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Alem Desta (1954) is in 1978 afgestudeerd in de studie
Business Management die zij volgde in Londen en heeft ver-
volgens haar MA in Sociale Wetenschappen & Beleid van het
Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag gehaald. Haar laat-
ste studie was Medische Antropologie en Mensenrechten aan
de Universiteit van Amsterdam.
Zij heeft bij verschillende instituten gewerkt, onder andere het
ISS, als onderzoekster in vrouwenstudies, en bij het Interna-
tionaal Informatie en Archief voor Vrouwenbeweging (IIAV) te
Amsterdam. Sinds haar studententijd bij het ISS is zij begon-
nen met de strijd voor uitbanning van Vrouwelijke Genitale
Verminking. Samen met haar vriendin Mw. Raquia Abdelahe,
studiegenoot uit Somalië en schrijfster van het boek ‘Sisters in
Affliction: Circumcision and Infibulation of Women in Africa’,
1982, heeft zij verschillende workshops georganiseerd.
Sindsdien heeft zij binnen VON voor en met verschillende Afri-
kaanse vrouwen gewerkt om VGV niet alleen ontoelaatbaar te
maken in Nederland, maar ook een lobby opgezet om de Ne-
derlandse overheid aan te sporen Afrikaanse vrouwen in
Afrika, en hier in Nederland, te ondersteunen in hun emanci-
patie- en empowermentproces om bewust stelling te nemen
tegen deze traditionele, schadelijke kwaal. Deze Handleiding
is het resultaat van de cumulatieve ervaring en kennis van de
verschillende vrouwen en van Alem.
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Agelgil is een woord in de Ethiopische taal Amhaars, en betekent ‘dienen’. Het is
ook de naam van een kleurrijke en mooie doos gemaakt van riet, die wordt
gebruikt voor verschillende huishoudelijke diensten. Belangrijker nog, meisjes
gebruiken het om hun meest intieme en waardevolle spullen of make up in te
bewaren. Vaak krijgen jonge meisjes het cadeau of maken ze het zelf.


