
EDUCATE TO LEAD,
TO CHANGE THE SYSTEM.



Soroptimisten steunen School for Justice
Soroptimisten zetten hun kennis en 
vaardigheden in om wereldwijd de positie 
van vrouwen en meisjes te verbeteren. In 
Nederland spannen veel clubs zich daarom 
in voor School for Justice; een uniek 
opleidingsprogramma van Stichting Free a 
Girl. Dit programma geeft meisjes die bevrijd 
zijn uit de prostitutie de kans om te gaan 
studeren en advocaat, rechter, journalist, 
juridisch ondersteunend medewerker, 
maatschappelijk werker of politieagent te 
worden.

Free a Girl
In India zijn jaarlijks circa 1,2 miljoen kinderen 
slachtoffer van kinderprostitutie. Een deel 
van hen komt uit Nepal. Bovendien werken 
in Nepal zelf 13.000 minderjarige meisjes 
in de ‘entertainment industrie’. Daders 
worden zelden bestraft. Free a Girl wil 
daar verandering in brengen. De stichting 
werkt met lokale partnerorganisaties en 
bevrijdingsteams en spoort de meisjes op die 
worden vastgehouden in bordelen, bevrijdt 
ze, vangt ze op en geeft ze door middel van 
counseling, scholing en beroepstrainingen 
kans op een hoopvolle toekomst. 

Straffeloosheid aanpakken
Met School for Justice gaat Free a Girl een 
stap verder. Hiermee wil de stichting de hoge 
straffeloosheid in deze landen aanpakken. De 
meisjes worden opgeleid om in verschillende 
lagen van het rechtsysteem het onrecht 
samen aan te pakken.

Schools for Justice
In 2017 heeft Free a Girl de eerste School for 
Justice opgericht in India. In 2018 is er een 
School for Justice in Nepal geopend en begin 
2019 een tweede in India. Er zijn plannen om 
Schools for Justice te openen in Bangladesh 
en Brazillië, hier is nog financiële steun voor 
nodig. 

De Soroptimisten hebben zich verbonden 
aan de School for Justice door de opstart en 
eerste jaren van de opleidingen te financieren.  
Door hun eigen ervaringen zijn de studentes 
van de Schools for Justice zeer gemotiveerd. 
Daarnaast spelen zij een belangrijke rol in het 
creëren van bewustzijn over commerciele 
seksuele uitbuiting van kinderen en de 
straffeloosheid van daders. 

Nederlandse Soroptimistclubs hebben 
de ambitie om kinderprostitutie de 
wereld uit te krijgen door tien scholen 
wereldwijd mogelijk te maken. 

Wat jij kunt doen
• Maak School for Justice bekend op 

social media. Gebruik #soroptimist 
#schoolforjustice en #freeagirl 

• Doneer direct via NL90 NGB 0006 5702 47 
t.n.v. Stichting ondersteuning projecten SI 
Nederland, o.v.v. School for Justice

• Organiseer fondsenwervende activiteiten.
• Iets te vieren? Gebruik School for Justice 

als donatiemogelijkheid.

Neem voor inspiratie contact op met: 
schoolforjustice@soroptimist.nl of kijk op 
www.soroptimist.nl 

Ontmoet de studentes 
Kijk video’s van School for Justice hier

Eén van de video’s won recent (2017) een 
Gouden Leeuw op het Festival of Creativity in 
Cannes. 

Bekijk het werk van Free a Girl hier

https://www.soroptimist.nl/nl/
http://Youtube.com/freeagirlindia
https://www.youtube.com/watch?v=iijFXSoo6nY&t=4s

