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Hoewel genitale verminking in België
verboden is sinds 2001, komen sommige
meisjes, die hier geboren zijn, nog steeds
in aanraking met deze praktijk.

Vrouwelijke genitale verminking kan
fysische en psychologische complicaties
veroorzaken doorheen het hele leven.
Het gaat om een schending van de mensenrechten
en een daad van gendergerelateerd geweld.

Zij kunnen verminkt worden tijdens een reis naar
het land van herkomst van hun familie.

In 2016 woonden naar schatting 17.575
vrouwen en meisjes in België die reeds
besneden werden en liepen er 8.342 een risico
op besnijdenis.

Het grootste deel van de meisjes en vrouwen
die al besneden werden, wonen momenteel
hoofdzakelijk in Brussel, Antwerpen en Luik.
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Wereldewijd zijn meer dan 200
miljoen meisjes en vrouwen
genitaal verminkt
5 keer meer dan het aantal mensen die leven
met HIV.
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Totaal aantal vrouwen en meisjes die een risico op besnijdenis lopen
of die waarschijnlijk al besneden zijn
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Aantal meisjes en vrouwen
die waarschijnlijk al besneden 1.000
werden of die een risico lopen
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Een aangepaste aanpak, gericht op
de noden van de betrokken vrouwen
door promotie van geaccrediteerde
centra en aanpassing van procedures
bij de bevalling.

diepgaand onderzoek, met regelmatige
updates van de prevalentiestudie, en
kwalitatieve inspanning om de
complexiteit van de problematiek beter
te leren begrijpen.
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dichtgenaaid
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Preventie ter bescherming van meisjes
die een risico lopen door ondersteuning van
gemeenschapswerk en door opleiding van
professionals in gezondheidszorg, in de zorg voor
pasgeborenen en de opvang van asielzoekers.
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