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Vrouwelijke Genitale Verminking(VGV) wordt
internationaal erkend als een schending van de
mensenrechten van vrouwen en een vorm van
kindermishandeling. Ook wordt VGV beoordeelt
als gender discriminatie waarbij vrouwen en meisjes
worden gehinderd ten volle van het leven te
kunnen genieten.
VGV omvat alle procedures die gepaard gaan met
gedeeltelijke of volledige verwijdering van de
externe vrouwelijke genitaliën, of andere schade
aan de vrouwelijke genitale organen waar geen
medische noodzaak voor is. VGV biedt geen enkel
voordeel voor vrouwen.

Geschat wordt dat
jaarlijks in Europa
180.000 jonge meisjes
het risico lopen
besneden te worden.
Het trauma van de mishandeling, het risico van
het oplopen van gevaarlijke infecties en ziekten
en de gevolgen voor vrouwen en moeders die de
besnijdenis hebben ondergaan tekent hen voor het
leven.
VGV is een culturele traditie en een sociale norm;
een ongeschreven gedragsregel die mensen naleven.
Deze traditie zorgt mede voor een sociale integratie van het meisje en haar familie binnen de
gemeenschap in meer dan 20 Afrikaanse landen en
in sommige Aziatische en Midden-Oosterse landen.
Dezelfde culturele druk is komt vaak voor onder
migranten en gemeenschappen van vluchtelingen in
Europa, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en de
Verenigde Staten van Amerika. Deze gemeenschappen lijden onder de cultureel sociale druk van de
landen van origine en verergert wanneer degene
een mogelijke terugkeer boven het hoofd hangt.

De activiteiten
van het project
Het stimuleren van een proces
van mobilisatie binnen risico
gemeenschappen: dmv scholing
worden 114 “Positief Afwijkende” (Agents of Change) opgeleid.
Die Agents of Change kunnen de
komende twee jaar samen 2.400
mensen in deze verandering
betrekken.
Oriënteren op de maatschappelijk en sociaal verantwoorde
strategieën van Europese
organisaties die strijden tegen
gendergeweld en die preventie
van genitale verminking van
.
vrouwen ondersteunen. Organisatie van een online seminar over
het belang van acties door
organisaties in de sociale sector
en een workshop om beschikbare
instrumenten en individuele
manieren van aanpak te bepalen.
Het ondersteunen van migrantenverenigingen bij het realiseren
van activiteiten die door Agents
of Change in de landen van
herkomst kunnen worden
ontwikkeld. De interactie met
migrantenverenigingen krijgt vorm
in een reeks workshops rond het
thema VGV, de implementatie van
gemeenschappelijk georganiseerde activiteiten en het vergroten
van bewustwording binnen
ambassades en consulaten.

Ik was 5 jaar oud toen ik werd besneden.
Mijn vader was het er niet mee eens. Hij was
die dag aan het werk. Ik herinner me dat mijn
moeder en mijn oma me vasthielden op de
grond. Het snijden was acuut, ik werd gehecht
met doornen van de acacia. Mijn benen
werden vastgebonden en geïmmobiliseerd om
de wond te laten helen. Ik herinner me de pijn.
Die pijn zal ik nooit vergeten..

Halima, Somalische vrouw,
woonachtig in Nederland
VGV is sinds eind jaren negentig een politieke
kwestie in Nederland. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde in 2004 de
Commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale
Verminking in om te onderzoeken hoe vaak VGV in
Nederland voorkomt. Vanaf 2005 werd betrekken
van sleutelpersonen uit risicogroepen en bespreekbaar maken binnen de jeugdgezondheidszorg een
onderdeel van beleid. Specifieke zorg voor vrouwen
die wel besneden zijn is beleid sinds 2012.

In Nederland zijn naar
schatting 29.210
vrouwen besneden.
Bron Exterkate, Pharos (2013)

Jaarlijks lopen 40 tot 50
meisjes het risico
besneden te worden.
Bron Exterkate, Pharos (2013)

Het project richt zich op het belang van dialoog
en participatie om het probleem te lijf te gaan.

CHAT - Changing Attitude. Het beoogt het
bevorderen van de dialoog om zo VGV te
voorkomen. Het project is een samenwerking
tussen 6 Europese landen: Italië, Portugal,
Oostenrijk, Spanje, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk. Het doel is om het
bewustzijn over de risico's van VGV uit te
dragen, en het motiveren van een mentaliteitsverandering binnen de gemeenschappen
in Europa als in de landen van herkomst.
Italië
Fondazione L’Albero della Vita onlus

Portugal
Associação para
o Planeamento da Família

O0stenrijk
Afrikaanse Vrouwen Organisatie

Spanje
Fundación Wassu-UAB

Nederland
Himilo staat voor hoop
in de toekomst

Verenigd Koninkrijk
IKWRO - Vrouwenrechten
Organisatie

Tegen
Vrouwelijke
Genitale
Verminking
in Europa

Nederlandse partner in dit project:
Himilo Foundation
Groenpad 4, 1068 EB, Amsterdam
T. +31(0)20 - 36 20 711
info@himilo.org
www.himilo.org
Follow us on:
De inhoud van de brochure valt uitsluitend onder de
verantwoordelijkheid van de auteur en kan op geen
enkele manier worden beschouwd als een afspiegeling
van de visie van de Europese Commissie.

