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Zero Tolerance Day tegen 
Vrouwelijke Genitale Verminking 2015
Obligation to Protect

Op 6 februari, de Internationale Dag van Zero Tolerance Against Female Genital Mutilation (FGM/C) organiseert 
het platform 6/2 een bijeenkomst over de bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (vgv) in binnen- en 
buitenland.

Centraal in de conferentie van dit jaar staan de huidige ontwikkelingen in de jeugdhulp, de nieuwe toestroom 
van vluchtelingen in Nederland (waaronder risicogroepen voor vgv) en een nieuwe methode om gedragsveran-
dering te stimuleren. Het accent ligt daarbij op de verantwoordelijkheid voor preventie, jeugdhulp en jeugdbe-
schermingsmaatregelen en de opvang van vluchtelingen, die vanaf 2015 bij gemeenten komt te liggen. 

Naar schatting zijn ruim 3,5 duizend in Nederland wonende meisjes tot 19 jaar besneden en lopen jaarlijks 40 
tot 50 meisjes uit Nederland het risico om besneden te worden. Dit risico wordt vooral reëel wanneer zij hun 
land van herkomst bezoeken. De toename van conflicten, burgeroorlogen en terreur hebben de laatste jaren 
bovendien een stroom vluchtelingen op gang gebracht uit gebieden waar vgv veel voorkomt. Ondanks dat vgv 
in Nederland niet veel voorkomt kan een goed gezondheidsbeleid, zorg, voorlichting, controle en de betrok-
kenheid van sleutelfiguren uit de betreffende gemeenschappen kunnen bijdragen aan het verminderen en 
tegengaan van vgv, zowel in Nederland als internationaal. 

Voldoende aandacht in gedecentraliseerd beleid
Het is daarom van groot belang dat het terugdringen van meisjesbesnijdenis voldoende aandacht krijgt in het 
gedecentraliseerde beleid van gemeenten. De Zero Tolerance Day 2015: Obligation to Protect, richt zich daar-
om op de borging van een passende aanpak, preventie en zorg door gemeenten. Zijn gemeenten in staat om 
sleutelfiguren in te zetten, is er voldoende kennis over de problematiek van vrouwelijke genitale verminking? 
Hoe kunnen gemeenten ondersteund worden in een goede aanpak en beleid en wat kunnen gemeenten leren 
van elkaar?



 
Programma

09.00  -   09.30   Ontvangst met koffie en thee
09.30  -   09.40  Welkomstwoord
09.40 -   09.55    Opening door wethouder Eric van der Burg
09.55 - 10.15     Inzicht in migrantenstromen en vgv door VON
10.15 - 10.30     Verantwoording naar gemeenten door DCI
10.30 -  10.45   Intermezzo: Voordracht gedichten door Agents of Change/FSAN
10.45 - 11.00     REPLACE 2: Een Europees onderzoek in Nederland. Een participatieve aanpak vanuit  
    de Somalische gemeenschap in Nederland door FSAN
11.00  -  11.20   Koffiepauze
11.20 - 11.35     Lobby als wapen tegen vgv door Plan Nederland en AWEPA
11.35 - 12.20     Panel ‘De rol van gemeenten rond vgv’ door Pharos
12.20 -  12.30    Afsluiting
12.30 - 13.00     Einde programma

De voertaal van het dagprogramma is Nederlands. 

Aanmelding
Gemeenteambtenaren, sleutelpersonen, hulpverleners, ngo’s, betrokkenen en vrijwilligers, zijn van harte 
welkom om deze conferentie bij te wonen. U kunt zich voor deze conferentie aanmelden via 
info@defenceforchildren.nl door een reply naar deze mail te sturen. Graag ontvangen wij bij uw aanmelding uw 
naam, werkgever en functie. 
Aanmelden kan tot maandag 2 februari 2015. Voor meer informatie over de conferentie kunt u contact 
opnemen met Defence for Children via 071-516 09 80.

Locatie
De conferentie vindt plaats in het Bethaniënklooster in de binnenstad van Amsterdam. 
Barndesteeg 6b
1012 BV Amsterdam
T 020 625 00 78
 



Routebeschrijving naar het Bethaniënklooster:
Het Bethaniënklooster is zowel te voet als met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Alle metrolijnen van en 
naar het Centraal Station stoppen op halte Nieuwmarkt. Wanneer u de Nieuwmarkt oversteekt en de Waag aan 
uw rechterzijde houdt, loopt u zo de Barndesteeg in. Parkeren in de binnenstad van Amsterdam is niet 
eenvoudig. Bekijk aanvullende informatie over parkeren in de directe omgeving van het Bethaniënklooster op 
www.bethanienklooster.nl. Voor meer informatie over reizen met het openbaar vervoer, bekijk www.9292ov.nl 

Achtergrond Zero Tolerance Day
Op 6 februari 2003 hield het Inter-African Committee (IAC) een internationale conferentie in
Addis Abeba waar afgevaardigden van dertig Afrikaanse landen discussieerden over de traditie van vrouwelijke 
genitale verminking (vgv) en de zeer schadelijke gevolgen hiervan voor vrouwen. De afgevaardigden waren het 
er unaniem over eens dat er een eind moet komen aan deze traditie, in Afrika en in de rest van de wereld. Het 
IAC stelde een gemeenschappelijke agenda op om tussen 2003 en 2015 wereldwijd stapsgewijs een einde te 
maken aan vrouwelijke genitale verminking. Bovendien riepen zij 6 februari uit tot de internationale 
Zero Tolerance Day tegen vgv. 

Platform 6/2
In Nederland is Platform 6/2 opgericht om gehoor te geven aan de wereldwijde oproep van het IAC. Het plat-
form 6/2 organiseert dit jaar voor de twaalfde keer een conferentie op de Internationale Dag van Zero Toleran-
ce Against Female Genital Mutilation om in Nederland meer bekendheid te geven aan vgv en te discussiëren 
over manieren om vgv te bestrijden. 
Platform 6/2 is een samenwerkingsverband van: Defence for Children, Federatie Somalische Associaties 
Nederland (FSAN), Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen), Vluchtelingen Organisaties Nederland 
(VON), Plan Nederland en The Association of European Parliamentarians with Africa (AWEPA).


