VOOR EEN BETERE AANPAK VAN
VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING IN BELGIË
26.05.2019 - Belgische federale verkiezingen
Volgens de laatste schattingen (2016) zijn er meer dan 17.000 vrouwen in België
getroffen door vrouwelijke genitale verminking (VGV) en meer dan 8.000 meisjes
lopen het risico om verminkt te worden. Deze vrouwen en meisjes hebben
effectieve, pluridisciplinaire en kwaliteitsvolle bescherming en steun nodig,
onafhankelijk van hun status, woonplaats, afkomst of taal.
Vaststellingen
GAMS vzw bemerkt dat de preventiemaatregelen en aanpak van VGV nog steeds ontoereikend zijn. We
willen aandacht trekken op de nood aan meer structurele middelen, vooral in Vlaanderen.
Vrouwen die hun thuisland ontvlucht zijn wegens een gedwongen huwelijk en internationale bescherming
verzoeken, krijgen het vaak moeilijk om gehoord te worden. Ze worden niet als vluchteling erkend want ze
kunnen geen (medisch) bewijs van het geweld voorleggen. Deze vrouwen worden dubbel gestraft: vaak
maakt gedwongen huwelijk samen met VGV deel uit van een continuüm van gendergerelateerd geweld.
Vrouwen die met VGV en gedwongen huwelijk geconfronteerd zijn, krijgen ook vaak met stereotypes en
clichés te maken. VGV en gedwongen huwelijk worden gezien als praktijken eigen aan een specifieke
cultuur, terwijl het vormen zijn van gendergerelateerd geweld als gevolg van het (mondiaal) patriarchaal
systeem en dus als zodanig ook erkend moeten worden.
Meisjes in België lopen steeds het risico om verminkt te worden gedurende vakantieperiodes of reizen.
Andere vormen van seksueel geweld kunnen ook voorkomen en worden zelden opgespoord, voorkomen en
opgevolgd. Daarvoor zijn eerstelijnspreventie en -bescherming nodig.
Vrouwen met een migratieachtergrond met een onzeker verblijfsstatuut (“zonder papieren”) bevinden zich
in een kwetsbare situatie. Ze lopen het risico om andere types van geweld, waaronder gendergerelateerd
geweld, te ondergaan.
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Aanbevelingen
Gezien deze feiten, vraagt GAMS vzw dat kandidaten voor de opkomende verkiezingen van 26 mei 2019
zich inzetten voor:


De opzet van een effectief nationaal beleid voor de bescherming van meisjes die een risico lopen.
Een beleid gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en georganiseerd door de Staat. In dit opzicht
vragen wij de organisatie van 'rondetafels' met experten (v/m/x) van diverse sectoren, op Belgisch
en internationaal niveau.



De garantie dat elke vrouw die met VGV wordt geconfronteerd een kwaliteitsvolle en
ononderbroken pluridisciplinaire ondersteuning krijgt. Dit onafhankelijk van haar afkomst, haar
taal, haar administratieve status en haar woonplaats.


De beschikbaarheid en toegankelijkheid van relevante diensten over het hele land;



De structurele financiering van gespecialiseerde organisaties in België;



De integratie van gendergerelateerd geweld in het algemeen, waaronder VGV en gedwongen
huwelijk in het bijzonder, in de opleiding van eerstelijnsprofessionals.



Het promoten van een gendersensitieve aanpak in de behandeling van verzoeken om internationale
bescherming en het erkennen van gedwongen huwelijken als een vorm van gendergerelateerd
geweld.



Het flexibel, menselijk en solidair toepassen van de Dublinverordening met de erkenning van de
kwetsbaarheid van vrouwen die met gendergerelateerd geweld te maken krijgen.

Over GAMS België
Sinds 1996 strijdt GAMS België vzw voor de stopzetting van vrouwelijke genitale verminking in België en
elders. Haar team werkt samen met de betrokken gemeenschappen en doet aan preventie, ondersteuning,
training van professionals en advocacy. GAMS België is lid van het EndFGM European Network en het
Inter-Afrikaans Comité tegen schadelijke praktijken.

Links


Website: www.gams.be/nl/



Videoclip: https://youtu.be/mfEybL_CjcU
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