Aanmelding
Namens het Platform 6/2 nodigen wij u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen.
U kunt zich voor deze conferentie aanmelden via info@defenceforchildren.nl.
Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Defence for Children via
071-516 09 80.

UITNODIGING

Waar zal de conferentie het plaatsvinden?
De conferentie vindt plaats in de conferentiezaal van het Kinderrechtenhuis in Leiden op
6 februari 2013.
Adres
Hooglandse Kerkgracht 17 G
2312 HS Leiden
Een routebeschrijving naar het Kinderrechtenhuis vindt u op www.defenceforchildren.nl

Zero Tolerance tegen Vrouwelijke Genitale Verminking
2013
10-jarig jubileum
Zero Tolerance to FGM

Internationale dag van
Zero Tolerantie Tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

PLATFORM 6/2 IN SAMENWERKING MET
PLAN NEDERLAND EN AWEPA
Woensdag 6 februari 2013, Kinderrechtenhuis Leiden

Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke
Genitale Verminking 2013: 10-jarig jubileum
Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke Genitale Verminking
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 ernstige schadelijke gevolgen die
deze traditie heeft voor vrouwen. De afgevaardigden waren het er unaniem over eens dat er
een eind moet komen aan deze traditie in Afrika en de rest van de wereld. Het IAC stelde een
gemeenschappelijke agenda op om tussen 2003 en 2015 wereldwijd een einde te maken aan
deze schadelijke traditie. Daarnaast 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 oproep van het IAC. Sinds
2004 organiseert Platform 6/2 elk jaar op 6 februari een conferentie om in Nederland meer
bekendheid te geven aan VGV en discussie te voeren over de wijze waarop VGV bestreden kan
worden. Platform 6/2 bestaat uit de volgende organisaties: Defence for Children, Federatie
Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos (kennis- en adviescentrum migranten,
vluchtelingen en gezondheid) en Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON). De conferentie
wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Plan Nederland en AWEPA (Association of
European Parliamentarians with Africa).
Inhoud van de conferentie
De conferentie staat in het teken van 10 jaar Zero Tolerance Day tegen VGV, waarbij zowel de
aanpak in Nederland als daarbuiten zal worden belicht. De strijd in veel Afrikaanse landen en
Nederland heeft reeds geleid tot goede resultaten en in veel opzichten kunnen wij van elkaar
leren. Een primeur vormt het onderzoek van Pharos naar VGV in Nederland, dat in opdracht
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is uitgevoerd. Resultaten van
dit onderzoek worden op deze conferentie voor het eerst gepresenteerd.
Wie zijn de sprekers?
Zahra Naleie, senior programmamanager VGV van FSAN, blikt terug op de afgelopen
10 jaar Zero Tolerance Day.
Abdul Manaff Kemokai, directeur van Defence for Children Sierra Leone, spreekt over
de aanpak en het beleid op het gebied van VGV in Sierra Leone. Zijn collega Hawanatu
Mansaray, programma manager, deelt haar ervaringen over haar strijd tegen VGV binnen
het internationale Girl Power programma.
Onderzoeker Marja Exterkate is bij Pharos verbonden aan het landelijke programma VGV.
In opdracht van het Ministerie van VWS deed zij onderzoek naar de omvang, het risico en
de determinanten van VGV in Nederland. Zij presenteert de resultaten van dit onderzoek.
De vrijwilligers van No Game zijn jongeren uit Nederland van Afrikaanse en Nederlandse
afkomst. Vanuit Pharos verzorgen zij voorlichting over VGV op onder andere V.O.-scholen.
Zij richten zich vooral op jongeren uit de risicogroepen. Op de conferentie spreken zij over
jongerenparticipatie in de strijd tegen VGV.
Dagvoorzitter is mevrouw Désirée Bonis. Zij is lid van de Tweede Kamer sinds september
2012 voor de Partij van de Arbeid en lid van de Vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken. Ook is zij lid van AWEPA.
Voor wie is het bedoeld?
Geïnteresseerden en betrokkenen vanuit Nederlandse organisaties en partijen die zich
inzetten voor de aanpak van VGV, zoals hulpverleners, zelforganisaties, sleutelpersonen,
ngo-medewerkers, parlementariërs en bestuurders.

Zero Tolerance Day tegen Vrouwelijke
Genitale Verminking 2013: 10-jarig jubileum
Programma
Dagvoorzitter: mw. Désirée Bonis, Tweede Kamerlid PvdA en lid van de AWEPA-sectie
13.30 – 14.00

Ontvangst met koffie en thee

14.00 – 14.15

Opening en welkomstwoord door vertegenwoordiger van het 		
Ministerie van VWS

14.20 – 14.35

Terugblik op 10 jaar Zero Tolerance Day en bestrijding van VGV door
mw. Zahra Naleie, senior programmamanager VGV van FSAN

14.40 – 15.00

Aanpak van VGV in Sierra Leone door Defence for Children
Sierra Leone, dhr. Abdul Manaff Kemokai, directeur,
en mw. Hawanatu Mansaray, programmamanager

15.05 – 15.30

Pauze met koffie en thee

15.35 – 16.00

Presentatie van het onderzoek van Pharos over VGV in Nederland,
de omvang, het risico en de determinanten, door onderzoeker
mw. Marja Exterkate

16.05 – 16.15

Filmfragment “Desert Flower”

16.20 – 16.35

Presentatie door voorlichtingsgroep No Game over
jongerenparticipatie in de bestrijding van VGV

16.40 – 17.00

Plenaire afsluiting; vragen, discussie, conclusie

17.00

Borrel

De voertaal van het dagprogramma is voornamelijk Nederlands. Een deel van de
presentaties zal in het Engels zijn. Vragen en discussie zijn mogelijk in het Engels.

