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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

3819 

Vragen van het lid Palland (CDA) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid over de bijdrage van de stichting Femmes for Freedom aan 
emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond 
(ingezonden 12 augustus 2022). 

Mededeling van Minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), 
mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 
Veiligheid en Justitie (ontvangen 31 augustus 2022). 

Vraag 1
Herinnert u zich de in november 2020 aangenomen motie van mijn collega 
Peters, waarin de regering wordt verzocht om in gesprek te gaan met 
Femmes for Freedom om te onderzoeken welke duurzame rol de stichting kan 
spelen binnen het brede thema van zelfbeschikking en daar afspraken over te 
maken?1 

Vraag 2
Herinnert u zich tevens dat u de Kamer over de voortgang van deze 
gesprekken in kennis zou stellen? 

Vraag 3
Kunt u aangeven wat uit deze gesprekken naar voren is gekomen, wat is de 
stand van zaken? 

Vraag 4
Welke concrete afspraken zijn er gemaakt over de manier waarop de stichting 
een inhoudelijke bijdrage kan leveren aan het thema van zelfbeschikking? 

Vraag 5
Is de stichting Femmes for Freedom inmiddels een duurzame vaste gespreks-
partner voor uw ministeries (o.a. Justitie en Veiligheid) als het gaat om 
vraagstukken op het gebied van inclusie en emancipatie van meisjes en 
vrouwen met een biculturele achtergrond? Zo ja, kunt u hiervan voorbeelden 
geven? Zo nee, waarom is nog niet aan de motie voldaan en hoe gaat u 

1 Kamerstuk 32 824, nr. 311. Motie ingediend tijdens het wetgevingsoverleg over integratie d.d. 
12 november 2020.
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alsnog invulling geven aan de motie om de stichting Femmes for Freedom 
een duurzame rol te geven binnen het thema van zelfbeschikking bij de 
betrokken ministeries? 

Mededeling 

Op 12 augustus 2022 heeft het lid Palland (CDA) schriftelijke vragen gesteld 
over de bijdrage van de stichting Femmes for Freedom aan emancipatie van 
meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond. 
Tot mijn spijt is beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk 
vanwege de aard van de vragen en de afstemming die hierbij nodig is. Ik zal 
de vragen, mede namens de Minister van SZW en de Minister van JenV, zo 
snel mogelijk beantwoorden.
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