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Dr. Pierrette Herzberger-Fofana is de eerste vrouw van Afrikaanse origine die werd verkozen tot 
Europarlementslid voor Duitsland (Groenen/EVA). Ze mocht de Helene Weber Preis in ontvangst 
nemen voor haar strijd voor mensenrechten en tegen gendergerelateerd geweld in Duitsland. Ze is 
vastberaden racisme aan te pakken, diversiteit te promoten en bruggen te slaan tussen 
gemeenschappen in Duitsland, Europa en de wereld. 
 

Samira Rafaela is Europarlementslid voor de Nederlandse democraten van D66. Ze is coördinatrice 

voor Renew Europe in de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid. Samira is ook lid van de 

Commissie internationale handel, de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, en de Commissie 

mensenrechten. Ze is covoorzitster van de Interfractiewerkgroep racismebestrijding en diversiteit 

van het Europees Parlement. Vóór haar verkiezing was Samira inclusie- en diversiteitsconsulente 

voor de Nederlandse politie. 

 

Ojeaku Nwabuzo is doctoraal onderzoekster aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt rond 

racismebestrijding en antidiscriminatiebeleid. Ze is senior onderzoekscoördinator bij het European 

Network Against Racism, en schrijft EU-rapporten over racisme en rassendiscriminatie in het 

strafrechtelijk systeem, migratie en mensen van Afrikaanse afkomst.  

 

Monica Semedo werd in 1984 geboren in het Luxemburgse Grevenmacher. Haar roots liggen in 

Kaapverdië. Op haar twaalfde nam Monica deel aan een Luxemburgse zangwedstrijd. Niet veel later 

ging ze aan de slag als presentatrice op RTL. Monica behaalde een masterdiploma in Politieke 

Wetenschappen en in Spaanse en Russische Filologie aan de universiteit van Trier. In 2019 werd 

Monica verkozen tot Europarlementslid. 

 

madeleine kennedy-macfoy is sociologe met interdisciplinaire academische en programmatische 

ervaring op het gebied van vrouwenrechten. Haar werk richtte zich onder meer op gezondheid en 

rechten van vrouwen in Afrikaanse landen en het bevorderen van vrouwelijk leiderschap en 

gendergelijkheid binnen de wereldwijde onderwijsvakbeweging. Ze woont in Brussel, waar ze werkt 

voor Education International, de wereldwijde federatie van lerarenvakbonden. Ze is ook 

mederedacteur van het European Journal of Women's Studies. 


