Besnijdenis is strafbaar in België, net zoals in veel andere Europese en Afrikaanse landen.

Indien u vreest voor uw dochter, het kind van een vriendin of
nicht,... aarzel niet om hulp en steun te zoeken bij personen
die het probleem kennen en het meisje kunnen helpen.
Luisteren en counseling:
X ÷Awel (gratis nummer voor kinderen en jongeren): 102
elke dag van 16 uur tot 22 uur, behalve op zon - en
feestdagen • www.awel.be (voor chat, mail en forum)

X Meldpunt voor burgers (gratis nummer): 1712
op werkdagen van 9 tot 17 uur
krijg je een professionele hulpverlener aan de lijn van
een Centrum Algemeen Welzijnswerk
(CAW) of een vertrouwenscentrum kindermishandeling
(VK) • www.1712.be
Informatie en preventie:
X GAMS België vzw (Brussel)
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
www.gams.be • 02 219 43 40

X Helpdesk GAMS (Antwerpen)
Van Maerlantstraat 56, 2060 Antwerpen • 0495 93 93 18
X Vrouwenkliniek UZ Gent (consultatie kwetsbare vrouwen)
De Pintelaan 185, 9000 Gent • 09 332 37 82

X Kind en Gezin in uw buurt - 078 150 100
Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
verbonden aan de school van je kind.

Juridische ondersteuning en hulp bij de procedures
voor bescherming:
X INTACT vzw
Paleizenstraat 154, 1030 Schaarbeek
www.intact-association.org • 02 539 02 04

Artikel 409 van het Strafwetboek (in voege vanaf 1 april 2001)
§1. Hij die eender welke vorm van verminking van de genitaliën van
een persoon van het vrouwelijke geslacht uitvoert, vergemakkelijkt
of bevordert, met of zonder de toestemming van deze persoon,
zal bestraft worden met een gevangenisstraf van 3 tot 5 jaar.
De poging zal bestraft worden met een gevangenisstraf van 8
dagen tot een jaar.
§2. Indien de verminking uitgevoerd wordt op een minderjarige of
met een winstoogmerk zal de straf bestaan uit een opsluiting van
5 tot 7 jaar.

De daders (ouders en/of besnijdster) of hun medeplichtigen kunnen worden vervolgd voor een besnijdenis uitgevoerd in België, in de rest van Europa of in Afrika.
Vermoedt u of iemand anders dat een meisje risico loopt
op besnijdenis, bel het gratis meldpunt voor burgers
(1712) of vraag advies bij de vzw INTACT (02 539 02 04).
In geval van nood, neem contact op met de dichtstbijzijnde
politiepost of bel het nummer 101 (politie) of 112 (Europees noodnummer).

In samenwerking met:

Afrikaans Platform, Amnesty International, Awel, CCAEBRVDAGEB, CFFB, Délégué général aux droits de l’enfant,
Ecoute enfant, EXIL, FCPF-FPS, FLCPF, Kind & Gezin,
Kinderrechtencommissariaat, Le Monde selon les Femmes,
Comité belge Ni Putes Ni Soumises, l’Office de la Naissance
et de l’Enfance, Project HIV-SAM/ITM, Sensoa, SidaidsMigrants/Sireas, Vlaams Forum Kindermishandeling,
Vrouwenraad.
Met de steun van:

Geen besnijdenis
voor mijn dochter
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WANNEER EEN MEISJE RISICO LOOPT OP BESNIJDENIS

Verantwoordelijke uitgeefster: Fabienne Richard, Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (2013) • Concept: www.clarice-illustrations.be - Gedrukt op gerecycleerd papier.

BESNIJDENIS IS VERBODEN IN BELGIË

✃

WAAR HULP ZOEKEN?

3 miljoen meisjes
worden elk jaar besneden.
Niets kan deze praktijk rechtvaardigen.
Ook u kan besnijdenissen helpen stoppen.

Nationale preventiecampagne
tegen vrouwelijke genitale verminking

GAMSBELGIË

vzw

WAT IS BESNIJDENIS?

WAT ZAL IK MIJN KINDEREN VERTELLEN?

Bij besnijdenis wordt de clitoris verwijderd.

«Ik ben besneden toen ik 16 was; op die leeftijd blijft zoiets je voor
altijd bij. Ik wil niet dat mijn dochter dit meemaakt» (Sadia, 23 jaar)

Bij infibulatie worden de clitoris en de kleine schaamlippen afgesneden en worden de grote schaamlippen
samengenaaid. Urine en menstruatiebloed kunnen
maar via een kleine opening het lichaam verlaten.
Vrouwelijke genitale verminking maakt deel uit van
bepaalde culturele overtuigingen en tradities.

X De gevolgen van deze verminkingen
kunnen zijn
• onmiddellijke complicaties:
- hevige pijn,
- bloedingen die dodelijk kunnen zijn.
• lange-termijncomplicaties:
- moeilijke bevallingen,
- pijnlijke seksuele betrekkingen,
- onbevredigend seksueel leven,
- angst, nervositeit en depressies.

X Als u zelf een besnijdenis hebt ondergaan
Spreek erover met uw huisarts, vroedvrouw of
gynaecoloog. Zij kunnen u helpen met advies, een
behandeling of psychologische begeleiding.

?

«Ik begrijp niet hoe een man van een vrouw kan houden die lijdt in
zijn bed»
(Ali, 17 jaar)
«De islam schrijft besnijdenis niet voor. Besnijdenis kan leiden tot
medische complicaties. Ik herhaal dit aan iedereen rondom mij.
De mensen weten dat ze niet aan mijn dochters mogen raken»
(Fatoumata, 45 jaar)
«Wij moeten andere waarden overbrengen aan onze kinderen.
Besnijdenis is geen culturele praktijk, maar foltering»
(Mustapha, 48 jaar)

OPGEPAST VOOR VAKANTIES IN HET
LAND VAN HERKOMST
Meisjes die in Europa wonen, worden soms besneden
wanneer ze in de zomervakantie teruggaan naar hun land
van herkomst. Op voorhand vertelt niemand hen hier iets
over. Besnijdenis komt als een complete verrassing. Ook
adolescente vrouwen kunnen worden besneden. Meestal is dit bij een gedwongen huwelijk.
Naaste familieleden (grootmoeder, tante,…) laten
meisjes soms besnijden als ze merken dat ze nog niet
besneden zijn. In een zelfde familie zijn er vaak voor- en
tegenstanders van besnijdenissen.

HOE KUNT U ZICH VERZETTEN TEGEN
GROEPSDRUK?
Bereid uw vertrek goed voor
• neem contact op met gespecialiseerde
verenigingen (INTACT, GAMS België), die u advies
en documentatie kunnen geven,
• zoek steun bij personen die u kunnen helpen
tijdens gesprekken met de andere familieleden in
België,
• zoek bondgenoten in het land die u kunnen
helpen uw dochter te beschermen (het nationaal
comité en de plaatselijke verenigingen die strijden
tegen besnijdenis),
• laat uw dochter voor vertrek door een dokter
onderzoeken en vraag een medisch attest «van
integriteit van de externe geslachtsorganen».

Ter plaatse
• leg uw beslissing om uw dochter niet te laten
besnijden duidelijk uit aan uw familie,
• zeg dat besnijdenis strafbaar is in België, ook als ze
buiten België wordt uitgevoerd,
• vraag hulp aan het nationaal comité en aan
plaatselijke verenigingen,
• blijf altijd dichtbij uw dochter.

GEEN ENKELE GODSDIENST
SCHRIJFT BESNIJDENIS VOOR

In elk geval is het meisje of de jonge vrouw het
slachtoffer en zijn de daders strafbaar.

