Vrouwelijke genitale verminking
en gendergebonden geweld
Hieronder vindt u de praatplaten die u zelf kunt afdrukken.
Druk het document recto-verso af (afdrukken vanaf pagina 2 - omdraaien langs korte zijde) en knip de pagina’s in twee.

Op de achterzijde van elke praatplaat werd een kort overzicht van mogelijk te bespreken informatie opgenomen ter ondersteuning
voor de begeleid(st)er.
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Bij lichamelijk geweld gaat men opzettelijk een persoon
verwonden of aanvallen. Het brengt lichamelijke en psychologische gevolgen met zich mee.



Onmiddellijke gevolgen: blauwe plekken, gebroken
beenderen, brandwonden enz.



Gevolgen op lange termijn: zelfbeeld, relationele
problemen, littekens, ...



Daders van geweld kunnen zowel bekenden als
onbekenden zijn. Het is belangrijk geweld bespreekbaar
te maken om hier een einde aan te kunnen maken.



Mogelijke vragen:
Wanneer kunnen we spreken van lichamelijk geweld?
Geef enkele voorbeelden van lichamelijk geweld?
Vind je het gebruik van lichamelijk geweld aanvaardbaar? Waarom (niet)?
Waarom denk je dat iemand lichamelijk geweld
uitoefent ?



VGV wordt vaak
besnijd(st)ers.

uitgevoerd

door

traditionele



De praktijk wordt de laatste jaren ook steeds meer
uitgevoerd door medisch personeel.



VGV veroorzaakt echter altijd schadelijke gevolgen.



VGV is een schending van verschillende
mensenrechten:



Mogelijke vragen :
Wie of wat zie je op de kaart?
Wat wil deze vrouw doen?
Wat vind je hiervan? Wat is VGV?
Ben je al in aanraking gekomen met VGV?
Zouden jullie willen dat deze praktijk op jullie dochter
wordt uitgevoerd?
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Gendergebonden geweld is een vorm van geweld die
specifiek gericht is tegen vrouwen of mannen, net
doordat ze tot een bepaald geslacht behoren.



Emotioneel geweld kan zich uiten in de vorm van: vernederingen, kritiek, stalking, het uitoefenen van controle,
intimidatie, enz.



In veel gemeenschappen bestaat er een ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen. Om deze ongelijkheid en
de bestaande rollenpatronen in stand te houden wordt
vaak geweld gebruikt. Gezien mannen meestal de
dominante rol innemen, worden de vrouwen het
vaakst het slachtoffer, maar ook mannen kunnen hier
slachtoffer van worden.



Mogelijke gevolgen : depressie, minderwaardigheidsgevoelens, concentratiestoornissen, enz.



Daders van geweld kunnen zowel bekenden als
onbekenden zijn. Het is belangrijk geweld bespreekbaar
te maken om hier een einde aan te kunnen maken.



Mogelijke vragen:





Gendergebonden geweld kan verschillende vormen
aannemen: VGV, lichamelijk geweld, emotioneel geweld, ...
Mogelijke vragen:
Komt gendergebonden geweld volgens jou vaak voor?
Kun je enkele voorbeelden geven?
Wat vind je hiervan?
Wat vind je van de bestaande rollenpatronen tussen
mannen en vrouwen?
Is dit overal hetzelfde?

Wat is emotioneel geweld?
Wat is het verschil tussen een ruzie en emotioneel geweld?
Waar trek jij de grens?
Waarom denk je dat iemand emotioneel geweld uitvoert?
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In een bepaalde groep of gemeenschap heersen
normen waaraan de leden moeten beantwoorden om
door de groepsgenoten aanvaard te worden. Indien
iemand afwijkt van de norm, kan de groep sociale
druk uitoefenen. Dit gaat al dan niet gepaard met
geweld.
In gemeenschappen waar VGV een traditie vormt,
bestaat een grote sociale druk om de praktijk uit te
voeren. Vrouwen die de praktijk niet ondergingen
beantwoorden niet aan de heersende norm.
Ook bij een gedwongen huwelijk wordt vaak sociale
druk uitgeoefend door de hele gemeenschap.



Discriminatie betekent dat een persoon of een groep
personen ongelijk behandeld wordt op basis van redenen
en/of kenmerken die in een gegeven situatie niet relevant
zijn. Mensen die het slachtoffer worden van discriminatie
hebben hierdoor moeilijker toegang tot algemene
behoeftes.



Verschillende wetten stellen discriminatie strafbaar . Wie
hiermee geconfronteerd wordt kan dit melden en kan
klacht neerleggen bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum.



Er bestaan verschillende soorten discriminatie: op basis
van afkomst, huidskleur, nationaliteit, geloof, handicap,
seksuele geaardheid, geslacht, enz.



Mogelijke vragen

Mogelijke vragen:
Wat gebeurt op deze tekening?
Wat vindt je hiervan?
Wat zou de aanleiding kunnen zijn?
Hoe denk je dat de persoon in het midden zich voelt?
Heb je ooit zelf in dergelijke situatie gezeten?
Denk je dat jij ooit zelf zo’n druk hebt uitgevoerd op
iemand anders?

Heb je ooit discriminatie meegemaakt?
Hoe voel(de) je je hierbij?
Geef enkele voorbeelden van discriminatie.
Wat zou je hieraan kunnen/willen doen?
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In België komen verschillende vormen van geweld
voor.



Er bestaan specifieke wetten geweld strafbaar
stellen. Wie hiermee geconfronteerd wordt, kan
zich richten tot verschillende diensten ter
bescherming.





Aan de hand van migratie en reizen gaan mensen met
verschillende culturele achtergronden samenleven. Men
zal ook vaststellen dat er, naast de cultuurverschillen,
ook veel gelijkenissen zijn.



VGV vormt een traditie in verschillende bevolkingsgroepen van Afrika, Azië, het Midden-Oosten en ZuidAmerika. Tot in de 19e eeuw werd VGV ook in Europese
gemeenschappen uitgevoerd. Door internationale migratie komt de praktijk hier opnieuw voor.Het risico op
VGV bestaat zowel in het migratieland als in het land
van herkomst.



In Europa bestaan tal van houdingen en gebruiken die
het lichaam van vrouwen kunnen schaden.



Mogelijke vragen:

Mogelijke vragen:
Wat viel je op toen je voor het eerst in België was?
Denk je dat VGV ook in België voorkomt?
Werd je in België al geconfronteerd met geweld?
Hoe, waar?
Kun je enkele voorbeelden geven van tradities in
België (positief en/of negatief)?

Aan wat doet dit beeld je denken?
Kun je iets vertellen over een eigen reiservaring?
Wat valt je op wanneer je reist (verschillen, gelijkenissen
tussen landen)?
Waar komt VGV voor?
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Seksuele contacten verlopen niet altijd goed en kunnen
ook moeilijk en/of pijnlijk zijn. Om een bevredigend seksueel leven te bereiken is een goede seksuele gezondheid, onder andere, belangrijk.



Een gedwongen huwelijk, partnergeweld en VGV hebben
vaak een negatieve invloed op de seksualiteit.



Ook het seksueel leven van personen – zowel vrouwen
als mannen – die niet met geweld geconfronteerd werden kan soms moeilijk verlopen.



Mogelijke vragen:
Wat is belangrijk om een goede relatie op te bouwen?
Hoe kunnen moeilijkheden opgelost worden?
Wat kan ervoor zorgen dat de seksuele relatie in een koppel moeilijk verloopt?
Wat is er nodig opdat een seksuele relatie goed zou verlopen?



Een goede gezondheid is belangrijk om optimaal te kunnen functioneren in het leven.



Soms worden gezondheidsproblemen ook veroorzaakt
door menselijk toedoen.



Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens zou elk persoon op elk moment in zijn leven
moeten kunnen genieten van de best mogelijke gezondheid.



Gevolgen van gendergebonden geweld: pijn, bloedingen, blauwe plekken, botbreuken, sterfte, littekens, ...



Gevolgen van VGV: extreme pijn, sterfte, verlies van bewustzijn, bloedingen, beschadiging van nabijgelegen organen, urineretentie, infecties, onvruchtbaarheid, moeilijkheden tijdens de zwangerschap of bevalling, pijnlijke
maandstonden, keloïden, cystes, …



Mogelijke vragen:
Kun je voorbeelden geven van gewoontes die de
gezondheid van mensen schaden?
Kun je voorbeelden geven van gewoontes die de gezondheid meisjes en vrouwen schaden?
Hoe zouden we geweld kunnen voorkomen, opdat
iedereen van een optimale gezondheid zou kunnen
genieten?
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Ook mannen kunnen het slachtoffer worden van
gendergebonden geweld.



VGV kan onrechtstreeks gevolgen veroorzaken voor
mannen.



Mannen kunnen een belangrijke rol spelen in de strijd
tegen VGV.



Mannen weten vaak niet wat VGV precies inhoudt, gezien mannen en vrouwen onderling gewoonlijk niet
over het onderwerp spreken



Mogelijke vragen:
Hoe voelt deze man zich?
Waardoor zou hij zich zo voelen?
Wat kan jou triest maken?
Kan een man ook slachtoffer worden van gendergebonden geweld?
Kunnen mannen een rol spelen in de strijd tegen VGV?
Zo ja, welke ?



Via seksueel contact kunnen mensen kinderen krijgen
en kunnen partners samen, op een intieme manier,
plezier beleven. Doorgaans gebeurt dit in het kader
van een partnerrelatie, al dan niet binnen een huwelijk.



Iedereen seksuele en reproductieve rechten.



Zeer belangrijk in het kader van seksualiteit zijn keuzevrijheid en wederzijds respect.



Mogelijke vragen:
Hoe voelen de personen in deze tekening zich?
Welke relatie bestaat er tussen hen?
Wat is het belang van seksualiteit volgens jou?
Met welke perso(o)n(en)/wanneer kan er volgens jou
een seksuele relatie aangegaan worden?
Wie mag hierover beslissen?

