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Op 6 februari 2003 hield het Inter-African committee (IAC) een internationale conferentie in Ethiopia – Addis
Abeba, waar dertig Afrikaanse landen en aantal organisaties van de Verenigde Naties discussieerden over de
traditie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) en de ernstige schadelijke gevolgen ervan voor meisjes en
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. Daarnaast riepen ze 6 februari uit tot de Internationale Zero Tolerance Day
tegen VGV.
In Nederland is Platform 6/2 opgericht om gehoor te geven aan de oproep van het IAC en internationale
organisaties. 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-ECPAT Nederland, Federatie van
Somalische Associaties Nederland (FSAN), Pharos, Plan Internationaal Nederland en Amref Flying Doctors.

Community engagement – Verandering door verbinding
Dit jaar legt FSAN, trekker van de conferentie, samen met de andere partners van Platform 6/2 de nadruk op
‘community engagement’ als centraal thema van de conferentie Zero Tolerance Day 2019. Deze beslissing
komt voort uit de diepe overtuiging dat verandering ten opzichte van VGV alleen mogelijk is door de samenwerking van alle betrokkenen. In het bijzonder wil Platform 6/2 de rol van de sleutelpersonen VGV benadrukken om de verbinding tussen alle partijen mogelijk te maken. In Nederland heeft men een systeem opgezet
van ketenaanpak tegen VGV. Hierin staat de samenwerking tussen alle actoren op het gebied van preventie,
zorg, wetshandhaving en voorlichting met betrekking tot VGV centraal. Dit systeem heeft tot nu toe goede
resultaten opgeleverd. Toch blijft het nodig om oog te hebben voor verbetering en aanscherping.
Samenwerking is soms nog gefragmenteerd. Onderlinge verbinding en samenwerking tussen professionals en
sleutelpersonen VGV kan sterker en structureler. De sleutelpersonen VGV zijn onmisbaar in de ketenaanpak
VGV en zijn een belangrijke schakel tussen de doelgroep en de professionals.
Het programma wisselt plenaire bijeenkomst af met workshops, waarbij alle onderdelen zich zullen afspelen
rondom het centrale thema ‘community engagement’.

Voor wie is deze conferentie bedoeld?
Alle geïnteresseerden, professionals en betrokkenen vanuit Nederlandse organisaties en partijen die zich
inzetten tegen VGV, zoals (toekomstige) hulpverleners, zelforganisaties, sleutelpersonen, NGO’s,
onderzoekers en bestuurders.

Programma
12: 30 uur – 13:30 uur 		
13: 30 uur – 13: 40 uur		
13: 40 uur – 13: 50 uur		
					

Inloop, registratie workshops en lunch
Welkomstwoord door dagvoorzitter Ali Yahye
Opening door de Jan Woldman,
Adjunct Directeur Publieke Gezondheid, GGD Amsterdam

13: 50 uur – 14: 20 uur		

Interactieve visualisatie ketenaanpak in Nederland

					

Diana Geraci, Pharos

14: 20 uur – 14: 35 uur		
14: 35 uur – 14: 40 uur

14:40 uur - 15: 25 uur		
15: 25 uur – 15:45 uur		

15: 45 uur -16: 30 uur		
16: 30 uur – 16: 50 uur		
16: 50 uur – 17: 00 uur		

17: 00 uur – 17: 30 uur		

Q&A
Alle deelnemers gaan naar locatie van eerste workshop
Eerste ronde workshops
Pauze (en wisseling workshop)
Tweede ronde workshops
Terugkoppeling workshops door dagvoorzitter
Afsluiting FSAN
Netwerkborrel

Thema’s Workshops:
Workshop 1: De rol van de sleutelpersonen VGV in Nederland door Marthine Bos, projectleider preventie
VGV, GGD IJsselland

Workshop 2: Samenwerking in de nazorg door Ruth Kaufmann, GGD Amsterdam

Workshop 3: De rol van de man in de strijd tegen VGV door Babah Tarawally, Amref Flying Doctors

Workshop 4: De rol van meisjes als sleutelpersonen in de strijd tegen VGV in Afrika door Linda Barry,

Defence for Children-ECPAT Nederland

De voertaal van het programma is Nederlands

Waar zal de conferentie plaatsvinden?
De conferentie ZTD 2019 zal plaatsvinden bij de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA), op vijf minuten
lopen van het Centrale Station van Amsterdam. Er geldt betaald parkeren.
Adres:
Oosterdokskade 143
1011 DL AMSTERDAM

Aanmelding
Namens het Platform 6/2 nodigen wij u van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Toegang is gratis.
U kunt zich aanmelden tot 3 februari via http://bit.ly/Aanmelden-Zero-Tolerance-Day.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FSAN, via 020-4861628 of info@fsan.nl

