PERSBERICHT
Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke Genitale Verminking 2019
Woensdag 6 februari 2019 organiseert Platform 6/2 in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam de
Jaarlijkse Zero Tolerance Day op de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking
(VGV). De bijeenkomst staat in het teken van de nationale en internationale bestrijding van
meisjesbesnijdenis. Het thema van dit jaar is ‘Verandering door verbinding’.
Naar schatting zijn er wereldwijd 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. Door migratie is
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) een global issue geworden. Naar schatting zijn ruim 29.000 in
Nederland wonende meisjes en vrouwen besneden. Jaarlijks lopen 40 tot 50 meisjes het risico om
besneden te worden.
Dit jaar is het thema van Zero Tolerance Day de Nederlandse ketenaanpak van VGV. In deze aanpak
staat de samenwerking tussen alle actoren op het gebied van preventie, zorg en wetshandhaving
centraal. Die stevige verbinding en effectieve samenwerking van alle partijen is de enige manier om
de verandering naar een wereld zonder VGV voor elkaar te krijgen. Sleutelpersonen zijn de
belangrijkste schakel tussen de doelgroep en de professionals en daardoor onmisbaar in de
Nederlandse ketenaanpak van VGV. De verbindende rol van sleutelpersonen staat centraal tijdens
Zero Tolerance Day 2019..
De dag zal geopend worden door de Adjunct Directeur van GGD Amsterdam de heer Jan Woldman.

Platform 6/2
In 2003 is 6 februari door het “Inter-African Committee on Traditional Practices” uitgeroepen tot de
Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Sindsdien sporen zij alle landen aan om
aandacht te vragen voor het feit dat VGV moet stoppen. 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 van: Plan International Nederland, Defence for Children- ECPAT Nederland,
Federatie Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos, expertisecentrum
gezondheidsverschillen en Amref Flying Doctors.
De organisatie van Zero Tolerance Day 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door Veilig Thuis
Amsterdam.

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie: voor meer informatie over deze dag en voor aanmelding kunt u contact
opnemen met Federatie van Somalische Associaties Nederland: info@fsan.nl , telefoon 020 4861628

