netwerk (collectief en individueel).  De 
Belgische overheid voorziet materiële hulp 
aan de verzoekers om internationale 
bescherming. Deze materiële hulp bestaat 
uit huisvesting, voedsel en kledij, medische, 
maatschappelijke en psychologische bege-
leiding en een dagvergoeding.  Er wordt veel 
gedebatteerd over het leven in de opvang-
centra, zoals het gebrek aan privacy, maar 
zowel in het maatschappelijk debat over 
vluchtelingen als in het opvangbeleid ont-
breekt de genderproblematiek nog vaak. Er 
is weinig aandacht voor gendergelijkheid en 
gendermainstreaming-kwesties worden 
nauwelijks aangepakt, zowel bij de opvang 
als bij het migratiebeleid. Vraagstukken over 
vervolging die verband houden met gende-
ridentiteit of seksuele geaardheid (LGBTQI 
+) staan ook hier centraal in het gender-
mainstreaming-beleid van het opvangbeleid.



Dankzij het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) van de Europese Unie, wil GAMS 
België, in samenwerking met de non-profitorganisatie INTACT en EFJCA (European Family 
Justice Center Alliance), met haar "Gender Based Violence & Asylum: an integrated approach" 
theoretische en praktische informatie verstrekken over de verschillende vormen van gender-
gerelateerd geweld die asielzoekers ervaren (internationale bescherming), alsook begeleiding 
en opleiding aanbieden aan opvangstructuren, om mensen te identificeren en adequaat te 
ondersteunen. Het colloquium "Gender-Based Violence & Asylum: Look-Listen-Link" past in 
deze context en wil praktijken en reflecties delen, vergelijken en uitwisselen om zo het debat 
over migratie, asiel en gendergerelateerd geweld te versterken.

2 Hoog-Commissariaat voor de Vluchtelingen, Bevolkingsfonds van de Verenigde Na�es (UNFPA) en Women’s 
Refugee Commission. 2016. “INITIAL ASSESSMENT REPORT: Protec�on Risks for Women and Girls in the European 
Refugee and Migrant Crisis", [En ligne], h�ps://bit.ly/2YcMmNE, (pagina bezocht op 20 november 2019) 
3 Conven�e van de Raad van Europa over de preven�e en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en 
verklarend rapport, Istanbul (Turkije) 11.V.2011, STCE n° 210 (2012), h�ps://bit.ly/2OTC9mu  
4 Zie de sec�e migra�e en vrouwen – Verdrag van Istanbul: h�ps://rm.coe.int/femmes-refugiees-et-conven�on-d-istanbul-
depliant-web-a5/1680925832 
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   Myria – Federaal Migra�ecentrum. 2019. "Vrouwen & Migra�es naar België", [En ligne], 
h�ps://www.myria.be/nl/publica�es/vrouwen-migra�es-naar-belgie, (pagina geraadpleegd op 20 november 2019).
1



DOELSTELLINGEN 

• Bijdragen aan verbeterde kennis van frequentie en ernst van gendergerelateerd geweld, 
ondergaan in het land van herkomst, tijdens het migratietraject en in het gastland;
• Officiële instanties, verantwoordelijk voor de asiel- en opvangprocedures, sensibiliseren 
over het belang van gendergerelateerd geweld, bij de aanvraag voor internationale bescher-
ming en tijdens het opvang- en integratietraject;
• Verbeteren van de samenwerking tussen de opvangsector en externe organisaties 
betrokken bij de begeleiding van slachtoffers van gendergerelateerd geweld;
• Voorstellen van tools ontwikkeld in het kader van het AMIF-project om de ondersteuning 
van slachtoffers van gendergerelateerd geweld te verbeteren (GBV-traject).

• Verantwoordelijken van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen 
(CGVS), de Dienst Vreemdelingenzaken (IBZ), de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
(RVV), enz.;
• Docenten;
• Advocaten en juristen;
• Politiemensen gespecialiseerd in partnergeweld, eergerelateerd geweld, , mensenhandel, 
enz.;
• Bevoegde magistraten;
• Hulpdiensten voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld, zoals het Centrum Alge-
meen Welzijnswerk (CAW), 1712, Family Justice Center (FJC), Zorgcentra na Seksueel 
Geweld (ZSG), hulpdiensten voor geestelijke gezondheid, enz.;
• CPAS/ OCMW 
• Journalisten
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LOOK - LISTEN - LINK

DOELPUBLIEK



PROGRAMMA



9u30 – 9u45 OPENINGSSESSIE

9u45 – 11u00 
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9u00 – 9u30 ONTVANGST

GENDERGERELATEERD GEWELD KENT GEEN 
GRENZEN:STAND VAN ZAKEN VAN GENDERGERE-
LATEERD GEWELD IN MIGRATIECONTEXT

Inleiding door de ceremoniemeester
Fatoumata SIDIBE
Kunstschilderes, schrijfster, medeoprichtster en voormalig voor-
zitster van het Belgisch comité « Ni Putes, Ni Soumises » en 10 
jaar lang Brussels parlementslid (2009-2019).

Toespraak FEDASIL
Julie VANDERKELEN
Psychosociaal coördinator, FEDASIL – Federaal agentschap voor de 
opvang van asielzoekers

Moderator : Delphine DRAPEAU
Regionale Protection Officer, Hoog-Commissariaat van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR)

De voorbije decennia tonen een vervrouwelijking van de internationale migratie. Mo-
menteel ontvluchten een aanzienlijk aantal vrouwen en meisjes niet enkel conflictgebie-
den, maar ook landen waar ze vervolgd worden en geconfronteerd met gendergerelateerd 
geweld. Dit geweld kan diverse vormen aannemen: seksueel, eer-gerelateerd, vrouwelijke 
genitale verminking, vroegtijdige en gedwongen huwelijken, huiselijk geweld, geweld 
verbonden met seksuele uitbuiting en mensenhandel. Migratie wordt dan ook mede 
verklaard door het wegvluchten van geweld. Naast deze initiële factoren lopen mensen, 
en dan vooral vrouwen en kinderen die migreren ook een risico op geweld tijdens hun 
migratietraject. Eenmaal aangekomen in België kunnen ze ook hier verschillende vormen 
van geweld meemaken als gevolg van hun hoge kwetsbaarheid. Gendergerelateerd 
geweld treft vrouwen en meisjes van alle leeftijden en alle sociale klassen. Vrouwen en 
meisjes in een migratiecontext lopen zelfs een dubbel risico, nl. als meisje geboren te 
worden en als migrant! We beginnen dit colloquium met enkele cijfers, en met empirische 
en analytische bevindingen die de migratiedynamiek verduidelijken vanaf het land van 
herkomst tot in het gastland en het verband met gendergerelateerd geweld.

SESSIE 1

Voorstelling van het AMIF-project en context van het colloquium
Fabienne RICHARD
Directrice, GAMS Belgique



Vraag en antwoord

Gendergerelateerd geweld in het land van herkomst
Dominique SIGAUD
Gereputeerd journaliste en auteur van het onderzoeksrapport « La 
malédiction d’être fille », laureate van de prijs « Livre et droits de 
l’homme », van de stad Nancy (Frankrijk).

Gendergerelateerd geweld tijdens het migratietraject
Elisabeth PALMERO
Project-assistente SGBV, International Organization for Migration 
(IOM).

Gendergerelateerd geweld in het gastland
Lotte DE SCHRIJVER
Psycholoog, klinisch seksuoloog, gedragstherapeut, onderzoekster 
bij het team gender en geweld, International Centre for Reproduc-
tive Health (ICRH) en PhD-student Ugent.
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11u30 – 13u00  SESSIE 2

NATIONALE EN INTERNATIONALE BESCHERMING 
VOOR PERSONEN GECONFRONTEERD MET GENDER-
GERELATEERD GEWELD IN HET KADER VAN ASIEL

Moderator : Wout VAN DOREN
Advocaat migratierecht bij Antigone Advocaten en praktijkassistent Rechten van de 
mens, KU Leuven.

Volgens het Verdrag van Genève (1951) kan ieder een verzoek om internationale bescher-
ming indienen op basis van vijf motieven: ras, godsdienst, nationaliteit, behoren tot een 
bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. Het Verdrag van Istanbul (in 2016 door 
België geratificeerd) daarentegen bevat specifieke bepalingen voor vrouwen en meisjes 
die asiel aanvragen. Bovendien hebben EU-lidstaten de verplichting kwetsbare asielzoe-
kers vroegtijdig op te sporen, maar bepaalde kwetsbaarheden zijn moeilijk vast te stellen. 
Diverse cruciale elementen in de asielprocedure, zoals taal, bewijsmateriaal (format, 
toegang, duur, enz.), geloofwaardigheid van het verhaal, 

11u00 – 11u30  KOFFIEPAUZE
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tijdelijkheid van de gebeurtenissen, herinnering aan de feiten, zijn moeilijker te verkrijgen als 
deze verband houden met gendergerelateerd geweld. Bovendien hebben asielverzoeken op 
basis van dergelijk geweld rechtstreeks te maken met de culturele context, met name de rol 
van mannen en vrouwen in de samenleving in het land van oorsprong en in het gastland. 
De behandeling van deze aanvragen stoot vaak op moeilijkheden, zowel wat betreft de com-
municatie, het begrijpen als de weergave van het ondergane geweld, en die kunnen 
bepalend zijn bij de uiteindelijke beslissing. Op welke manier integreren instanties gender bij 
de interpretatie van asielaanvragen? Welke internationale bescherming is er voorzien voor 
asielzoekers die hun land zijn ontvlucht voor gendergerelateerd geweld? En voor hen die 
ermee in aanraking komen tijdens hun migratietraject? Welke nationale bescherming is er 
voor asielzoekers die geconfronteerd worden met gendergerelateerd geweld wanneer ze 
aankomen of verblijven in België? Al deze vragen moeten ons helpen om de belangen, de 
uitdagingen en de perspectieven met betrekking tot de aanpak van gendergerelateerd 
geweld in de asielprocedure te verduidelijken.

Valentine AUDATE
Coördinatrice van genderdossiers bij het Commissariaat-Generaal 
voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). 

Christine FLAMAND
Onderzoekster en juriste, Equipe Droits Européens et Migration 
(EDEM), Université Catholique de Louvain (UCL).

Marie DOUTREPONT
Advocate bij Progress Lawyers Network, lid van de vzw Fem & Law - 
International FEMinist Legal Association for Women’s rights

Olivier SLOSSE
Eerste commissaris en woordvoerder Politiezone Brussel Hoofdste-
delijk Gewest (Elsene), Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) Brus-
sel.

Vraag en antwoord

13u00 – 14u00 LUNCHPAUZE
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SYNERGIE/SAMENWERKING TUSSEN OPVANGTEAMS EN 
EXTERNE PARTNERS GESPECIALISEERD IN DE BEGELEI-
DING VAN SLACHTOFFERS VAN GENDERGERELATEERD 
GEWELD

14u00 – 14u30
GEÏNTERGREERDE BENADERING VAN GENDERGERELATEERD 
GEWELD: THEMATISCHE FICHES, MAPPING VAN SLACHTOFFER-
DIENSTEN EN SENSIBILISERINGEVIDEO’S
 
Daniela BISHOP, Communicatieverantwoordelijke GAMS België.

Moderator : Maria MIGUEL-SIERRA
Directrice La Voix des Femmes, coördinatrice van het alternatief rap-
port over het Verdrag van Istanbul, Brussel.

Het voorkomen, identificeren, begeleiden, opvolgen en beschermen van overlevers van gen-
dergerelateerd geweld, ongeacht of dit gebeurde in het land van herkomst, tijdens het migra-
tietraject of in het gastland, is een belangrijke opdracht die doorgaans samenwerking vereist 
tussen opvangcentra en externe diensten. Het bundelen van ervaring, kennis en methoden 
beantwoordt beter aan de noden van deze groep en stimuleert tegelijkertijd een holistische 
en interdisciplinaire zorgaanpak. Rekening houden met de persoon in zijn totaliteit, in al zijn 
dimensies, zowel multidisciplinair als interdisciplinair, maakt dat zowel slachtoffers als profes-
sionele zorgverleners nauwer betrokken worden. De voorbije jaren verzamelden we nogal 
wat expertise, enerzijds door integratie van de genderbenadering in infrastructuur en 
diensten, anderzijds door de ontwikkeling van een zorgprotocol tussen actoren op het terrein 
en deze van de opvangcentra. Hoe bouwen we dergelijke aanpak verder uit? Wat zijn triggers, 
de sterke punten, vaststellingen, het idee, maar ook de hindernissen, het onuitgesprokene, de 
beperkingen? Zijn er intrinsieke voorwaarden om dergelijke visie toe te passen en te 
herkennen in een structuur? Is een individuele en/of collectieve wil aanwezig? Deze sessie 
pretendeert niet al deze vragen te beantwoorden, maar zal proberen enkele reflectie- en 
actiepistes voor te stellen.

Fatimetou SOW, Co-bemiddelaar ACCES-project van GAMS België 
en journaliste.
Léa CHAMPAGNE, AMIF-projectverantwoordelijke GAMS België.

14u30 – 16u15 SESSIE 3
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Perspectieven en algemene reflecties vanuit Fedasil over de 
uitwerking en uitvoering van een specifieke benadering vanuit 
gendergerelateerd geweld
Julie VANDERKELEN
Psycho-sociaal coördinatrice, FEDASIL – Agentschap voor de 
opvang van asielzoekers

Gender en kwetsbaarheid: individuele en collectieve zelfred-
zaamheid, rode draad in de ervaringen van het « Pierre Bleue » 
centrum, Rode Kruis België 
Christine HUTS
Opvangcentrum "Pierre Bleue", Rode Kruis België 
Bernadette FEDERWISCH
Coördinatrice van individuele begeleiding, opvangcentrum 
"Pierre Bleue", Rode Kruis België 

Preventie en kwaliteit in de opvangcentra: het project R-Sense van 
Rode Kruis Vlaanderen en Sensoa
Tim BUYCK
Stafmedewerker dienst opvang asielzoekers / projectcoördinator 
R-Sense

Het asielrelaas als tool bij juridische en psychologische begeleiding 
en de werkfilosofie rond collectieve workshops in de Logis de Lou-
vranges  
Nathalie BRAUN
Coördinatrice Project Louvranges, Departement Asiel & Migratie, 
Caritas International 
Anne SCHEUREN
Sociaal assistente in de Logis de Louvranges, Caritas International

Vraag en antwoord



16u15 – 17u00 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

MIGRATIE, ASIEL EN GENDERGERELATEERD GEWELD 
ALS POLITIEK THEMA: WAT ZIJN DE UITDAGINGEN EN 
PERSPECTIEVEN VAN GENDERMAINSTREAMING IN HET 
MIGRATIE-, OPVANG- EN INTEGRATIEBELEID T.A.V. 
ASIELZOEKERS?

Samenvatting van de hoogtepunten van de dag
Fatoumata SIDIBE
Ceremonie-meesteres

Slotopmerkingen en dankwoord
Fabienne RICHARD
Directeur, GAMS België

17u00 EINDE VAN HET COLLOQUIUM
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Na haar studies sociale communicatie en journalistiek, 
werkte ze achtereenvolgens in de sectoren communicatie, 
uitgeverij, ontwikkelingssamenwerking en permanente 
bijscholing. Ze coördineerde en werkte mee aan collectieve 
werken. Ze is medeoprichtster en voormalig voorzitter van 
het Belgisch comité "Ni Putes Ni Soumises". Ze schreef een 
roman en een boek over kunst / poëzie en schildert ook. Van 
2009 tot 2019 was zij Brussels Parlementslid en initia-

tiefneemster van talrijke interpellaties en ontwerpresoluties over gendergerelateerd geweld. In 
maart 2019 besloot ze niet meer op te komen in de verkiezingen en zich terug te trekken uit 
de politiek. In oktober 2019 ontving ze de titel van ereparlementslid en werd ze benoemd tot 
Ridder in de Leopoldsorde.

Fatoumata SIDIBE

Fabienne Richard is afkomstig uit Frankrijk. Ze is vroed-
vrouw en specialiseerde zich in tropische geneeskunde en 
volksgezondheid (MSc, PhD). Gedurende 10 jaar werkte ze 
als klinische vroedvrouw, waarna ze 5 jaar lang actief was in 
het buitenland (Afghanistan, Burkina Faso, Kenia, Liberia, 
Somalië, Sri Lanka) met Artsen Zonder Grenzen en het Insti-
tuut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen. Ze is referen-
tiepersoon omtrent VGV en werkte mee aan verschillende 
onderzoeken rond dit thema (prevalentiestudie omtrent VGV in België, actie-onderzoek omtrent 
signaleren van risicosituaties). Ook schreef ze mee aan klinische richtlijnen voor het Belgisch 
Ministerie van Volksgezondheid. Ze is lid van de werkgroep rond reconstructieve chirurgie bij de 
Hoge Gezondheidsraad. Momenteel is ze directrice van GAMS België vzw en vroedvrouw bij het 
Centre Médical d’Aide aux Victimes de l’Excision in het UMC Sint Pieters (CeMAVIE). Ze is 
wetenschappelijk medewerkster in de Ecole de Santé Publique aan de ULB en geeft les binnen 
verschillende opleidingen vroedkunde. 

Fabienne RICHARD

9u30 – 09u45 OPENINGSSESSIE
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Julie VANDERKELEN
Julie Vanderkelen werkt sinds 2004 voor Fedasil. Zij is 
momenteel de psychosociale coördinatrice in de afdeling 
medisch management. Zij werkt mee aan de ontwikkeling van 
een passend psychosociaal ondersteuningsbeleid voor 
verzoekers om internationale bescherming. Het is een van de 
belangrijkste doelstellingen van het programma. Het onders-
teunt en adviseert de medewerkers van de opvangstructuren 
in de regio's Noord en Zuid. Daarvoor werkte ze als psycho-
loog-seksuologe in het oriëntatie- en observatiecentrum voor 
MENA in Neder-Over-Hembeek.



Dominique Sigaud werkt al vijftien jaar als onafhankelijk jour-
naliste voornamelijk in conflictgebieden in Afrika en de Ara-
bische wereld (Algerije, Libanon en Rwanda). Ze stopte van de 
ene op de andere dag om politieke redenen. Ze werd schrijfs-
ter en werkte rond het Reële, de taal. « Dans nos langues », 
een verhaal verschenen bij Verdier in 2018, is haar meest 
recente werk. De laatste jaren ging ze weer aan de slag als 
journaliste en documentairemaakster. Haar laatste werk in dit 
genre is “La Malédiction d’être fille”, Global Book’s bijdrage 

over geweld tegen meisjes doorheen de hedendaagse wereld.

Elisabeth Palmero werkt bij de Belgische en Luxemburgse 
afdeling van de Internationale Organisatie voor Migratie 
(IOM). Ze is verantwoordelijk voor Europese projecten die 
ijveren voor een groter bewustzijn voor en de bestrijding 
van seksueel en gendergerelateerd geweld in een context 
van migratie. Ze verleent ook bijstand aan migranten in 
kwetsbare situaties, zoals slachtoffers van mensenhandel 

en niet-begeleide minderjarigen.

9u45 – 11u00 
GENDERGERELATEERD GEWELD KENT GEEN GRENZEN:
STAND VAN ZAKEN VAN GENDERGERELATEERD GEWELD IN MI-
GRATIECONTEXT
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SESSIE 1

Dominique SIGAUD

Elisabeth PALMERO

Delphine Drapeau
Na haar studies Rechten behaalde Delphine Drapeau een 
Master in internationale humanitaire Bijstand. Ze trad in 2006 
in dienst bij het Hoog-Commissariaat van de Verenigde Naties 
voor de Vluchtelingen (UNHCR). Ze werkte vooral op gebied 
van bescherming in Zuid-Sudan, Bangladesh, Ethiopië, het UN-
HCR-hoofdkantoor in Genève, Kenia en Irak. Sinds 2014 
vervoegde ze in Brussel de Regionale vertegenwoordiging voor 
Europese zaken. Haar carrière staat in het teken van preventie 

van en respons op seksueel en gendergerelateerd geweld.



Meerdere Europese richtlijnen (opvang, 
rechten van het slachtoffer, mensenhandel)  
en het Verdrag van Istanbul vereisen speci-
fieke richtlijnen van de lidstaten met betrek-
king tot identificatie en ondersteuning van 
deze groepen4 .

De huidige werklast binnen het opvan-
gnetwerk (zowel aan Franstalige als aan 
Nederlandstalige kant) en het gebrek aan 
opleiding,  maken dat deze ondersteuning 
niet altijd geschikt of gelijk is binnen het 
netwerk (collectief en individueel).  De 
Belgische overheid voorziet materiële hulp 
aan de verzoekers om internationale 
bescherming. Deze materiële hulp bestaat 
uit huisvesting, voedsel en kledij, medische, 
maatschappelijke en psychologische bege-
leiding en een dagvergoeding.  Er wordt veel 
gedebatteerd over het leven in de opvang-
centra, zoals het gebrek aan privacy, maar 
zowel in het maatschappelijk debat over 
vluchtelingen als in het opvangbeleid ont-
breekt de genderproblematiek nog vaak. Er 
is weinig aandacht voor gendergelijkheid en 
gendermainstreaming-kwesties worden 
nauwelijks aangepakt, zowel bij de opvang 
als bij het migratiebeleid. Vraagstukken over 
vervolging die verband houden met gende-
ridentiteit of seksuele geaardheid (LGBTQI 
+) staan ook hier centraal in het gender-
mainstreaming-beleid van het opvangbeleid.

Wout Van Doren behaalde een Master in de Rechten aan de 
KU Leuven (2013). In 2016 behaalde hij een bijkomende 
Master in de Rechten van de Mens aan de Université 
Saint-Louis te Brussel. Na een stage van zes maanden bij de 
Vertegenwoordiging van het Hoog Commissariaat voor de 
Vluchtelingen (UNHCR) te Brussel, is hij sinds februari 2015 
werkzaam als advocaat gespecialiseerd in migratie- en 
vluchtelingenrecht in Antwerpen bij Antigone Advocaten. 
Sinds september 2016 is hij als praktijkassistent verbonden 
aan het Instituut voor de Rechten van de Mens van de KU 

Leuven. Wout voert ook opdrachten uit als consultant met betrekking tot de bescherming van 
staatlozen voor het UNHCR en voor Nansen vzw.

Wout VAN DOREN

Valentine Audate werkt sinds 1999 bij CGVS als pro-
tection officer. In juli 2005 stelde het CGVS haar aan als 
coördinatrice gendergerelateerde asielaanvragen van de 
nieuwe eenheden "gendercoördinatie" en "gender". 
Voordien was ze opvoedster bij geestelijk gehandicapte 
jongvolwassenen en outreach-medewerker verantwoor-
delijk voor Noord-Zuidrelaties en ontwikkelings-
samenwerking. Ze behaalde een Bachelor psycholo-
gische en pedagogische wetenschappen en een licen-

tiaat ontwikkelingssamenwerking.

Valentine AUDATE 

11u30 – 13u00  
NATIONALE EN INTERNATIONALE BESCHERMING VOOR PER-
SONEN GECONFRONTEERD MET GENDERGERELATEERD 
GEWELD IN HET KADER VAN ASIEL
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Lotte De Schrijver is klinisch psychologe-seksuologe en 
gedragstherapeute en sinds 2014 onderzoekster bij het ICRH 
in het ‘Gender en Geweld’-team. Ze werkte mee aan 
verschillende projecten rond vrouwelijke genitale verminking, 
intrafamiliaal-, seksueel- en gendergerelateerd geweld. Mo-
menteel is ze bezig aan haar doctoraat op het project 
“UN-MENAMAIS: Een beter begrip van mechanismes, aard, 
omvang en impact van seksueel geweld in België”. Hierbij 
focust ze zich vooral op seksueel geweld bij minderheidsgroe-

pen (LGBTQIA+; migranten, verzoekers om internationale bescherming en vluchtelingen). 
Naast haar werk als onderzoekster is Lotte ook klinisch werkzaam in een multidisciplinaire 
eerstelijnspraktijk.  

Lotte DE SCHRIJVER

SESSIE 2



Christine Flamand is licentiate in de rechten (UCLouvain) en 
gespecialiseerd in vluchtelingen- en vreemdelingenrecht. Ze 
werkte voor verschillende verenigingen, waaronder CBAR, 
ADDE en INTACT vzw, waar ze expertise verwierf op gebied 
van asiel, gender en kinderrechten. Ze was ook consultant 
voor het Hoog-Commissariaat van de Verenigde Naties voor 
de Vluchtelingen (UNHCR), in België, de Democratische 
Republiek Congo en Turkije. Ze is onderzoeker in het Euro-
pean Law and Migration Team (EDEM), waar ze zich 
bezighoudt met gezinsmigratietrajecten, kinder- en vluchte-

lingenrecht in het kader van gendergerelateerd geweld.

Christine FLAMAND

Marie Doutrepont werkt sinds tien jaar als advocaat aan de 
Brusselse balie. Gespecialiseerd in asielrecht, richtte ze in 
2014 mee de vzw Fem & Law op, een vereniging van feminis-
tische juristen die ijvert voor de rechten van vrouwen en 
verbetering van hun status. Ze ondervindt dagelijks dat de 
genderdimensie van veel asielaanvragen, niet of onvol-
doende in aanmerking wordt genomen door de asielinstan-
ties. Ze schreef samen met Jennifer Sevrin een artikel geti-
teld "Droits des femmes et droit des étranger.e.s: quelques 

pratiques problématiques" dat op 8 maart wordt gepubliceerd in "Code of Women's Rights"bi-
jLarcier. Momenteel werkt ze bij Progress Lawyers Network.

Marie DOUTREPONT
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Olivier SLOSSE
Olivier Slosse is psycholoog, werkt sinds 1995 voor de 
politie en is momenteel verbonden aan de directie 
beleid en strategie in de Politiezone Brussel en project-
manager voor het politiewerk in het Zorgcentrum Sek-

sueel Geweld (ZSG).



14u00 – 14u30
GEÏNTERGREERDE BENADERING VAN GENDERGERELATEERD 
GEWELD: THEMATISCHE FICHES, MAPPING VAN SLACHTOFFER-
DIENSTEN EN SENSIBILISERINGEVIDEO’S

Sinds september 2018 is Daniela Bishop communicatie 
verantwoordelijke bij GAMS België. Zij is ook verantwoor-
delijk voor de ontwikkeling en implementatie van de com-
municatiestrategie van het ACCESS-project.

Daniela BISHOP

Fatimetou Sow is journaliste en presentatrice. Zij is gevestigd 
in België sinds augustus 2018. Ze verliet haar geboorteland 
Mauritanië om haar dochters te beschermen tegen besnijde-
nies. Zij hekelt alle vormen van geweld tegen vrouwen, met 
inbegrip van geweld dat de seksualiteit van vrouwen wil 
controleren en de culturele traditie in stand wil houden.

Fatimetou SOW
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Léa Champagne komt uit Montreal en woont al meer dan 
4 jaar in België. Na haar studie Geografie en een speciali-
satie Migratie, werkte ze enkele jaren mee aan vraagstuk-
ken rond burgerparticipatie in het openbaar leven en het 
multistakeholderdebat. Ze specialiseerde zich in onde-
rzoek naar en belangenbehartiging van gendergelijkheid. 
Ze deed actie-onderzoek in heel wat Brusselse verenigin-
gen omtrent seksuele voorlichting, gelijkheid in de context 
van ouderschap en gendergerelateerd geweld. Ze is 
mede-coördinatrice van het GAMS colloquium “Gen-

der-Based Violence (GBV) & Asylum: Look – Listen – Link”

Léa CHAMPAGNE



14u30 – 16u15
SYNERGIE/SAMENWERKING TUSSEN OPVANGTEAMS EN EX-
TERNE PARTNERS GESPECIALISEERD IN DE BEGELEIDING VAN 
SLACHTOFFERS VAN GENDERGERELATEERD GEWELD

SESSIE 3

Maria MIGUEL-SIERRA is directrice van La Voix des 
Femmes, een vzw die zich inzet voor de bestrijding van 
geweld en discriminatie van migrantenvrouwen. La Voix des 
Femmes coördineerde het opstellen van het schaduwrap-
port van het Verdrag van Istanbul en richtte de Nationale 
Coalitie "Samen tegen geweld tegen vrouwen" op.

Maria MIGUEL-SIERRA

Nathalie Braun is criminologe, maar heeft altijd in de opvang 
van asielzoekers gewerkt. Ze was 14 jaar lang directrice van 
het Fedasil-centrum in Rixensart. Nadien opteerde ze voor 
een functie op het terrein. Momenteel is ze al 9 jaar coördi-
natrice van het huisvestingsproject “Logis de Louvranges”.

Nathalie BRAUN
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Anne SCHEUREN
Anne Scheuren begon haar carrière in een Centrum voor 
algemeen welzijnswerk (CAW) in Brussel, waar ze 13 jaar 
werkte. Daarna was ze 7 jaar hoofd van de sociale dienst in 
het Fedasil-centrum van Rixensart. Sinds 7 jaar is ze 
maatschappelijk werkster bij Logis de Louvranges.



Moderator : Delphine DRAPEAU
Regionale Protection Officer, Hoog-Commissariaat van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen (UNHCR)

De voorbije decennia tonen een vervrouwelijking van de internationale migratie. Mo-
menteel ontvluchten een aanzienlijk aantal vrouwen en meisjes niet enkel conflictgebie-
den, maar ook landen waar ze vervolgd worden en geconfronteerd met gendergerelateerd 
geweld. Dit geweld kan diverse vormen aannemen: seksueel, eer-gerelateerd, vrouwelijke 
genitale verminking, vroegtijdige en gedwongen huwelijken, huiselijk geweld, geweld 
verbonden met seksuele uitbuiting en mensenhandel. Migratie wordt dan ook mede 
verklaard door het wegvluchten van geweld. Naast deze initiële factoren lopen mensen, 
en dan vooral vrouwen en kinderen die migreren ook een risico op geweld tijdens hun 
migratietraject. Eenmaal aangekomen in België kunnen ze ook hier verschillende vormen 
van geweld meemaken als gevolg van hun hoge kwetsbaarheid. Gendergerelateerd 
geweld treft vrouwen en meisjes van alle leeftijden en alle sociale klassen. Vrouwen en 
meisjes in een migratiecontext lopen zelfs een dubbel risico, nl. als meisje geboren te 
worden en als migrant! We beginnen dit colloquium met enkele cijfers, en met empirische 
en analytische bevindingen die de migratiedynamiek verduidelijken vanaf het land van 
herkomst tot in het gastland en het verband met gendergerelateerd geweld.
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Tim BUYCK
Tim Buyck werkt sinds 2010 voor de dienst Opvang Asiel-
zoekers van Rode Kruis Vlaanderen. Hij begon als 
(nacht-)begeleider in het Rode Kruis opvangcentrum van 
Brugge en stapte tijdens de asielcrisis van 2015 over naar de 
hoofdzetel van Rode Kruis Vlaanderen. Als stafmedewerker 
bij de dienst Opvang Asielzoekers werkt hij voornamelijk 
rond het groepsgebeuren in de centra. Sinds 2018 coör-
dineert hij het project R-Sense, een project rond samenleven 
in België en grensoverschrijdend gedrag, in partnerschap 
met Sensoa, gericht op de collectieve opvangstructuren voor 
verzoekers internationale bescherming in Nederlandstalig 
België.



11u30 – 13u00  SESSIE 2

NATIONALE EN INTERNATIONALE BESCHERMING 
VOOR PERSONEN GECONFRONTEERD MET GENDER-
GERELATEERD GEWELD IN HET KADER VAN ASIEL

Moderator : Wout VAN DOREN
Advocaat migratierecht bij Antigone Advocaten en praktijkassistent Rechten van de 
mens, KU Leuven.

Volgens het Verdrag van Genève (1951) kan ieder een verzoek om internationale bescher-
ming indienen op basis van vijf motieven: ras, godsdienst, nationaliteit, behoren tot een 
bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. Het Verdrag van Istanbul (in 2016 door 
België geratificeerd) daarentegen bevat specifieke bepalingen voor vrouwen en meisjes 
die asiel aanvragen. Bovendien hebben EU-lidstaten de verplichting kwetsbare asielzoe-
kers vroegtijdig op te sporen, maar bepaalde kwetsbaarheden zijn moeilijk vast te stellen. 
Diverse cruciale elementen in de asielprocedure, zoals taal, bewijsmateriaal (format, 
toegang, duur, enz.), geloofwaardigheid van het verhaal, 
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Moderator : Maria MIGUEL-SIERRA
Directrice La Voix des Femmes, coördinatrice van het alternatief rap-
port over het Verdrag van Istanbul, Brussel.

Het voorkomen, identificeren, begeleiden, opvolgen en beschermen van overlevers van gen-
dergerelateerd geweld, ongeacht of dit gebeurde in het land van herkomst, tijdens het migra-
tietraject of in het gastland, is een belangrijke opdracht die doorgaans samenwerking vereist 
tussen opvangcentra en externe diensten. Het bundelen van ervaring, kennis en methoden 
beantwoordt beter aan de noden van deze groep en stimuleert tegelijkertijd een holistische 
en interdisciplinaire zorgaanpak. Rekening houden met de persoon in zijn totaliteit, in al zijn 
dimensies, zowel multidisciplinair als interdisciplinair, maakt dat zowel slachtoffers als profes-
sionele zorgverleners nauwer betrokken worden. De voorbije jaren verzamelden we nogal 
wat expertise, enerzijds door integratie van de genderbenadering in infrastructuur en 
diensten, anderzijds door de ontwikkeling van een zorgprotocol tussen actoren op het terrein 
en deze van de opvangcentra. Hoe bouwen we dergelijke aanpak verder uit? Wat zijn triggers, 
de sterke punten, vaststellingen, het idee, maar ook de hindernissen, het onuitgesprokene, de 
beperkingen? Zijn er intrinsieke voorwaarden om dergelijke visie toe te passen en te 
herkennen in een structuur? Is een individuele en/of collectieve wil aanwezig? Deze sessie 
pretendeert niet al deze vragen te beantwoorden, maar zal proberen enkele reflectie- en 
actiepistes voor te stellen.
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Preventie en kwaliteit in de opvangcentra: het project R-Sense van 
Rode Kruis Vlaanderen en Sensoa
Tim BUYCK
Stafmedewerker dienst opvang asielzoekers / projectcoördinator 
R-Sense

Het asielrelaas als tool bij juridische en psychologische begeleiding 
en de werkfilosofie rond collectieve workshops in de Logis de Lou-
vranges  
Nathalie BRAUN
Coördinatrice Project Louvranges, Departement Asiel & Migratie, 
Caritas International 
Anne SCHEUREN
Sociaal assistente in de Logis de Louvranges, Caritas International

Vraag en antwoord
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