OUDERS ZIJN VERPLICHT ALLES IN
HET WERK TE STELLEN OM HUN
DOCHTERTJE TE BESCHERMEN
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Wie contacteren bij gevaar?

Vrouwelijke
Genitale
Verminking (VGV)

IN HET BUITENLAND?
n CIAF (Inter-Afrikaans Comité): http://www.iac-ciaf.net
n Lijst van de Belgische ambassades in het buitenland:
http://diplomatie.belgium.be

hier en elders

IN BELGIË?
n Het gratis meldpunt: 1712
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• INTACT: +32 (0) 499 83 29 42
www.intact-association.org

STO

• GAMS België: +32 (0) 219 43 40 - www.gams.be
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Voor verdere informatie over VGV, contacteer volgende
verenigingen:

OP

n vzw INTACT: +32 (0)499 83 29 42

WAT IS VROUWELIJKE
GENTITALE VERMINKING (VGV)?

DE WET VERBIEDT VGV

VGV omvat elke ingreep die leidt tot een gedeeltelijke of
volledige verwijdering van de externe geslachtsorganen van
de vrouw om niet-medische redenen.

Het internationaal recht beschouwt de besnijdenis van een
meisje of een vrouw als onmenselijke en vernederende
behandeling die gelijk staat aan foltering. Ieder persoon
heeft recht op lichamelijke en psychologische integriteit.

WAAROM DIT DOCUMENT?

In de wereld?

Dit document kan u voorleggen aan uw familie omdat VGV in
België verboden is en dat u een risico loopt op een
gevangenisstraf bij besnijdenis van uw dochter, ook als dit in
het buitenland gebeurde.

Het Protocol van Maputo (2003) in Afrika vraagt dat staten
alle vormen van VGV zouden verbieden, door wettelijke
maatregelen te treffen met sancties tot gevolg. Daardoor
werd deze praktijk nu bij wet verboden in Senegal, Burkina
Faso, Togo en de Ivoorkust.

Neem dit document gerust mee als u op reis gaat om het te
laten zien aan uw familie, als u onder druk staat om deze
traditie door te voeren.

DE GEZONDHEID VAN MEISJES EN VROUWEN
VGV heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid van het
meisje en van de vrouw.
Sommige gevolgen kunnen zich onmiddellijk voordoen zoals
bloedverlies en/of ernstige infecties, die in sommige gevallen
zelfs kunnen leiden tot de dood. Andere gevolgen kunnen
later ontstaan; pijnlijke maandstonden, genitale infecties die
kunnen leiden tot steriliteit, pijn bij seksuele betrekking,
chronische problemen aan de urinewegen, complicaties bij
de bevalling maar ook angst en depressie.

En in België?
Ook in de Belgische wetgeving is VGV verboden en wordt
het beschouwd als een mishandeling.
Een gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar wordt voorzien voor «hij
die eender welke vorm van verminking van de genitaliën van
een persoon van het vrouwelijk geslacht uitvoert,
vergemakkelijkt of bevordert, met of zonder haar
toestemming». Wanneer de verminking wordt uitgevoerd op
een minderjarig meisje, kan de straf verzwaard worden. Het is
dan kindermishandeling. Niet enkel de uitvoerder van de
besnijdenis maar ook de medeplichtige kan vervolgd of
gestraft worden in België. (art. 409 Strafwetboek)
Bovenop ouders kunnen ook in België vervolgd worden als
ze hun dochter laten besnijden in het buitenland.
(art.10 ter Wetboek van Strafvordering)

