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Uitnodiging

Internationale Vrouwendag
8 maart 2018

Op Internationale Vrouwendag donderdag 8 maart 2018 organiseren Vrouwen
Kiezen en Europa’s Rafelende Randen in het provinciehuis in Assen een inspirerende
bijeenkomst met vier internationale kopstukken op het gebied van vrouwenrechten.
Rusudan Gotsiridze, Georgië
‘On the part of society however, there is still an
aversion to religious minorities, which is one of the
major challenges for the country. In schools for
example, children from Baptist families are often
harassed by both students and teachers.’

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het programma
en aansluitend het buffet. Vanwege het internationale karakter is de
bijeenkomst in het Engels.

PROGRAMMA

-- De eerste vrouwelijke bisschop van Georgië
--Een van de meest vooraanstaande figuren als het gaat om r eligieuze
tolerantie en mensenrechten, ontving in 2014 de prestigieuze ‘Inter
national Women’s Award for Courage’ uit handen van Michelle Obama.
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Maia Melikidze, Georgië
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‘Coming across a person who is ready to
fight for a better life and is confident that he
or she can make a situation better.
That is the highest reward for me.’

-- Oprichter netwerk vrouwen en democratie
-- Voormalig economisch adviseur van de
Georgische president
-- Commissaris energie en water
Delfina Hoxha, Albanië
-- Publiciste, blogger en psycholoog
-- Zet zich in voor meer deelname van vrouwen
in de Albanese politiek
Nataliia Evdokimova, Rusland
-- Lid Presidentiële Raad voor mensenrechten
en maatschappelijke organisaties ingesteld
door Poetin
-- Zet zich al jaren in voor mensenrechten en
met name de positie van vrouwen
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Inloop
Welkom door de commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma
‘Vrouwen Kiezen’ voorzitter, Roelie Goettsch
Keynote-speaker Rusudan Gotsiridze
Voorstellen van de internationale gasten door dagvoorzitter
Ralph de Long (Europa’s Rafelende Randen)
Themadiscussie in vier kleinere groepen onder leiding van de
vier internationale gasten:
1. Rusudan Gotsiridze - de positie van vrouwen vanuit religieus
perspectief
2. Maia Melikidze - de positie van vrouwen vanuit economisch
perspectief
3. Delfina Hoxha - de positie van vrouwen vanuit psychologisch
perspectief
4. Nataliia Evdokimova - de positie van vrouwen vanuit
mensenrechtperspectief
Themadiscussie 2
Pauze
Plenair panel met de 4 internationale gasten
Uitreiking Krüderige Wiev’n Award en afsluiting door
burgemeester Mieke Damsma
Buffet

Aanmelden kan t/m 28 februari via www.drenthe.nl/vrouwenkiezen
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 8 maart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de organisatie.

vrouwenkiezen@drenthe.nl www.drenthe.nl/vrouwenkiezen

vrouwenkiezen

#100JVK

