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Op 6 februari 2003 hield het Inter-African committee (IAC) een internationale conferentie in Addis Abeba,
Ethiopië. Afgevaardigden van dertig Afrikaanse landen en een aantal organisaties van de Verenigde Naties
discussieerden over de traditie Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) en de ernstige schadelijke gevolgen die
deze traditie heeft voor meisjes en vrouwen. De afgevaardigden waren het er unaniem over eens dat er een
eind most komen aan deze traditie overal ter wereld. Tegelijkertijd riepen ze 6 februari uit tot de internationale
Zero Tolerance Day tegen VGV.
In Nederland is Platform 6/2 opgericht om gehoor te geven aan de oproep van het IAC. Sinds 2004 organiseert Platform 6/2 elk jaar een bijeenkomst om in Nederland meer bekendheid te geven aan VGV en discussie
te voeren over de wijze waarop VGV bestreden kan worden. Het Platform bestaat uit de volgende organisaties: Defence for Children - ECPAT, Federatie van Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), Plan Nederland en AWEPA
(Association of European Parliamentarians with Africa). Dit jaar organiseert het Platform een conferentie
genaamd End FGM: Prevention, Protection and Provision care. U bent van harte uitgenodigd.

End FGM: Prevention, Protection and Provision Care
De afgelopen jaren heeft het Platform de aanpak ter voorkoming van VGV in Nederland centraal gesteld. Dit
jaar zal er prominent aandacht besteed worden aan het Nederlandse nazorg programma door middel van
een paneldiscussie én zal reconstructieve zorg voor besneden vrouwen belicht worden. Daarnaast zullen ook
nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen, zoals de aanhoudende vluchtelingenstroom, worden besproken.
Dit omdat ook vluchtelingen uit VGV risicolanden zoals Eritrea naar Nederland komen. Ook zal dit jaar VGV
op Europees niveau weer worden belicht. Dit keer door aandacht te besteden aan de Istanbul Conventie, hét
kader in de strijd tegen gender gerelateerd geweld.

Voor wie is deze conferentie bedoeld?
Geïnteresseerden en betrokkenen vanuit Nederlandse organisaties en partijen die zich inzetten voor de aanpak van VGV, zoals hulpverleners, zelforganisaties, sleutelpersonen, NGOs, onderzoekers en bestuurders.

Programma ZTD, 5 februari 2016
13.00 uur – 13.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur – 13.40 uur

Welkomstwoord door dagvoorzitter mr. Domenica Ghidei

13.40 uur – 13.55 uur

Opening door wethouder Hans Adriani van de gemeente Nieuwegein

13.55 uur – 14.15 uur

Istanbul Conventie

				

Prof. Mr. Ineke Boerefijn van het College van de Rechten voor de Mens

14.15 uur – 14.30 uur

VGV buiten Afrika; Feiten en cijfers

				

Diana Geraci van Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen

14.30 uur – 14.45 uur

Intermezzo

				

Theaterstuk “Sahra” door Sahra Muse

14.45 uur – 15.00 uur

De Eritrese gemeenschap en VGV

				

Aster Ghirmai, VGV Sleutelpersoon in Amsterdam

15.00 uur – 15.20 uur

Pauze

15.20 uur – 15.35 uur

Van Female Genital Mutilation naar Female Genital Reconstruction

				

Dr. Refaat B. Karim, Kliniek Amstelveen

15.35 uur – 16.20 uur

Panelgesprek “Zorg voor besneden vrouwen”

16.20 uur – 16.25 uur

Video: Ending Harmful Practices in Egypt

				

Plan Nederland

16.25 uur - 16: 30 uur

Afsluiting door Mohamed Said, bestuurslid FSAN

16.30 uur – 17.00 uur

Netwerken

De voertaal van het programma is Nederlands

Aanmelding
Namens het Platform 6/2 nodigen wij u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich voor deze
conferentie aanmelden door het registratie formulier via de volgende link in te vullen:
http://goo.gl/forms/kXaI3dCYG1
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met FSAN via 020- 486 16 28 of
f.nur@fsan.nl .
Let op, dit jaar zal de Zero Tolerance Day bijeenkomst één dag eerder plaatsvinden, namelijk op
vrijdag 5 februari 2016

Waar zal de conferentie plaatsvinden?
De conferentie vindt plaats in Meeting District Nieuwegein waar gratis geparkeerd kan worden. De locatie
is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf Utrecht CS vertrekt er iedere 7 minuten een directe
verbinding naar MeetingDistrict met de sneltram, halte Zuilenstein. U neemt de sneltram naar Nieuwegein-Zuid
of IJsselstein (beide lijnen stoppen bij Zuilenstein, let op! er is ook een spitstram maar die stopt niet bij Zuilenstein) en u stapt uit bij de eerste halte in Nieuwegein. Reistijd ongeveer 15 minuten. Recht voor u ziet u de
Blokhoeve. Het MeetingDistrict ligt in de straat naast Heidehal Sports + Events.
Adres:
Meeting District
Blokhoeve 2a
3438 LC Nieuwegein

