Aanpak van schadelijke traditionele
praktijken vanuit breder perspectief
In de Somalische en andere vluchtelingen gemeenschappen
worden steeds meer discussies gevoerd over gevoelige
onderwerpen, zoals vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Geweldsvormen die
internationaal aangeduid worden
met de term schadelijke traditionele
praktijken.
Nog steeds blijken vastgeroeste
ideeën en opvattingen over o.a.
man- en vrouwrollen een belangrijk
obstakel te zijn voor noodzakelijke
verandering. Voor vrouwen, maar ook voor mannen en zeker
ook voor jongeren. Hoe breng je hier verandering in en hoe
kunnen professionals die veran-dering ondersteunen?
Caraweelo Young richt zich op Somalische jongeren en
andere jongeren met een niet-westerse achtergrond, een
doelgroep die specifieke steun, aandacht en verandering
nodig heeft. Ze bevinden zich vaak in twee werelden en
zoeken naar manieren om beide in evenwicht te integreren
in hun leven.
Caraweelo gaat enerzijds om de ontwikkeling van binnenuit
en van onderop, door het vergroten van de bewustwording
van taboeonderwerpen en ze bespreekbaar te maken. Dit
haakt aan bij de veranderkracht vanuit de gemeenschap.
Anderzijds gaat Caraweelo om de ondersteuning en het
stimuleren van het proces van buitenaf door o.a. bij professionals de kennis en handelingsbekwaamheid te vergroten.

Fasering
Fase 1: januari - april 2015
Voorbereiding & Kick off bijeenkomst
Fase 2: april - december 2015
Training, Start discussie online &
Bijeenkomsten zelforganisaties
Fase 3: januari - mei 2016
Masterclass professionals, Discussie online &
Regionale bijeenkomsten
Fase 4: juni - december 2016
Methodiekbeschrijving & Slotmanifestatie

Doel
• Het bespreken van schadelijke traditionele praktijken
vanuit het perspectief van mensenrechten voor allen.
• Bevorderen van het zelfbeschikkingsrecht van jongeren
en hen ondersteunen in hun ontwikkelings- en
emancipatieproces.
• Vergroten van kennis, bewustwording en weerbaarheid
van de gemeenschap op het gebied van schadelijke
traditionele praktijken.
• Vergroten van kennis en handelingsbekwaamheid
van professionals.
• Bundelen en versterken van kennis en betrokkenheid
tussen professionals en gemeenschap via ontmoetingen.

Doelgroep
• Directe doelgroep: (Somalische) jongeren van 18-28 jaar
met een niet-westerse achtergrond en hun (in)directe
sociale omgeving (ouders en gemeenschap).
• Professionals: werkzaam met/voor de directe doelgroep.

Caraweelo was een
Somalische koningin
(ca 15de eeuw) die zich
inzette voor gelijke rechten
van mannen en vrouwen.

