
       
                                

 

UITNODIGING BIJEENKOMST  

 
‘GEWELD TEGEN VROUWEN OP DE WERKVLOER’  

 
15 SEPTEMBER 2016 OM 19.30 UUR, UTRECHT 

 

 

Wat moeten vrouwen in de kledingfabrieken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika 

doorstaan aan seksueel en ander geweld tijdens hun werk? Hoe verzetten ze zich 

daartegen en hoe kunnen wij hen ondersteunen? 

Seksueel en ander geweld tegen vrouwen in kledingfabrieken in India, Bangladesh maar ook 

in andere landen is een zeer groot probleem. De omvang en ernst van het probleem werd 

onlangs nog pijnlijk duidelijk in een onderzoek naar kledingfabrieken in de Indiase stad 

Bangalore (zie http://www.indianet.nl/160628a.html). Het rapport laat zien dat 1 op de 7 

vrouwelijke werknemers in kledingfabrieken in Bangalore tot seksuele handelingen wordt 

gedwongen en dat 1 op de 14 fysiek geweld op de werkplaats ondervindt.  

Op 15 september 2016 organiseren de Landelijke India Werkgroep en Mondiaal FNV een 

bijeenkomst over ‘Geweld tegen vrouwen op de werkvloer wereldwijd’, waar vrouwen 

uit India, Bangladesh, Argentinië en Tanzania over hun ervaringen zullen vertellen. Maar ook 

over hun strijd om een eind te maken dit geweld. En hoe jij en ik kunnen helpen. U bent van 

harte welkom. 

 

Programma 

19.15 – 19.30 uur: Inloop (koffie/thee) 
 
19.30 – 19.40 uur: Welkom door Gerard Oonk, directeur Landelijke India Werkgroep 
 
19.40 – 20.40 uur: Drie experts uit India, Argentinië en Tanzania vertellen en antwoorden 

op vragen uit het publiek 
 
20.30 – 20.45 uur: Pauze (koffie/thee) 
 
20.45 – 21.45 uur: Astrid Kaag (Mondiaal FNV) interviewt drie betrokkenen uit 

Bangladesh, Indonesië en Nederland en gesprek met het publiek 
 
21.45 – 22.00 uur: Afsluiting 
 
Entree gratis 

Inschrijven: via h.maas@indianet.nl of bel de LIW (030-2321340) 

 

 



Locatie:  

AAMU (Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst) 
Oudegracht 176 
3511 NP Utrecht 

 

Route: 
Het museum is gelegen in hartje Utrecht, in het Museumkwartier en vlakbij de Domtoren 

en het Domplein. Vanaf Utrecht Centraal Station is het 15 minuten lopen. U kunt ook 

buslijn 2 nemen, deze stopt op het Domplein, vlak achter het museum. 

 

Als u met de auto komt, kunt u het beste parkeren in Parkeergarage Springweg 

(Strosteeg 83, 3511 VR Utrecht). Vanaf daar is het maar een paar minuten lopen naar het 

museum. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
De Landelijke India Werkgroep werkt onder meer nauw samen met de Zuid-
Indiase organisatie SAVE  aan het bestrijden van seksueel en ander geweld tegen 
vrouwen in de kledingindustrie. 
(http://www.indianet.nl/) 
 
Mondiaal FNV werkt in een aantal landen samen met vakbonden en andere 
organisaties die die geweld tegen vrouwen op de werkvloer bestrijden. 
(https://www.fnv.nl/over-fnv/internationaal/mondiaal-fnv) 
 
 

 

Gerard Oonk 

directeur Landelijke India Werkgroep 

Mariaplaats 4e 

3511 LH Utrecht 

Email: g.oonk@indianet.nl 

 

Tel. 030-2321340 

Websites: http://www.indianet.nl/ en http://www.dalits.nl  

 

 


