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Editoriaal
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Ook in 2019 steunde GAMS België mensen die getroffen zijn door
vrouwelijke genitale verminking (VGV) en voerden we verder strijd voor
hun rechten. Meer dan 700 personen ontvingen individuele sociale,
psychologische, en juridische begeleiding of doelgroep-ondersteuning.
We stelden opnieuw alles in het werk om mensen bij te staan. We
openden we nieuwe kantoren en waren we actief bij vrouwen die zich in
maatschappelijke kwetsbare posities bevinden (o.m. mensen zonder een
geldige verblijfstitel). We organiseerden ook activiteiten die ons
toelieten nauwer kennis te maken met mensen uit gemeenschappen
waar GAMS België traditioneel gezien minder contacten mee heeft,
vooral uit het Midden-Oosten en Azië.
Zorgen dat iedereen toegang heeft tot holistische en kwalitatief
hoogwaardige diensten is mogelijk dankzij netwerken en
partnerschappen. In 2019 staakte onze partner INTACT VZW tijdelijk zijn
activiteiten wegens gebrek aan structurele financiering. GAMS België
koos voor de uitdaging door een deel van de juridische dienstverlening
van INTACT over te nemen, met inbegrip van de eerstelijnsbegeleiding en
adviesverstrekking aan advocaten.
GAMS België benadrukt al jaren het continuüm van geweld dat een
aanzienlijk deel van de vrouwelijke migranten blijven ervaren. Naast
VGV zijn er ook het seksueel en huiselijk geweld, gedwongen huwelijken,
mensenhandel... Deze stellingname zorgde ervoor dat we in 2019 twee
belangrijke Europese projecten mochten coördineren. Het ACCESSproject dat, via een online chat in de eigen taal, de toegang tot
ondersteunende diensten wil verbeteren voor vrouwelijke migranten die
slachtoffer werden van geweld. Het project "GBV & Asiel", richt zich
daarentegen op mensen die in een asielcentrum verblijven en reikt
professionals de tools aan om mensen getroffen door gendergerelateerd
geweld (GBV) te identificeren, te ondersteunen en te begeleiden.
Ten slotte deden we in 2019 een onderzoek bij onze leden, ons team en
onze partners in verband met onze ervaring en expertise op het gebied
van VGV, GBV en het bevorderen van de seksuele gezondheid van
vrouwelijke migranten. We hopen dat dit kan bijdragen aan een reflectie
over onze missie(s). Wordt vervolgd! Eén ding is zeker, er is geen gebrek
aan werk en nieuwe ideeën bij GAMS België!
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Een wereld zonder vrouwelijke genitale
verminkingen

Sinds 1996 strijdt GAMS België voor de afschaffing van vrouwelijke genitale
verminking (VGV) in België en elders. Ons team werkt samen met de betrokken
bevolkingsgroepen en voorziet niet alleen in preventie en ondersteuning, maar
verzorgt ook de vorming van professionals en lobbyt voor deze zaak. GAMS België
is lid van het End FGM Europese netwerk en het Inter-Afrikaans Comité ter
bestrijding van schadelijke praktijken.

Wat is vrouwelijke genitale verminking?
VGV wordt gedefinieerd als: “elke ingreep die leidt tot gedeeltelijke of volledige verwijdering
van de externe geslachtsorganen van de vrouw of elke andere verwonding van de
vrouwelijke geslachtsorganen toegebracht om niet-medische redenen” (WHO, 2014)

•

Type 1 (clitoridectomie) is de gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en/of

de voorhuid van de clitoris.

•

Type 2 (excisie) is de gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris en de kleine
schaamlippen, met of zonder verwijdering van de grote schaamlippen.

•

Type 3 (infibulatie) is de vernauwing van de vaginale opening met het verwijderen en
dichtnaaien van de kleine en/of grote schaamlippen, met of zonder verwijdering van de
clitoris.

•

Type 4 omvat alle andere schadelijke ingrepen op de vrouwelijke geslachtsorganen om
niet-medische redenen, zoals prikken, piercen, snijden, insnijden en uitbranden.

Opmerking
Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
"gedeeltelijke of volledige verwijdering van de clitoris"
vermeldt in haar definitie, is de clitoris groter dan het
zichtbare, uitstekende deel. Het interne deel blijft intact
bij excisie.
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Doelstellingen van GAMS België

Doelstelling 1: Preventie van vrouwelijke genitale verminking
bij meisjes en vrouwen in België die risico lopen op
besnijdenis

•

Strategie 1: Het grote publiek en de betrokken doelgroepen sensibiliseren en

informeren

•

Strategie 2: Voortgezette vorming aanbieden aan professionals

•

Strategie 3: Het bevorderen van de kennis en vaardigheden aangaande de
gezondheid op individueel een collectief niveau

Doelstelling 2: Verminderen van de medische -, psychologische
en sociale impact van VGV op getroffen jonge meisjes en
vrouwen door middel van een globale aanpak

•

Strategie 4: Individuele begeleiding

•

Strategie 5: Herstel, empowerment van de betrokkenen

Doelstelling 3: Stimuleren van intersectoraal overleg en
samenwerking en lobbywerk op nationaal en internationaal
niveau

•

Strategie 6: Coördineren van de Gezamenlijke strategieën ter bestrijding van
VGV (GS-VGV)

•

Strategie 7: Lobbywerk, vertegenwoordigen van de sector op nationaal en
internationaal niveau, expertise aanreiken

Doelstelling 4: Bijdragen aan VGV bestrijdingsprogramma ’s in
landen en gemeenschappen waarin de praktijk voorkomt

•

Strategie 8: Proefprojecten in Afrika om vrouwenbesnijdenis uit te bannen

•

Strategie 9: Opleiding van actoren van de internationale samenwerking

8

Onze aanpak

Elke betrokken vrouw
kans geven op een
multidisciplinaire,
individuele ondersteuning
op basis van haar noden

Het sensibiliseren en
empoweren van de
gemeenschappen
betrokken bij VGV
Foto © Benas Gerdzunias

Bevorderen van
gezondheid en welzijn
(inclusief reproductieve
en seksuele rechten)

De misvattingen rond
VGV uit de wereld helpen

Foto © GAMS België

Het continuüm van
gendergerelateerd geweld
tegen vrouwelijke
migranten erkennen

Professionals opleiden
om personen getroffen
door VGV beter te
begrijpen en begeleiden
Foto © Bea Uhart

De belangen van de
betrokkenen behartigen,
ongeacht hun
administratieve status

Nationaal en
internationaal bruggen
bouwen via synergieën
en netwerken

Foto © GAMS België

Onderzoek doen en
medische, psychosociale,
socioculturele en
juridische expertise
aanreiken

Sensibiliseren van het
grote publiek

Foto © Bea Uhart
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Wie zijn wij?

Onze kracht ligt in onze multidisciplinariteit, diversiteit, motivatie en in de inzet van
ieder teamlid en van onze Raad van Bestuur.

Het team
Eind 2019 telde het GAMS-team 23 mensen in vier regionale teams:

Brussel
TRANSVERSAAL TEAM

PSYCHOSOCIAAL TEAM

•
•
•
•
•

•

•
•

Fabienne Richard, directrice
Stéphanie Florquin, adjunct-directrice

•
•

Safia Sefiani, secretaresse
Fatoumata Diallo, administratief assistente

•
•
•

Moussa Diong, administratie en
boekhouding
Daniela Bishop, communicatieverantwoordelijke

•

•
•
•
•

Pauline Bekaert, coördinatrice van de
activiteiten in Vlaanderen (vervanging Katrien
De Koster in ouderschapsverlof)
Katrien De Koster, coördinatrice van de
activiteiten in Vlaanderen
Jessica Tatout, maatschappelijk werkster
Fanta Sylla, intercultureel bemiddelaarster

Feven Tekle Tsehaye, intercultureel
bemiddelaarster
Keyla Lumeka, juridisch deskundige
Caroline Driesen, juridisch deskundige

Seydou Niang, maatschappelijk werker

Wallonië
NAMEN

•

Vlaanderen

Annalisa D’Aguanno, psychologe

Léa Champagne, “GBV & Asylum”
projectmanager

Julien Albisor, webdesign

2019 stond in het teken van de versterking
van het management. In november kwam
Stéphanie Florquin als adjunct-directeur het
team versterken en Fabienne Richard
ondersteunen in haar werk.

Carolina Neira Vianello, coördinatrice
activiteiten Brussel & sociaal verpleegkundige

•
•
•

Halimatou Barry, coördinatrice van de
activiteiten in Wallonië
Maud Jeulin, psychologe
Ismatou Bah, intercultureel bemiddelaarster
Yasmin Husssein, intercultureel
bemiddelaarster

LUIK

•
•
•
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Samia Youssouf, verantwoordelijke antenne
Luik
Charlotte Royen, psychologe
Fos Mohamed Nur, intercultureel
bemiddelaarster

Raad van Bestuur
Khadidiatou Diallo, voorzitster
Katinka In’t Zandt, vice-voorzitster
Christelle Bornauw, secretaris-generaal
Moustapha Cissé, penningmeester
Diarou Sow, bestuurslid

•
•
•
•
•

Oumar Diallo, bestuurslid
Khady Gaye, bestuurslid
Abdoulkader Ali Ibrahim, bestuurslid
Assanatou Doucouré, bestuurslid
Sarah O’Neill, bestuurslid

Woord van de Voorzitster

Foto © Bea Uhart

•
•
•
•
•

Ik herinner me de lange uren “van deur tot
deur” voor erkenning van de ernst van
vrouwelijke genitale verminking. Dit werd in
België helemaal niet erkend toen we onze
vereniging in 1996 oprichtten. Dankzij dit
veldwerk zag GAMS het levenslicht en
realiseerden we:

•

Het recht op asiel voor de betrokken vrouwen (lobbywerk bij
het CGVS, sensibiliseringssessies, politieke bondgenoten...);

•

De wet van 28 november 2000 die VGV in België verbiedt;

•

Erkenning van de noodzaak om moeders, van jonge meisjes die
risico lopen op VGV, te sensibiliseren;

•

De eerste opleidingen voor de politie over VGV (2004).

In 2019 stelden we in het kader van de federale en Europese
parlementsverkiezingen ons eerste formele lobbyplan op. Maar
we lobbyen al de hele tijd! Vanaf het eerste moment al, toen
GAMS België nog een kleine non-profit organisatie was,
ondergebracht in een huiskamer. Graag dank ik het hele team,
vooral ook het management, voor hun inzet en de donateurs
voor hun vertrouwen.
Ik ben trots op hoever we zijn gekomen vanaf dat prille begin, en
ik hoop dat we in 2021 met velen de 25ste verjaardag van GAMS
België zullen vieren!
Khadidiatou Diallo
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Empowerment van de betrokken
gemeenschappen
Doelgroepworkshops
GAMS België biedt workshops aan voor mensen uit gemeenschappen getroffen door
vrouwelijke genitale verminking. Deze workshops hebben tot doel de autonomie en het
beslissingsvermogen van de deelnemers te stimuleren. Dit door middel van activiteiten,
gestructureerd rond verschillende thema's die verband houden met gender,
gendergerelateerd geweld en mannelijkheid en die kunnen leiden tot de ontwikkeling van
tools voor sensibilisering.
In 2019 bood GAMS België zes soorten workshops aan in haar diverse vestigingen:

•
•
•
•
•
•

Maandelijkse bijeenkomsten voor vrouwen (alle vestigingen)
Workshop voor mannen (Brussel)
Workshop voor jongeren (Brussel)
Workshop voor kinderen (Brussel)

Workshop storytelling (Luik)
Workshop zwangerschapsbegeleiding voor zwangere vrouwen (Brussel)

De inhoud van de workshops is afgestemd op de specifieke noden en interesses van de
deelnemers. Regelmatig nodigen we externe sprekers uit die hun expertise delen over
diverse specifieke onderwerpen. De deelnemers appreciëren dit ten volle, omdat het hen
helpt bij hun empowerment. De workshops moeten in een veilig kader plaatsvinden zijn om
uitwisseling en empowerment te bevorderen.

“Maar wat is dat! Zo zitten we toch niet. Een meisje zit niet met haar benen open. Denk je
dat je een jongen bent of zo? Heeft je moeder je dat niet geleerd? Dat kun je niet doen! Als
je je benen open houdt, komt de wind binnen! En jij daar, wat is er te zien tussen je benen?
Dat is vies! Je mag het niet aanraken of er naar kijken! Het is verboden!”
Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag, in maart 2019, nodigden de
deelneemsters aan de jongerenworkshop van GAMS België het publiek uit voor de
opvoering van hun toneelstuk en een daaropvolgend debat.
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“Als we de wereld konden herscheppen”: Een kort
theaterstuk van de Troupe des dévergondées

GAMS Community Voices
Door middel van de vorming “GAMS Community Voices”, die zich richt tot de personen van
de betrokken gemeenschappen, wil GAMS België voortdurend de vaardigheden uitbouwen
van mensen uit bevolkingsgroepen die te maken krijgen met vrouwelijke genitale
verminking. Het doel van GAMS Community Voices is preventie van VGV in België en het
welzijn van de getroffen mensen te verbeteren.
Deze vrijwilligers (m/v/x) leren als co-bemiddelaars, op een niet-stigmatiserende manier
verandering te brengen in overtuigingen en gedragingen. De opleiding stelt de deelnemers
ook in staat kennis te vergaren over verwante onderwerpen, zoals seksualiteit,
anticonceptie, gendergelijkheid en gendergerelateerd geweld.
Door een band te smeden met de betrokken doelgroepen, spelen deze co-bemiddelaars een
cruciale rol in het werk van GAMS België. Ze spreken tijdens openbare bijeenkomsten,
vergezellen de betrokken vrouwen naar hun afspraken (juridisch, medisch, enz.), vertalen en
bemiddelen tussen eerstelijnsprofessionals en de vrouwen, deelname aan evenementen, …

Getuigenis van Idil, co-bemiddelaarster

Ze leden, maar waren bang om te spreken, bang voor represailles,
en ze kenden bovendien hun rechten in België niet.
Er was ook de taalbarrière. Sinds ik Frans spreek, treed ik op als
bemiddelaar tussen hen en de verschillende diensten.
Iemand die zich niet begrepen voelt door haar omgeving, voelt
zich alleen. Luisteren en de taalbarrière overstijgen, haalt deze
persoon uit haar isolement. Luisteren is soms al genoeg. Men
voelt zich gesteund en begrepen.”
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“Bij aankomst in België zat ik in een
opvangcentrum voor asielzoekers. Daar zag ik
een hoop moeilijkheden. Er waren zoveel
hindernissen. Ik spreek Somali, waardoor ik naar
Somalische vrouwen kon luisteren.

Individuele begeleiding

Doelgroep

•
•
•

Reeds besneden vrouwen en meisjes
Jonge meisjes die gevaar lopen

Mannen en gezinnen uit de betrokken landen

Het publiek van GAMS België bestaat voornamelijk uit asiel zoekende vrouwen, getroffen
door genitale verminking, die ondersteuning en begeleiding behoeven op medisch,
psychosociaal of juridisch vlak. We ontvangen ook meisjes en vrouwen-vluchtelingen en
mensen die middels gezinshereniging of andere procedures naar België zijn gekomen. Onze
rol is hen te verwelkomen, te informeren en te begeleiden in de Belgische sociale context.
We ontvangen ook steeds meer mensen in kwetsbare situaties.
In 2019 kregen 713 mensen individuele sociale, psychologische en/of
gemeenschapsondersteuning.

Guinee (59%)
Somalië (13%)
Ivoorkust (5%)
Senegal (3%)
Eritrea (2%)
Nigeria (2%)
Kameroen (2%)
Andere (14%)
Volwassen
vrouwen

Figuur 1: Herkomst van mensen die in 2019 individuele
begeleiding kregen bij GAMS België (n=713)

Profiel van mensen opgevangen door GAMS België
1ste verzoek om internationale bescherming
2de (of meer) verzoek om intern. bescherming
Belgisch
Dublin
Buiten procedure
Subsidiaire bescherming
Vluchteling
Gezinshereniging
Geregulariseerd
Zal een nieuw verzoek indienen
Studentenvisum
TOTAAL

Vrouwelijke
niet begeleide
minderjarige
vreemdelingen

Begeleide
kinderen
(meisjes)

Mannen

Figuur 2: Profiel van mensen die in 2019
individuele begeleiding kregen bij GAMS
België (n=713)
n
467
35
14
62
49
2
22
28
12
20
2
713

14

%
65,50
4,91
1,96
8,70
6,87
0,28
3,09
3,93
1,68
2,81
0,28
100%

Tabel 1: Status van de
begunstigden van GAMS België in
2019 (n=713)

Eerste opvang
Iedereen die naar GAMS België komt, doorloopt orientatie in een van de vestigingen /
permanenties, afhankelijk van de woonplaats en wordt geïnformeerd / gesensibiliseerd over
VGV. De focus van het gesprek kan eventueel nadien verschuiven naar andere
gendergerelateerde onderwerpen, GBV, internationale bescherming of de meer specifieke
noden van de betrokkene.
Na dit intakegesprek kan de persoon meerdere opties combineren:

•
•
•

Deelname aan workshops;
Individuele begeleiding (sociaal, psychosociaal en sinds eind 2019 juridisch);
Verwijzing naar een externe dienst als het verzoek niet onder de bevoegdheid van GAMS
België valt (bv. medisch attest) of als de persoon te ver van het kantoor woont (lokale
opvolging).

Een eerste opvang is misschien al voldoende en verdere opvolging wordt in dat geval niet
nodig geacht. Indien nodig kan GAMS België echter steeds opnieuw ingeschakeld worden.

Sociale opvolging
De persoon kan ook sociale begeleiding bij GAMS België krijgen, in functie van specifieke
verzoeken en noden. De ondersteuning richt zich op de VGV-problematiek. Meer algemene
sociale follow-up wordt voorzien voor mensen in een kwetsbare situatie (zonder legale
verblijfsdocumenten), die moeilijk toegang hebben tot reguliere sociale diensten.

Carolina Neira Vianello, coördinatrice van
de activiteiten in Brussel en sociaal
verpleegkundige:
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“De expertise op gebied van de sociale dienstverlening
heeft betrekking op VGV. Aangezien de vrouwen vaak
ook andere vormen van gendergerelateerd geweld meemaakten,
ondersteunen we ook deze onderwerpen. Naast
vrouwenbesnijdenis is gedwongen huwelijk de meest
voorkomende vorm van geweld, op de voet gevolgd door huiselijk
geweld, verkrachting (in het herkomstland, tijdens het
migratietraject of in België). Ondersteuning bij andere kwesties
kan eventueel in samenwerking met en door gespecialiseerde
diensten, als ze bestaan. Dit kan verschillen naargeland de
vestiging / permanentie, de sociale kaart in de regio en de
mogelijkheden van de permanentie / vestiging.”

Risicosituaties
Het team behandelt ook signalementen over mogelijke risico's op besnijdenis of gedwongen
huwelijk. Bij een melding beoordelen we het risiconiveau en de eventuele maatregelen die
kunnen genomen worden om het meisje te beschermen. Dit gebeurt meestal in samenspraak
met een hulpverlener of de contactpersoon van de gemeenschap. De verdere opvolging
gebeurt vaak in samenwerking met de persoon die het risico aankaartte.

Psychologische en therapeutische begeleiding
Het GAMS België-team heeft drie psychologen, in Brussel, Namen en Luik. Hun taak is:

•

Organiseren van psychotherapeutische ondersteuning voor vrouwen, kinderen, mannen,
de moeder-kindband of huwelijks- en gezinspsychotherapie;

•

Opstellen van gedetailleerde rapporten als onderdeel van de begeleiding van
asielaanvragen;

•

Organiseren van interne en externe psychosociale en juridische samenwerking voor de
betrokkenen.

De psychologen vangen mensen getroffen door VGV op, maar krijgen hierbij in toenemende
mate te maken met verhalen over diverse vormen van gendergerelateerd geweld.

Juridische ondersteuning
Historisch gezien werkten GAMS België en INTACT samen om respectievelijk psychosociale
en juridische ondersteuning te bieden aan diegenen die getroffen zijn door VGV en
gedwongen huwelijk.
In 2019 zag INTACT zich genoodzaakt haar activiteiten stop te zetten. Na gemeenschappelijk
overleg werd overeengekomen dat GAMS België de juridische hulpverlening verderzet om:

•
•
•

Eerstelijns-ondersteuning te bieden aan de betrokken families;
Multidisciplinaire ondersteuning te bieden via het psychosociale team;
Eventuele juridische vragen verder uit te diepen samen met deelnemers aan de
opleidingen;

•

Tweedelijns-ondersteuning te bieden aan advocaten die complexe juridische situaties
voorgeschoteld krijgen.

Het is niet de bedoeling dat wij met deze juridische bijstand de taak van advocaten
overnemen in geval van aanvragen voor internationale bescherming, maar daarentegen
ondersteuning verlenen bij specifieke vragen over basisbeginselen van of verduidelijkingen
i.v.m. jurisprudentie.
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Outreach

Mensen in kwetsbare situaties ondersteunen
De missie van GAMS België is om iedereen die getroffen is door VGV, ongeacht hun
situatie, te ondersteunen. Tussen de mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en
de transmigranten zitten vrouwen en meisjes die getroffen zijn door VGV en doorgaans
moeilijker de toegang tot de diverse ondersteunende diensten vinden. Slechts een beperkt
aantal onder hen klopt uit eigen initiatief aan bij GAMS België.
Ons team gaat actief naar hen op zoek in de straten van Brussel, in het Maximiliaanpark, op
werkplekken om hen te ontmoeten, te sensibiliseren over de gevolgen van genitale
verminking en sociale controle voor te stellen.
Sinds 2018 is GAMS België ook permanent aanwezig in de Humanitaire Hub in Brussel,
samen met de verloskundigen van Dokters van de Wereld. Verschillende organisaties
bieden er medische, psychologische, sociale en juridische ondersteuning aan mensen die
achterblijven in de marge van de zogenaamde Belgische “migratiecrisis”.

Werken met gewoonlijk 'vergeten' bevolkingsgroepen
GAMS België streeft ernaar samen te werken met alle bevolkingsgroepen waar VGV
voorkomt. Front-line services moeten voor iedereen toegankelijk zijn, maar niet alle
getroffen gemeenschappen worden daadwerkelijk bereikt.
Het werk van GAMS België richt zich al vele jaren voornamelijk op bevolkingsgroepen uit
sub-Sahara-landen, zoals Guinee, Somalië, Djibouti, Mali, enz. Dit vloeit voort uit de
geschiedenis van de vereniging en de migrantengemeenschappen in België. Maar andere
diaspora afkomstig uit landen zoals Egypte, Indonesië en zelfs Koerdistan (geografische en
culturele regio van het Midden-Oosten) waar VGV voorkomt, zijn eveneens aanwezig in
Europa.
We trachten actieve bruggenbouwers te zijn tussen de diaspora die in Europa leven, hun
organisaties en landen van herkomst.
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Misvattingen uit de wereld helpen

Er bestaan nogal wat stereotype beelden en misconcepties rond VGV, vaak beschouwd als
een praktijk die enkel betrekking heeft op sub-Saharaanse moslimgemeenschappen of
bevolkingsgroepen met een lage sociale status.
Om het werk met “vergeten” bevolkingsgroepen kracht bij te zetten organiseerde GAMS
België, in samenwerking met het End FGM Europese netwerk, op 26 april 2019, een
symposium rond het thema “Preventie van VGV in moeilijk bereikbare gemeenschappen”
om de obstakels tussen de diverse diaspora en ondersteunende diensten beter te begrijpen.
In deze context hebben GAMS België en EndFGM ook 4 korte video’s gemaakt, bestemd
voor de Eritrese, Bohra- en Koerdische gemeenschappen.

Feven Tsehaye Tekle, intercultureel bemiddelaarster,
GAMS België
“Ik werk samen met GAMS België. Ons doel is
de rechten en het zelfvertrouwen van
vrouwen te versterken en informatie te
verstrekken. We zijn aanwezig in
verschillende Belgische steden: Antwerpen,
Leuven, Gent, Luik, Brussel en Namen.”

Jaria Hussain-Lala, We Speak Out
“De Bohra-gemeenschap voert ‘khafz’ en
‘khatna’uit, dat zijn besnijdenissen en
eigenlijk vrouwelijke genitale verminkingen
van type 1 en 4. […]. Dit lijden, dat op diverse
manieren wordt ervaren, is een reden om
deze onnodige praktijk te stoppen.”

Houzan Mahmoud, Koerdisch vrouwenrechten
activiste
“Een dergelijk misdrijf tast niet enkel het kind
op fysiek en moreel vlak aan, maar tast zo
ook het Koerdisch gezinsleven in Europa in
haar geheel aan. Ik hoop dat mijn boodschap
is overgekomen en dat niemand zijn
vrouwelijke gezinsleden in aanraking brengt
met dit misdrijf.”
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Gendergerelateerd geweld en migratie

Mensen die bij GAMS België aankloppen worden getroffen door VGV, maar worden ook
geconfronteerd met andere vormen van gendergerelateerd geweld. Vrouwelijke migranten
worden inderdaad geconfronteerd met een continuüm van gendergerelateerd geweld:
seksueel en partnergeweld, gedwongen huwelijk, mensenhandel…

ACCESS – Doorbreek de stilte rond geweld tegen vrouwelijke
migranten
Het ACCESS-project wil de toegang tot preventie, bescherming en
ondersteuning verbeteren voor vrouwelijke migranten in Europa die te maken
hebben met diverse vormen van gendergerelateerd geweld. Het project wordt
ondersteund door GAMS België, FORWARD UK (Verenigd Koninkrijk) en
Médicos del Mundo (Spanje) en medegefinancierd door het REC-programma
van de Europese Unie.

DE ACCESS-CAMPAGNE OM DE STILTE ROND GEWELD TEGEN VROUWELIJKE
MIGRANTEN TE DOORBREKEN
Betrokken vrouwen realiseren zich niet altijd dat ze zich in een situatie van gendergeweld
bevinden. Doel van de bewustmakingscampagne die op 21 november in België, Spanje en het
Verenigd Koninkrijk werd gelanceerd, is dan ook om dit geweld te helpen identificeren. Zelfs als
we het geweld niet herkennen, herkennen we zeker de gevoelens die ermee gepaard gaan. Er
werden een aantal korte video’s gerealiseerd in 9 talen rond de emoties die daaruit voortvloeien.
Vier video's, vier soorten gevoelens: angst, stress, walging en pijn. De filmpjes werden samen
met de direct betrokkenen gemaakt en bevorderen het gevoel van herkenning.

EEN WEBSITE VOOR TOEGANG TOT ONDERSTEUNING
De website www.we-access.eu is beschikbaar in 5 talen (Engels, Nederlands, Frans, Spaans en
Arabisch). Hij bevat de vier sensibiliseringsvideo's, een interactieve kaart van ondersteunende
diensten in de drie landen en in 2020 zal er ook een online hulplijn zijn. Het plan is een online
chat op te zetten in verschillende talen.

ACCESS CO-BEMIDDELAARS (M/V/X)
Co-bemiddelaars (vrijwilligers) kunnen het bewustzijn in de gemeenschap vergroten, luisteren
naar en getroffen mensen oriënteren via de ACCESS online chat en samenwerken met
eerstelijnsprofessionals.

OPLEIDING VAN PROFESSIONELEN
Toegang tot ondersteunende diensten is essentieel, maar die diensten moeten passende zorg
bieden. Daarom zijn eerstelijnsprofessionals in België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk
opgeleid in de zorg voor vrouwelijke migranten die geconfronteerd worden met
gendergerelateerd geweld.
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« GBV & Asylum: an integrated approach »
Het “GBV & Asylum”-project wil theoretische en praktische informatie verstrekken over de
diverse vormen van GBV die aanvragers van internationale bescherming ervaren. Dit project,
geleid door GAMS-België in samenwerking met INTACT en het EFJCA (European Family Justice
Center), krijgt de steun van het Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) van de Europese Unie.

HET COLLOQUIUM “GBV & ASYLUM: LOOK - LISTEN - LINK” - 11 DECEMBER 2019
Het colloquium, georganiseerd op 11 december 2019, had als doel praktijken en reflecties delen
en vergelijken, om op die manier het debat over migratie, asiel en GBV te voeden.
Sprekers met uiteenlopende achtergrond debatteerden en wisselden van gedachten over het
bepalen van een genderbenadering om de migratieproblematiek beter te begrijpen. In de
thematische sessies werden de ervaringen gedeeld van opvangcentra voor asielzoekers,
verenigingen op het terrein, advocaten, politieagenten, nationale en internationale autoriteiten
om het debat te stimuleren en samenwerking aan te moedigen.

OPLEIDING VAN ASIELPROFESSIONALS
Wij bieden begeleiding en opleiding aan opvangstructuren, om mensen, eerst slachtoffers en
vervolgens overlevenden te identificeren en op gepaste wijze te begeleiden. Tot nu toe werden
340 professionals uit de asielsector opgeleid en namen 175 personen deel aan een intervisie
over hun manier van werken.

DE “GBV & ASYLUM”-HUB
De “GBV & Asylum”-hub heeft als doel de identificatie en begeleiding te verbeteren van
personen binnen het opvangnetwerk in België die geconfronteerd worden met
gendergerelateerd geweld (fysiek, psychologisch en/of seksueel).
De site gbv-asylum-hub.be biedt:

•

15 didactische fiches om gendergerelateerd geweld in de context van internationale
bescherming (asiel) beter te begrijpen (seksuele uitbuiting, gedwongen huwelijk, vrouwelijke
genitale verminking, mensenhandel, partnergeweld, seksueel geweld, geweld en discriminatie
t.o.v. LGBTI-personen, gendergerelateerd geweld t.o.v. kinderen).

•

Praktische tools, aangeleverd door verenigingen op het terrein, voor de begeleiding
(individueel of in groep), inclusief de synthese van de conferentie van 11 december met
aanbevelingen voor het opvangnetwerk.

•

Een korte video voor personen die in het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje in Brussel
verblijven, in afwachting van toewijzing van een aangepaste opvangstructuur.
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Opleiding van professionals

In België…
GAMS België organiseert het ganse jaar permanente vorming voor professionals uit verschillende
sectoren (medisch, asiel, sociaal, juridisch, jeugd, enz.) en heeft een sterke expertise opgebouwd
omtrent de socio-culturele, medische, psychologische en juridische aspecten van VGV. Wij
bieden ook meer specifieke, sectorgebonden modules (huisartsen, verloskundigen en
gynaecologen, ONE/Kind&Gezin-team, PSE- en PMS-teams).
In 2019 trainde GAMS België 1.989 professionals en toekomstige professionals tijdens 78
opleidingssessies.

En in het buitenland!
In samenwerking met het Rode Kruis en Caritas Luxemburg organiseerde GAMS België in 2019
vormingen in Luxemburg. In samenwerking met Le Monde selon les femmes gaven we ook
opleidingen in Mali.

Foto © GAMS België
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Politiek lobbywerk

Vanwege haar veldwerk kent GAMS België naast de problematiek van vrouwelijke genitale
verminking ook ander gendergerelateerd geweld in de migratiecontext. Vrouwelijke migranten
worden geconfronteerd met dubbel of zelfs driedubbel hoeveelheid geweld. Naast datgene wat
zij als migrant en vrouw ondergaan, worden ze als asielzoeker, of "migrant zonder
verblijfspapieren", in een kwetsbare situatie, ook geconfronteerd met racisme, ...

In 2019 richtte het lobbywerk van GAMS België zich op de meest kwetsbare groepen in de
Belgische migratiecontext. Met het oog op de wetgevende, federale en Europese verkiezingen
van 26 mei 2019 heeft GAMS België:

•

haar aanbevelingen voor de federale parlementsverkiezingen kenbaar gemaakt en een video
gemaakt om die eisen nader toe te lichten;

•

het manifest van het End FGM netwerk ondertekend en gesteund voor de Europese
verkiezingen, inclusief de rekrutering van kandidaten voor de Belgische vertegenwoordiging
in het Europees Parlement, via sociale netwerken.

In 2019 lobbyde GAMS België via de publicatie van een witboek over beleidsverandering bij het
CGVS: "VGV en asiel: Worden meisjes erkend als vluchteling zonder recht op gezinsleven?" Een
tiental partners ondertekenden de petitie die gepubliceerd werd in twee kranten: Le Soir, voor
Franstalig België en MO*, voor Vlaanderen.
GAMS België nam ook actief deel aan de werkzaamheden tot implementatie van het nieuwe
“Nationaal actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld” (NAP) en het
“Plan intra-francophone tegen gendergerelateerd en intra-familiaal geweld.”

Foto © GAMS België
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Synergieën en netwerken

Op Belgisch niveau: coördinatie van de Gezamenlijke Strategie
voor de strijd tegen VGV en het Brusselse netwerk
In 2019 telde het netwerk van Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen VGV (GS-VGV)
20 ledenorganisaties. Het netwerk brengt actoren en professionals samen die zich
bezighouden met VGV en mensen uit bevolkingsgroepen die te maken krijgen met deze
praktijken. Het doel van dit netwerk, dat GAMS België coördineert, is de kwaliteit van de
interventies van de leden bij VGV-kwesties verbeteren en ervoor zorgen dat deze
interventies erkend worden door politieke en administratieve instanties. GS-VGV werkt aan
communicatie, uitwisseling van expertise en ervaring, publicaties, onderzoek en politieke
lobbying.
In 2019 publiceerde GS-VGV:

•

De “Podcasts VGV / vrouwelijke seksualiteit“, een lijst met podcasts rond het thema
vrouwelijke seksualiteit in het algemeen of meer specifiek over VGV;

•

“Rolmodellen in de strijd tegen VGV”, een educatieve tool, ontwikkeld in 2019 door
AWSA-Be en GAMS België, voor GS-VGV. Deze tool is bestemd voor vrouwelijke
activisten in Arabische landen.

In 2019 breidden we ook onze coördinatie-werkzaamheden uit, opgestart in 2018, binnen
het Brusselse GS-VGV netwerk. Het doel van het Brusselse netwerk is gemeenschaps-,
intersectorale en multidisciplinaire activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
bevorderen, teneinde VGV te voorkomen, de globale zorg voor vrouwen te verbeteren en
de gezondheid en het welzijn van de getroffenen te bevorderen.
Dit jaar traden een aantal nieuwe leden tot het netwerk toe. We introduceerden naast
vormingsprojecten voor professionals ook een vorming over VGV voor trainers. We
finaliseerden bovendien een database over seksuele en reproductieve gezondheidsnoden
van vrouwen getroffen door VGV in Brussel. In 2020 publiceren we een rapport over dit
thema.
Meer informatie: strategiesconcertees-mgf.be
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Op Europees niveau: deelname aan het End FGM netwerk
Het End FGM Europese netwerk (EndFGM.EU) brengt een dertigtal Europese organisaties
samen in de strijd tegen VGV. EndFGM laat de stem van gemeenschappen horen en wil in
verband met deze kwesties invloed uitoefenen op regeringen en Europese beleidsmakers.
In 2019 werden twee jonge activisten, Khadiatou en Djenabou, via GAMS België naar het
End FGM netwerk gedetacheerd als “Jeugdambassadrices”. De groep zal video’s realiseren
over VGV die in 2020 te zien zullen zijn.
Als stichtend lid van End FGM werkt GAMS België actief samen met het netwerk, in het
bijzonder door de internationale campagne 2020 “#MyVoiceMatters”, te ondersteunen en te
verspreiden.
Stéphanie Florquin, adjunct-directeur, is bestuurslid van End FGM.
Meer informatie: endfgm.eu

Foto © End FGM EU Network
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Bruggen bouwen tussen Afrika en Europa

CoP-FGM: netwerk voor de uitwisseling van praktijk en
ervaring over VGV
De CoP-FGM is een internationaal tweetalig (Frans-Engels) netwerk dat professionals en
activisten uit verschillende sectoren samenbrengt om enerzijds de VGV-problematiek te
bespreken en anderzijds aan de context aangepaste aanbevelingen te doen aan
beleidsmakers en gezondheidsprofessionals. In 2019 telde CoP-FGM meer dan 300 leden,
voornamelijk in Afrika en Europa, maar ook in andere regio's zoals Azië en Noord-Amerika.
Elke maand worden thematische discussies georganiseerd, om de uitwisseling van kennis en
goede praktijk tussen leden van CoP-FGM te bevorderen. Deskundigen worden uitgenodigd
om het debat actief te voeden, vragen van leden te beantwoorden en bij te dragen aan de
kennis via hun expertise over het onderwerp. De discussies worden nadien samengevat om
de vergaarde collectieve kennis te bewaren en te gebruiken.
Van 12 tot 14 november 2019 woonden Isatou Jallow (uit Gambia), Cynthia Umurungi (uit
Kenia) en Stéphanie Florquin (projectcoördinatrice uit België), moderatrices van CoP-FGM,
een Topontmoeting in Nairobi bij, ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de
Internationale Conferentie van Caïro over bevolking en ontwikkeling (ICPD25). Ze konden
bij die gelegenheid hun engagement herhalen voor een wereld zonder vrouwelijke genitale
verminking en een betere ondersteuning van de betrokken vrouwen en meisjes. De
conferentie was ook een gelegenheid om stakeholders te ontmoeten, het werk van het
netwerk te presenteren en constructieve samenwerkingen te smeden om dit alles te
realiseren.
Meer informatie: copfgm.org

Foto © GAMS België / CoP-FGM

26

Vélingara, Senegal
Sinds 2016 ondersteunt GAMS België een project om VGV uit te bannen in Vélingara, 700km
ten zuiden van Dakar. Het Vélingaraproject is enerzijds ontwikkeld rond een meterschapsluik,
d.w.z. families ondertekenen een pact voor de opleiding en bescherming van hun dochters
tegen VGV en gedwongen huwelijk, en anderzijds steunen we de actietheater-groep Liwal.
HET ONDERWIJSPACT
Tegenwoordig hebben sommige families besloten hun dochters tegen vrouwenbesnijdenis te
beschermen, maar ze durven er niet openlijk voor uitkomen uit angst voor stigmatisering.
Gezinnen kunnen het zich niet altijd veroorloven om meisjes op school te houden en ze niet
uit te huwelijken voor ze 18 jaar zijn.
Via haar meterschapsproject sluit GAMS België een overeenkomst met ouders die nee
zeggen tegen vrouwenbesnijdenis, zodat meisjes naar school kunnen en beschermd worden
tegen VGV en gedwongen huwelijk. Zodra het “pact” is ondertekend, verbinden de ouders
zich ertoe de opleiding en fysieke integriteit van hun dochter te verzekeren. Scholing en
gezondheid worden nadien dan ook regelmatig opgevolgd.
GEMEENSCHAPPEN MOBILISEREN OVER VGV EN SEKSUELE GEZONDHEID
Het lokale team:

•

Organiseert via de projectcoördinator en de lokale antenne tweemaandelijkse
gemeenschapsevenementen over seksuele gezondheid in elk dorp dat deel uitmaakt van
dit programma;

•

Zorgt voor sensibilisering via de communicatie van netwerken en radio-uitzendingen
gepresenteerd door de radioanimator;

•

Schrijft en speelt toneelstukken buiten de meterdorpen, waardoor het bewustzijn in de
verschillende gemeenschappen vergroot wordt.

Foto’s © GAMS België
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Onderzoek en expertise

Diagnose: “Seksuele en reproductieve gezondheidsnoden van
vrouwen betrokken bij VGV, in Brussel”
De diagnose werd gesteld door het Brusselse Netwerk voor VGV (GS-VGV netwerk
Brussel) met als doel de (seksuele) gezondheid van meisjes en vrouwen in Brussel, die de
praktijk zelf ondergingen of een risico erop lopen, te bevorderen door hun noden en vragen
met betrekking tot seksuele en reproductieve rechten te evalueren.
De analyse ontwikkelde zich rond verschillende pijlers: gezondheid, seksuele en
reproductieve gezondheid, seksualiteit, en de impact van migratie, geweld en besnijdenis
hierop. Dit maakte niet enkel de identificatie van de noden van de betrokken vrouwen
mogelijk maar liet ook toe om verbeteringen voor te stellen. Het diagnostisch rapport wordt
in 2020 gepubliceerd.

Internationaal “G3”-symposium van VGV/E deskundigen
De universiteiten van Genève, Brussel en Montreal (Le G3 de la Francophonie)
organiseerden op 20 en 21 mei 2019 het derde “G3” internationaal symposium voor
experten op gebied van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Het symposium werd
georganiseerd in samenwerking met het IGVM (Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen), GAMS België en het ICRH (International Center for Reproductive Health, België).
Het doel was de uitwisseling van gegevens en ervaringen bevorderen om de samenwerking
rond de zorg voor en preventie van vrouwelijke genitale verminking te verbeteren.
Bij deze gelegenheid leidde GAMS België een workshop met activiste Everlyne Komba
waarin de synergiën werden besproken tussen de academische sector en de NGO’s wat
betreft onderzoek en beleid op het gebied van VGV. Stéphanie Florquin nam actief deel aan
het symposium “Rethinking Female Genital Operations: new perspectives on the zero
tolerance debate”. Fabienne Richard organiseerde, samen met dr. Martin Caillet van
CeMAViE en dr. Ghada Hatem van La Maison des Femmes in St-Denis Parijs, de jaarlijkse
bijeenkomst van het Europese netwerk van multidisciplinaire zorgcentra “Care & Share”.

Foto © Bea Uhart
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Publicaties
VOORUITGANG EN OBSTAKELS IN DE STRIJD TEGEN VGV
Florquin S et Richard F. Avancées et obstacles dans la lutte contre les mutilations génitales féminines (chapter
11) in Genre, féminismes et développement: une trilogie en construction. Eds Levy C et Martinez A. University
of Ottawa Press, Canada. 2019, 528 p.

Stéphanie Florquin en Fabienne Richard leverden een bijdrage aan het boek “Genre, féminismes et
développement” dat in mei 2019 werd gepubliceerd door een Canadese universiteitsuitgeverij. Zij
schreven het hoofdstuk “Avancées et obstacles dans la lutte contre les mutilations génitales
féminines” (vooruitgang en obstakels in de strijd tegen VGV) waarin de verschillende soorten VGV,
hun prevalentie, geschiedenis en gevolgen voor de gezondheid van vrouwen en meisjes worden
uiteengezet en vervolgens de verbanden tussen VGV en en vervolgens de link tussen VGV en
gender uitgelegd worden. VGV als een van de gevolgen van de patriarchale samenleving, maakt
de link tussen gender en vrouwenbesnijdenis niet minder complex. Ook de geschiedenis van de
strijd tegen VGV, zowel binnen de betrokken bevolkingsgroepen als op internationaal niveau
komt aan bod. Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van bepaalde controverses rond VGV,
waaronder de keuze van de woordenschat, de medicalisering van praktijken en de parallellen met
andere soorten genitale interventies.

MEDISCH GEZIEN ONNODIGE GENITALE AFWIJKINGEN EN KINDERRECHTEN
The Brussels Collaboration on Bodily Integrity. Medically Unnecessary Genital Cutting and the Rights of the
Child: Moving Toward Consensus, The American Journal of Bioethics, 2019; 19:10, 17-28, DOI:
10.1080/15265161.2019.1643945

Dit artikel, gepubliceerd op 26 september 2019 in het American Journal of Bioethics, is
geschreven door “The Brussels collaboration on Bodily Integrity”. Stéphanie Florquin en Fabienne
Richard waren co-auteurs van deze collectieve publicatie die er kwam naar aanleiding van hun
tussenkomsten tijdens de internationale "G3" conferentie op 20 en 21 mei 2019 in Brussel.

MIGRANTENVROUWEN DIE GECONFRONTEERD WORDEN MET VGV EN
EMPOWERMENT IN DE BELGISCHE MIGRATIECONTEXT
Agboli A, Botbol M, O’Neill S, Richard F, Aujoulat I. Transforming Vulnerability into Power: Exploring
Empowerment among Women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) in the Context of Migration in
Belgium, Journal of Human Development and Capabilities, 2019 DOI: 10.1080/19452829.2019.1661981

Dit artikel werd geschreven door Sophie Agboli, voormalig stagiaire bij GAMS België, die haar
onderzoek naar activiteiten die vrouwen empoweren, uitvoerde in het kader van een Master
Public Health (UCL). Ze woonde verschillende workshops bij en interviewde vrouwen om de
impact van VGV op de emancipatie van vrouwen te meten. Fabienne Richard, directrice, en Sarah
O'Neill, onderzoekster en lid van de Raad van Bestuur, leverden een bijdrage aan dit artikel,
waarin gesteld wordt dat bepaalde belangrijke menselijke capaciteiten versterkt lijken te worden
door activiteiten op gebied van gezondheidsbevordering, terwijl asiel-gerelateerde kwesties een
bepalende factor voor emancipatie worden. Anderzijds meenden de deelnemende vrouwen dat ze
pas echt geëmancipeerd zouden zijn als ze volledig burgerschap zouden krijgen.
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Communicatie en bewustzijnsbevordering

In 2019 had GAMS België

•
•
•
•

2.600 Facebook-fans (nationaal bereik)
641 Twitter-volgers (internationaal bereik)
34 verzonden nieuwsbrieven (in het Nederlands en Frans)
4 actieve websites
⎯ gams.be;
⎯ strategiesconcertees-mgf.be, de referentiesite over VGV in België, met o.a. een

ledenagenda;
⎯ copfgm.org, de “Community of Practice on FGM”-site, beheerd door GAMS België;
⎯ we-access.eu om de toegang tot ondersteunende diensten te vergemakkelijken

voor vrouwelijke migranten geconfronteerd met gendergerelateerd geweld.

•
•

44 video’s gepost op YouTube
20 artikels gepubliceerd in de Belgische en internationale pers

GAMS België in de pers
Enfant réfugiée, parents sans papiers, Le Soir, 26 november 2019.
Lancement d'une campagne européenne pour les migrantes victimes de violences, VRT NWS, 21
november 2019.
Lutte contre les mutilations génitales féminines en Belgique, radio interview met Samia
Youssouf, RCF Radio, 19 juli 2019.
Les femmes doivent être au coeur des négociations, demandent des associations féministes, RTL
Info, 14 juni 2019.
Des activistes veulent placer les violences obstétricales dans les accords de gouvernement, RTBF,
25 mei 2019.
Together With Girls, Le clip choc et puissant qui dénonce les mutilations génitales féminines, Paris
Match Belgique, 6 februari 2019.
Mutilations génitales: les députés bruxellois veulent intensifier la prévention et le dépistage,
RTBF, 5 februari 2019.
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“Together with girls” tegen VGV

Als onderdeel van haar jaarlijkse campagne ter bestrijding van vrouwelijke genitale
verminking op 6 februari 2020, stelde GAMS België de video “Together With Girls” (gemaakt
door La Mancha) voor. Het doel? Mensen duidelijk maken dat ze betrokken moeten zijn bij
de getroffen vrouwen, elk op eigen niveau.
Verre van het cliché “weerloos slachtoffer”, tonen de betrokken vrouwen kracht en
vastberadenheid. Velen kwamen toe in België in de hoop hun dochter(s) te beschermen
tegen VGV. Als 1.800 meisjes tot nu toe internationale bescherming hebben gekregen in
België, is de som vlug gemaakt: we kunnen nog steeds niet alle meisjes die risico lopen,
beschermen. Via deze campagne pleit GAMS België dan ook voor de organisatie van een
ronde tafel gesprek van Belgische en Europese experten voor de implementatie van een
voor eens en altijd effectieve en gecoördineerde aanpak van preventie en behandeling voor
de getroffen meisjes en vrouwen.

Blijf in contact!
• Facebook: GAMS Be
• Twitter: GAMS_Be
• Schrijf in voor de nieuwsbrief: gams.be/nl/nieuwsbrief/
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Balans en vooruitzichten

Financieel overzicht 2019
BILAN 2019

Opbrengsten 2019

1.024.253€

Kosten 2019

983.321€

Voorzieningen (eigen projectfondsen, audit)

30.000€

Over te dragen positief resultaat

10.932€

OPBRENGSTEN 2019

Belgische subsidies (51%)
Europese subsidies (33%)
Internationale subsides (4%)
Private stichtingen (2%)
Prestaties (8%)
Giften en bijdragen (2%)

KOSTEN 2019

Personeelskosten (60%)
Werkingskosten en activiteiten (31%)
Afschrijvingen (<1%)
Retrocessies van partners (7%)
Financiële kosten (<1%)
Regularisatie vorige jaren (1%)
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Vergelijking met de plannen van 2018

•

Verkrijgen van structuurfondsen om onze projecten te te bekostigen en het behoud van
onze teams en werking te kunnen garanderen, vooral in Vlaanderen:

Eind december 2019 konden we ons verzoek om erkenning als ondersteunende
dienst voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld indienen bij het Waalse
Gewest, voor het filiaal van Namen. We maakten ook een meerjarige overeenkomst
met de Federatie Wallonië-Brussel (PCI - Bevordering van burgerschap en
interculturaliteit) en COCOF (Gezondheidsbevordering). In Vlaanderen bereikten we
voor het eerst een structureel akkoord met de Vlaamse Gemeenschap om preventieen sensibiliseringswerk te doen in de centra van Kind & Gezin.

•

Afwerking van ons Lobbyplan rond vier hoofdthema’s:
1. Preventie en bescherming garanderen voor alle meisjes en vrouwen die risico lopen
op VGV;
2. Doorlopende, kwalitatieve en multidisciplinaire ondersteuning bieden aan vrouwen
en meisjes in heel België die VGV ondergingen;
3. Effectieve bescherming bieden aan vrouwen die op de vlucht gingen voor een
gedwongen huwelijk;
4. Een positieve, niet-stigmatiserende vertegenwoordiging verzekeren van vrouwen
getroffen door VGV en gedwongen huwelijk.

•

Ondersteuning van het managementteam: De versterking van het managementteam was
dringend nodig omwille van de uitbreiding van de nationale en internationale activiteiten
van GAMS België. In november 2019 nam Stéphanie Florquin de functie van adjunctdirectrice op zich om directrice Fabienne Richard te ondersteunen bij het human
resources management en de fondsenwerving op Europees en internationaal niveau.
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Uitdagingen voor 2020

•

Een diepgaande reflectie opstarten over de belangrijkste strategische assen van GAMS
voor de komende 5 jaar. We zullen de steun van het filantropiefonds van de Koning
Boudewijnstichting benutten voor de financiering van expertise en coaching voor de
implementatie van ons Strategisch Plan. We moeten de reflectie rond onze missies en
waarden afronden, met het oog op een mogelijke wijziging van onze statuten. De COVID
-19-crisis, die leidde tot de reorganisatie van het werk en het stopzetten van bepaalde
activiteiten, zette ons aan het denken over wat essentieel is en wat we willen
veranderen. We zullen hiermee rekening houden bij het opstellen van het nieuwe
strategisch plan.

•

De meest onzichtbare doelgroepen bereiken. GAMS België moet haar outreachstrategieën verder verbeteren om alle bevolkingsgroepen te bereiken die getroffen zijn
door VGV: vrouwen uit Jemen, Indonesië, Koerdistan ... En ook vrouwelijke
transmigranten (migranten op doorreis naar een andere land) of met een onzekere
verblijfsstatus ("zonder geldig verblijfsdocumenten"). We hebben ervaring met Brussel en
Luik, maar we moeten nieuwe steden verkennen, vooral in Vlaanderen (Antwerpen,
Zeebrugge…).

•

Blijven pleiten op politiek niveau om de projectaanpak met korte-termijnvisie en
tijdrovende administratie te vervangen door lange-termijn-akkoorden en
overeenkomsten. We hopen begin 2020 op goedkeuring voor het filiaal van Namen, als
ondersteunende dienst voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld en zullen hopelijk
een verzoek kunnen indienen voor het filiaal van Luik. Deze goedkeuringen geven ons
financiering op lange termijn voor onze psychosociale en juridisch ondersteunende
activiteiten. We plannen ook een erkenningsdossier in te dienen voor
gezondheidspromotie zodra het plan voor gezondheidspromotie van het Waalse Gewest
operationeel is. Voor Vlaanderen blijft het steeds moeilijk om duurzame fondsen te
vinden; we moeten de mogelijkheden op niveau van de diverse ministeries nog
onderzoeken.

Dankwoord
Bedankt aan jullie die ons financieel of op een andere manier steunen, en vooral
aan alle vrijwilligers/sters, contactpersonen, stagiaires, bondgenoten en
partners die op hun eigen manier hebben bijgedragen aan de strijd tegen
vrouwelijke genitale verminking in België en wereldwijd!
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Donateurs

Programme PCI
(Promotion de la
citoyenneté et de
l’interculturalité)
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www.gams.be
info@gams.be
GAMS Be
GAMS Be

MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Gabrielle Petitstraat 6,
1080 Brussel

VESTIGINGEN
https://gams.be/nl/
contact/

STEUN ONS
Doe een gift op
BE37 0012 8683 3928

40

