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Emoties zijn reacties op allerlei zaken die zich afspelen rondom ons: angst, vreugde, woede, verbazing,
enz.



VGV is een uiterst pijnlijke ingreep die vaak onder
dwang en zonder waarschuwing wordt uitgevoerd.



De psychologische gevolgen van VGV en gendergebonden geweld zijn gelijkaardig: angst, depressie, posttraumatisch stresssyndroom, flashbacks, verlies van eigenwaarde, seksuele problemen, ....



Deze gevolgen kunnen een grote invloed hebben op het
leven van de vrouw en kunnen nog lange tijd blijven aanhouden.



Mogelijke vragen:

Onveilige, onaangename of pijnlijke gebeurtenissen
kunnen gevoelens van angst oproepen. Bijvoorbeeld:

- VGV, zowel op het moment van de besnijdenis als
op lange termijn.
- Migratie, wanneer iemand zich verplicht ziet zijn
land te ontvluchten



Mogelijke vragen:
Hoe voelt dit kind zich?
Is dit gevoel herkenbaar voor jou?
Waardoor zou ze zich zo kunnen voelen?
Hoe of door wie zou dit kind geholpen kunnen worden?
Wat zijn jou angsten/waarvoor ben jij bang?
Welke andere emoties kun je opnoemen?

Hoe voelt deze vrouw zich?
Waardoor zou zij zich zo voelen?
Zijn deze gevoelens herkenbaar voor jou?
Wat kan jou triest maken?
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Jongensbesnijdenis wordt uitgevoerd om religieuze,
traditionele of hygiënische redenen.



De Islam en het Jodendom beschouwen jongensbesnijdenis als een religieuze verplichting.



Soms wordt geargumenteerd dat mannenbesnijdenis
goed is voor de gezondheid.



Hoewel de gevolgen van mannenbesnijdenis voor de gezondheid minder ernstig lijken dan de gevolgen van
vrouwenbesnijdenis, mag de impact niet onderschat
worden.



Er bestaat een belangrijk gendergebonden verschil. Tussen mannenbesnijdenis en vrouwenbesnijdenis



Mogelijke vragen:
Wat is mannenbesnijdenis?
Wat vind je hiervan?
Is
er
volgens
jou
een
verschil
tussen
mannenbesnijdenis en vrouwenbesnijdenis?
Bestaan er volgens jou ook praktijken die de gezondheid
van mannen schaden?



Bij VGV worden de externe geslachtsorganen van de
vrouw geheel of gedeeltelijk weggesneden of verwond
om niet-medische redenen. Er bestaan verschillende
types.



Welk type VGV wordt uitgevoerd hangt af van het land,
de regio en de bevolkingsgroep.



De term "verminking" werd ingevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, maar gemeenschappen
die VGV uitvoeren gebruiken andere woorden.



Mensen die een VGV laten uitvoeren zijn ervan overtuigd dat ze iets goeds doen



Mogelijke vragen:
Ken je de praktijk VGV/vrouwenbesnijdenis?
Wat houdt VGV/vrouwenbesnijdenis precies is?
Wat vind je hiervan?
Is dit een onderwerp dat je soms bespreekt (met
familie, vrienden, enz.)?
Kun je andere voorbeelden geven van praktijken die de
gezondheid van vrouwen schaden?
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Wanneer je geconfronteerd wordt met VGV of geweld
is het belangrijk hierover te spreken. Zo kunnen stappen ondernomen worden ter bescherming.



Dit is niet altijd evident.



Men kan zich richten tot een vertrouwenspersoon, bij
wie men zich op zijn gemak voelt: een vriendin, zus,
buurvrouw, maar ook een sociaal assistent, leerkracht,
of arts.





Wie in België te maken krijgt met gezondheidsproblemen kan terecht bij verschillende deskundigen: huisarts,
psychologen, kinesisten, gynaecologen, kinderartsen,
dermatologen, enz.



In België betaalt de mutualiteit de kosten van een medische behandeling geheel of gedeeltelijk terug.



Voor sommige mensen is de toegang tot gezondheidszorg en mutualiteit moeilijk. Zij kunnen zich wenden tot
het OCMW voor “dringende medische hulp” of Dokters
van de Wereld.



In zeer dringende gevallen, kan iedereen naar een huisarts of ziekenhuis gaan.



Mogelijke vragen:

Mogelijke vragen:
Wat kun je doen wanneer je geconfronteerd wordt
met VGV of geweld?
Bij wie kun jij terecht om over gevoelige zaken te spreken?
Vind je het gemakkelijk om over je gevoelens/
moeilijkheden spreken?
Is het in jou familie/vriendengroep een gewoonte om
over gevoelens/moeilijkheden te spreken?
Wat vind je hiervan?

Om welke redenen kun je naar het ziekenhuis gaan?
Kun je over persoonlijke ervaring(en) in het ziekenhuis
vertellen?
Voel je je vertrouwd met het gezondheidssysteem in
België?
Kun je uitleggen hoe dit hier in z’n werk gaat?
Is dit overal hetzelfde? Geef eventueel voorbeelden van
verschillen.
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GAMS België bestaat uit mannen en vrouwen van verschillende afkomst en zet zich in tegen traditionele praktijken die schadelijk zijn voor de gezondheid van vrouwen
en kinderen.



Het doel van GAMS België is meisjes en vrouwen te
beschermen.



De groep vertrekt uit het bestaande verzet binnen de
praktiserende gemeenschappen om het bewustzijn te
verhogen via sensibiliseringsactiviteiten.



GAMS biedt ook psychosociale ondersteuning aan
(potentiële) slachtoffers, zowel individueel als in groep.



GAMS geeft ook vormingen voor deskundigen, opdat zij
een aangepaste ondersteuning zouden kunnen bieden.



Mogelijke vragen:
Heb je al eens horen spreken over GAMS? Van waar ken
je GAMS?
Weet je welk werk deze organisatie doet?
Ken je andere organisaties die gelijkaardig werk doen
(eventueel in je thuisland)?
Wat vind je van het werk dat GAMS doet?



Gewoonlijk gaat men er in België van uit dat je familie
een groep mensen is waartussen er een biologische verbintenis bestaat.



In sommige gemeenschappen is er geen biologische verwantschap nodig om iemand als familie te beschouwen.
Dit speelt een rol in het voortbestaan van VGV.



Familieleden of vrienden kunnen personen die zich in
een moeilijke situatie bevinden, ondersteunen..



Soms staan familieleden of vrienden ook aan de oorzaak
van moeilijke situaties.



Mogelijke vragen:
Aan wat doet dit beeld je denken?
Wat betekenen familie en vrienden voor jou?
Betekent “familie” overal en voor iedereen hetzelfde?
Welke rol kunnen je familie en/of vrienden spelen in een
situatie van VGV of geweld?
Zou jij je familie/vrienden kunnen aanspreken mocht je
hiermee geconfronteerd worden?
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Aan de hand van de wet wordt het leven in de maatschappij in goede banen geleid. Als iemand de wet niet
respecteert, kan de rechtbank een straf opleggen.



VGV, gedwongen huwelijk en verschillende andere vormen van geweld (verkrachting, partnergeweld, enz.) zijn
strafbaar in België.



De Belgische wet verbiedt VGV zowel binnen als buiten
het Belgisch grondgebied



Ook in veel andere landen in de verschillende
continenten is VGV strafbaar.



Mogelijke vragen:
Kun je een voorbeeld geven van iets wat verboden is door
de wet?
Wat kan er gebeuren als je je niet aan de wet houdt?
Welke soorten straffen bestaan er?
Denk je dat VGV/geweld aanvaardt wordt door de wet?



Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een situatie van geweld, kan hij/zij zich richten tot deskundigen voor ondersteuning: artsen, verpleegkundigen,
sociaal assistenten, leerkrachten, enz.



Men kan zich hiervoor ook richten tot bepaalde instellingen: het ziekenhuis, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, Kind & Gezin, …



Deskundigen zijn gebonden aan het beroepsgeheim.



Indien deskundigen zelf niet over de gepaste kennis
beschikken in zeer concrete situaties kunnen ze
steeds doorverwijzen naar de gepaste instanties.



Mogelijke vragen:
Bij welke deskundigen kan iemand terecht als hij/zij geconfronteerd wordt met geweld?
Naar wie zou jij toestappen, mocht je geconfronteerd
worden met VGV of geweld?
Heb jij voldoende vertrouwen in de deskundigen waar
om jou heen om dergelijke onderwerpen te bespreken ?
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Als iemand de wet overtreedt en hiervoor schuldig
wordt bevonden door het gerecht, kan hij/zij gestraft
worden. Hoe zwaar die straf is, hangt af van
verschillende factoren.



De politie waakt over de naleving van de wetten en
treedt op wanneer er wetten overtreden worden. De
politie kan zelf overtredingen vaststellen, of burgers
kunnen aangifte doen.



Slachtoffers van VGV en andere vormen van geweld
kunnen zich richten tot de politie voor ondersteuning.
Dit kan door naar een politiekantoor te gaan of te bellen naar 112 in zeer dringende gevallen.



Er bestaan verschillende soorten straffen: contactverbod, opstarten van een therapie, geldboete, werkstraf,
elektronisch toezicht, gevangenisstraf



Mogelijke vragen:



Wat zie je op deze tekening?
Om welke redenen zou iemand naar de gevangenis gestuurd kunnen worden?
Wat vind je van deze straf?
Denk je dat er andere, eventueel betere straffen bestaan?

Wanneer de politie optreedt, moeten zij zich aan welbepaalde regels houden.



Mogelijke vragen:
Wie zie je op deze tekening?
Wat is de taak van de politie?
Heb je al ervaringen gehad met de politie? Hoe verliep dit?
Zijn er zaken die de politie niet mag doen?
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VGV kan moeilijkheden met zich meebrengen tijdens
de zwangerschap en de bevalling.



Er bestaan verschillende vormen van zwangerschapsbegeleiding. Gespecialiseerde verenigingen (zoals GAMS
vzw) organiseren workshops die zich richten tot
zwangere vrouwen die het slachtoffer werden van VGV
en/of geweld.





Tijdens de medische begeleiding van vrouwen die VGV
ondergingen, is het goed specifieke aandacht te hebben voor de mogelijke gevolgen van de praktijk.
Iedereen heeft het recht voldoende geïnformeerd te
worden omtrent de medische behandeling die hij/zij
krijgt.

Mogelijke vragen:
Wat is het verband tussen deze tekening en VGV?

Hoe beïnvloedt VGV de bevalling precies?
Ken je mensen die hiermee te maken kregen?



Een traditie is een gewoonte die overgegeven wordt
van de ene generatie op de andere, en die vaak eigen is
aan een bepaalde groep of cultuur.



Er bestaan zowel positieve als negatieve tradities.



Traditie en cultuur evolueren mee met de mens en
zijn tijd. Een traditie aanpassen of achter ons laten
betekent niet dat we onze cultuur verloochenen.



Mogelijke vragen:
Wat wordt er voorgesteld op deze afbeelding?
Zijn tradities altijd goed?
Kun je een voorbeeld geven van een goede traditie?
Kun je een voorbeeld geven van een gevaarlijke traditie?

