PERSBERICHT
Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke Genitale Verminking 2015
Obligation to Protect
Vrijdag 6 februari 2015 organiseert Platform 6/2 in het Bethaniënklooster in Amsterdam de
Internationale Dag van Zero Tolerance Against Female Genital Mutilation. Deze bijeenkomst staat in
het teken van de nationale en internationale bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (vgv).
Vanwege het gedecentraliseerde beleid van de overheid wordt tijdens de conferentie aandacht
besteed aan de rol van gemeenten bij de aanpak van vgv.
Naar schatting zijn ruim 29.000 duizend in Nederland wonende meisjes en vrouwen besneden en
lopen jaarlijks 40 tot 50 meisjes uit Nederland het risico om besneden te worden. Dit risico lopen zij
vooral wanneer zij hun land van herkomst bezoeken.
De toename van conflicten in de wereld brengt vluchtelingen naar Nederland waar mogelijk ook vgv
voorkomt. Het is daarom van belang dat de bestrijding van vgv voldoende aandacht blijft houden, ook
nu meer taken bij gemeenten belegd zijn. De Zero Tolerance Day 2015: Obligation to Protect richt zich
daarom op de borging van een passende aanpak, preventie en zorg door gemeenten.
De dag zal geopend worden door Eric van der Burg, wethouder in Amsterdam.
Vertegenwoordigers van onder andere de gemeenten Groningen, Den Haag, Nieuwegein en Den
Bosch zullen in discussie gaan over de aanpak en preventie van meisjesbesnijdenis binnen de
gemeenten.
Platform 6/2
6 februari is door het Inter-African Committee (IAC) uitgeroepen tot de Internationale Dag van Zero
Tolerance Against Female Genital Mutilation (FGM/VGV). Sindsdien sporen zij alle landen aan om
deze dag jaarlijks te herdenken en op deze manier de strijd tegen meisjebesnijdenis ofwel vrouwelijke
genitale verminking (vgv) te stimuleren. In Nederland is het Platform 6/2 speciaal opgericht om gehoor
te geven aan de oproep. Sinds 2004 organiseert het Platform 6/2 elk jaar op 6 februari een
bijeenkomst om in Nederland meer bekendheid aan vgv te geven en discussie te voeren over de wijze
waarop vgv bestreden kan worden. Platform 6/2 is een samenwerkingsverband tussen de
organisaties: Plan Nederland, Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON), Defence for Children,
Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos, expertisecentrum
gezondheidsverschillen en Association of European Parliamentarians with Africa (AWEPA).
Specifieke informatie over meisjesbesnijdenis vindt u op www.pharos.nl/vgv
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Noot voor de redactie: voor meer informatie over deze dag en voor aanmelding kunt u contact
opnemen met Jolien Verweij (Defence For Children, afdeling communicatie),
J.Verweij@defenceforchildren.nl, telefoon 071 5160980

