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Maak kennis met het netwerk van sleutelpersonen VGV
en ontdek hun onmisbare rol in de strijd tegen
Vrouwelijke Genitale Verminking

Wie is FSAN?
FSAN staat voor Federatie Somalische Associaties Nederland. FSAN
is actief op het gebied van preventie en bestrijding van vrouwelijke
genitale verminking (VGV) binnen alle risicogroepen. FSAN ontvangt
subsidie van het ministerie van VWS en treedt op als landelijke
coördinator en trainer van het netwerk van sleutelpersonen VGV.
FSAN werkt samen met lokale zelforganisaties en andere partners
zoals: Pharos, GGD GHOR, Veilig Thuis en anderen. FSAN is ook
internationaal actief en is een onderdeel van het platform End FGM
European Network.

Meer informatie:
T: +31(0)20 - 486 16 28
E: info@fsan.nl
www.fsan.nl
www.tegenvrouwenbesnijdenis.nl
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Netwerk Sleutelpersonen VGV

Wie zijn wij: het netwerk van sleutelpersonen VGV
Het netwerk van sleutelpersonen VGV bestaat uit mannen en vrouwen uit
landen waar VGV een traditie is en dus ook nu nog voorkomt. VGV wordt ook
wel meisjesbesnijdenis genoemd.
Sleutelpersonen VGV zijn opgeleid door Federatie Somalische Associaties
Nederland (FSAN). Dankzij de training doet een sleutelpersoon kennis op
over de achtergrond van VGV, de culturele aspecten van deze traditie en wat
de gezondheidsrisico’s kunnen zijn voor een vrouw die VGV heeft ondergaan.
Sleutelpersonen kennen de wetgeving en kunnen verwijzen naar de
spreekuren voor nazorg voor besneden vrouwen in Nederland. Ook is een
sleutelpersoon inzetbaar om naast een professional van o.a. de GGD
bijvoorbeeld in een gesprek met ouders te helpen een culturele vertaalslag
te maken. Tijdens bijscholingen voor sleutelpersonen komen ook andere
VGV-gerelateerde onderwerpen aan bod, zoals: seksualiteit, religie,
interculturele communicatie en gender-gerelateerd geweld. Sleutelpersonen
worden jaarlijks bijgeschoold. Sleutelpersonen kunnen de rol van voorlichter,
adviseur, bemiddelaar en verkenner vervullen.

Wat doet het netwerk van sleutelpersonen VGV?
Het netwerk van sleutelpersonen VGV speelt een belangrijke rol in de
preventie van vrouwelijke genitale verminking binnen hun gemeenschap.
Sleutelpersonen geven hun kennis over VGV door aan hun achterban. Ze zijn
krachtige ambassadeurs van de boodschap: “Stop Vrouwelijke Genitale
Verminking!”
Sleutelpersonen organiseren huisbezoeken, huiskamergesprekken en
groepsvoorlichtingen. Tijdens deze bijeenkomsten geven ze informatie over
de nazorg voor besneden vrouwen in diverse steden en begeleiden of
verwijzen ze de vrouwen naar de GGD spreekuren.
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De Sleutelpersonen VGV kunnen ook ingezet worden als voorlichters over
VGV bij o.a. zorginstanties, scholen, gemeenten, en vluchtelingenorganisaties. Ze kunnen advies geven over de omgang met hun achterban
en over hun cultuur. Ze verbinden de gemeenschap met professionals door
als bemiddelaars op te treden. Ook functioneren ze als verkenners door
VGV-gerelateerde problemen binnen hun gemeenschap te identificeren en
actief samen te werken met FSAN en andere instanties in de strijd tegen
VGV. Sleutelpersonen werken ook vaak samen met zelforganisaties vanuit de
doelgroep op regionaal en lokaal niveau.

Welke talen spreken sleutelpersonen VGV?
Het netwerk van sleutelpersonen VGV bestaat uit mannen en vrouwen
afkomstig uit verschillende landen. De sleutelpersonen binnen het netwerk
spreken Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Somalisch, Tigrinya, Amhaars
en ook andere lokale talen die in het land van herkomst worden gesproken.

Waar zijn de Sleutelpersonen VGV actief?
De VGV sleutelpersonen zijn onder andere actief in de regio’s en omgeving
van Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen, Apeldoorn,
Zwolle, Limburg, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Groningen en
Leeuwarden.

Hoe kan een sleutelpersoon worden ingezet?
Een sleutelpersoon kan helpen in de strijd tegen vrouwelijke genitale
verminking. Een sleutelpersoon kan ingezet worden via FSAN:
Mevr. Zahra Naleie, Programma manager
E-mail: z.naleie@fsan.nl | Tel: +31(0)20 - 486 16 28

