
Verslag van mijn dag in Amsterdam, namens “Passage”  

naar een Debriefingbijeenkomst Netwerk VN- Vrouwenverdrag. 

Ik had een lunch gehad bij een oom van mij en toen met de tram naar “Atria”. In de tram kwam ik nog 2 

vrouwen tegen die er heen gingen. Doch toen we bij Atria aankwamen, liepen ze direct naar bekenden 

toe. Er waren velen die elkaar kenden en het was moeilijk om daar tussen te komen. Maar ik ging zitten 

naast een moslima die ook alleen zat en het was gezellig praten. We begrepen elkaar. Zij was er 

trouwens ook voor het eerst als stageloper met iemand mee.  

Antia Wiersma (manager Atria) heette iedereen van harte welkom, maar moest daarna ook direct weer 

weg.  

Leontine Bijleveld (voorzitter Netwerk VN-Vrouwenverdrag) had de leiding van de dag en deed uitleg over 

het programma van de middag. 

Een ieder die mee was geweest naar Geneve werd naar voren geroepen om te vertellen over hun eigen 

specialisme en wat er over gesproken was ten positieve en wat helaas niet opgenomen was in het 

schaduwverslag.   Plus een leuke anekdote uit de tijd in Geneve. 

Heel interessant allemaal hoor en ik weet nu iets meer hoe zoiets bij de regering komt en dan wordt 

besproken in de Tweede Kamer. Vooral Bussemaker is er bij betrokken. Onderwerpen over bijvoorbeeld 

de  positie vluchtelingen vrouwen, meer vrouwelijke burgemeesters, mensenhandel, positie van 

sexwerkers, stereotypes in de reclame, rechtshulp voor slachtoffers huiselijk geweld, problemen van 

transgenders, ed. Teveel om alles op te noemen. 

Na een pauze gingen we in groepjes om over verschillende dingen na te praten en wat CEDAW te 

zeggen heeft in de Conferentie VN Vrouwenverdrag.  Maar dit ging me echt boven de pet. Ik kon dit niet 

meer volgen en het was ook al tijd om naar huis te gaan als ik nog thuis wilde komen met het openbaar 

vervoer. 

Het was dus een hele belevenis zoiets mee te maken. Moe maar voldaan kwam ik thuis. 

 

Met vriendelijke groetjes van Minke Harkema – van Wijngaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


