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het sensibiliseren en informeren van het 
brede publiek.

Het NAP wil ook zijn toepassingsgebied 
verruimen naar andere vormen van 
geslachtsspecifiek geweld, zoals gedwongen 
huwelijken, eergerelateerd geweld en 
genitale verminking. De integratie hiervan 
in het NAP zal worden bestudeerd door 
een nog op te richten werkgroep.
Vermeldenswaardig is ook het feit dat dit 
plan aandacht besteedt aan de opvang en 
begeleiding van kinderen die getuige en/of 
slachtoffer zijn van intra-familiaal geweld.
Meer informatie en de tekst van het 
plan zijn te vinden op de website van 
Joëlle Milquet, minister van Gelijke 
Kansen en bevoegd voor het NAP:  
http://www.milquet.belgium.be.

Hopelijk zullen de concrete acties 
en maatregelen ons weer een stapje 
dichter brengen in het terugdringen van 
partnergeweld. Amnesty volgt het in ieder 
geval verder op !

Els De Wit

We hebben er even op moeten wachten 
maar op 15 december 2008 werd dan 
toch het volgende Nationaal Actieplan 
tegen Partnergeweld (NAP) voor België 
goedgekeurd. Dit plan geldt voor de periode 
2008-2009 en versterkt het plan dat werd 
opgesteld voor de periode 2004-2007.

Dit NAP beperkt zich niet, zoals de vorige, 
tot een opsomming van acties, maar gaat 
uit van een globale visie. Het heeft de 
volgende vier doelstellingen:
• een goede coördinatie van de 
verschillende betrokken instanties zodat 
dit leidt tot een versterking van de 
doeltreffendheid en coherentie van de 
acties,
• het duurzaam maken van de 
bestaande acties en de uitbreiding van de 
proefprojecten over het hele grondgebied,
• de ontwikkeling van referentie-
instrumenten voor personen die 
beroepshalve bezig zijn met deze 
problematiek alsook het versterken van 
de informatie-uitwisseling tussen hen en 
het voorzien van basis- en voortgezette 
opleidingen,
• de preventie van partnergeweld door 

EDITORIAAL
De Internationale Vrouwendag van 8 maart 

staat weer voor de deur. Als vrouwenrechten-

team van Amnesty International Vlaanderen 

stellen we dit jaar de problematiek van vrou-

wenbesnijdenis centraal.  In toenemende mate 

worden we ook in Europa geconfronteerd 

met vrouwelijke genitale verminking. Dialoog 

binnen en met bevolkingsgroepen die afkom-

stig zijn uit landen waar de praktijk beoefend 

wordt, is van groot belang om meisjes hier te 

beschermen. Sobsi vzw en Gambel vzw orga-

niseerden in februari 2009 een Afrikaanse 

Actiedag in Gent om hun gemeenschappen 

te informeren en te sensibiliseren. Daarnaast 

is ook nationale en internationale aandacht 

noodzakelijk. Dr. Els Leye, die zich reeds 

jaren bezighoudt met dit thema, probeert de 

Europese beleidsmakers te motiveren tot het 

ontwerpen van een strategie. Zij vertelt ons 

haar verhaal verderop in dit nummer.

Dat de strijd tegen vrouwelijke genitale ver-

minking geen makkelijke strijd is, ondervond 

ook Nawal El Saadawi. Haar boeken rond 

seksuele en politieke rechten van vrouwen 

leverden haar een gevangenisstraf, talrijke 

doodsbedreigingen en een over haar uitge-

sproken fatwa op. Zij zet haar strijd echter 

onverminderd door. Eind maart krijgt zij de 

Amnesty International leerstoel 2009 aange-

boden aan de universiteit van Gent. 

Wat mogen jullie verder nog verwachten in 

deze Focus op Vrouwen? We stellen jullie 

het nieuw goedgekeurde Nationaal Actie-

plan tegen Partnergeweld voor. Want huise-

lijk geweld blijft een vaak verborgen, maar 

veelvoorkomende vrouwenrechtenschending. 

Voer actie en schrijf een brief!

En ook de historische presidentsverkiezingen 

in de Verenigde Staten zijn niet onopgemerkt 

aan ons voorbijgegaan. De tekenen voor 

verandering en vertrouwen waren talrijk en 

hoopvol. Wat betekent het beleid van Barack 

Obama voor vrouwen en hun rechten? Zal hij 

in staat zijn daadwerkelijk een verschil te 

maken? We blikken vooruit.

Anke Van Vossole
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‘The Change We Need’ en ‘Yes we can’ 
waren de belangrijkste credo’s tijdens 
de kiescampagne van nieuw-verkozen 
president van de Verenigde Staten Barack 
Obama. Maar niet alleen op het sociaal-
economische vlak zal er verandering 
nodig zijn. Zal de Obama-ploeg  ook 
voor verandering (kunnen) zorgen op 
het gebied van vrouwenrechten? Een 
vooruitblik. 

Historische presidentsverkiezingen in de 
VS op 4 november 2008. Voor het eerst 
is het hoogste zitje in het Witte Huis 
(what’s in a name) gereserveerd voor een 
president met zwarte huidskleur. Een 
kandidaat die met ‘change’ en ‘belief’ de 
meerderheid van de Amerikanen achter 
zich kon scharen. Verandering werd er 
beloofd, maar werd er ondertussen ook 
iets gerealiseerd? Een overzicht.

Inderdaad, onmiddellijk na zijn be-
ëdiging als Amerikaans president eind 
januari 2009 besliste president Obama 
de beruchte gevangenis Guantanamo Bay 
op Cuba te sluiten. Secretaris-generaal 
van Amnesty International Irene Khan 
noemde dit besluit van Barack Obama 
in een persbericht op 22 januari 2009 
“een grote stap vooruit” en “een teken 
dat de nieuwe regering bereid is om de 
fouten uit het verleden te herstellen.” 
Een grote stap vooruit dus voor de 
mensenrechten in het algemeen, maar 
de vraag is of deze president ook op het 
vlak van vrouwenrechtenschendingen 
deze ‘change’ kan en wenst waar 
te maken. De eerste tekenen lijken 
hoopvol.

Eind januari 2009 bevestigde Obama 
immers zijn steun voor de Amerikaanse 
federale abortuswet, beloofde hij meer 
geld vrij te zullen maken voor seksuele 
opvoeding en trok hij de Global Gag 
Rule in. De door president Bush junior 
in 2001 heringevoerde Global Gag Rule, 
bepaalde dat buitenlandse organisaties 

BETEKENT HET OBAMA-TIJDPERK
“THE CHANGE THE WORLD NEEDS”
OP HET VLAK VAN VROUWENRECHTEN?

die informatie verstrekken over abortus 
en/of zich mengden in het publieke 
debat rond legalisering van abortus in 
hun land, niet langer financiële steun 
kregen van de Verenigde Staten.

Het United States Angency for 
International Development (USAID) 
draaide door deze beslissing de geldkraan 
toe voor heel wat gezinsplanningklinieken 
wereldwijd en trok ook zijn steun aan de 
UNFPA, het VN-bevolkingsfonds, terug. 
Als gevolg hiervan bleven heel veel 
vrouwen, de voorbije acht jaar verstoken 
van informatie over anticonceptie, 
seksueel overdraagbare aandoeningen 
en abortus, konden veel zwangere en 
pas bevallen vrouwen niet professioneel 
begeleid worden, en hadden miljoenen 
vrouwen die aan geboorteregeling wilden 
doen geen toegang tot anticonceptie. 
Amnesty steunt de intrekking van deze 
Global Gag Rule omdat seksuele en 
reproductieve rechten mensenrechten 
zijn.

Daarnaast is Amnesty zeer hoopvol 
over de aanstelling van Hilary Clinton 
als nieuwe minister voor Buitenlandse 
Zaken. Hilary Clinton hield in 1995 
tijdens de 4e VN Vrouwenconferentie in 
Beijing, als toenmalige first lady, namelijk 

een vurig pleidooi voor de toepassing van 
vrouwenrechten wereldwijd. Ze wordt 
gezien als een van de leidende figuren 
in de strijd voor onderwijs, veiligheid en 
economische welvaart voor meisjes en 
vrouwen overal ter wereld.
Ook vice-president Joe Biden heeft in 
het verleden zijn sporen verdiend als 
voorvechter van vrouwenrechten. Hij 
was onder meer een van de drijvende 
krachten achter de federale Violence 
Against Women Act uit 1994. Deze wet 
voorziet extra middelen om onderzoek 
naar en vervolging rond geweld op 
vrouwen krachtdadiger aan te pakken in 
de VS. 

De toekomst lijkt dus hoopvol te zijn, 
maar Amnesty blijft waakzaam. Zo 
vragen we de VS onder meer om eindelijk 
werk te maken van de ratificatie van de 
Conventie voor de eliminatie van alle 
vormen van discriminatie tegen vrouwen 
en het implementeren van de op 19 juni 
2008 aangenomen VN Resolutie 1820 
dat een sterk internationaal beleidskader 
biedt voor de bescherming van vrouwen 
en meisjes tegen geweld en vooral rond 
seksueel geweld in oorlogstijd. 

Annemie Van Uytven

OBAMA
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overtuigen. Er is veel sociale druk, die 
in Afrika nog veel groter is.

De interactie tussen de gemeen-
schappen hier en ginder kan misschien 
ook wel belangrijk zijn.
E: Ik denk dat wel, en daar wordt ook 
veel te weinig aandacht aan besteed. 
Er zou een systeem moeten opgezet 
worden tussen Afrika en Europa om 
goede praktijken die in Afrika gebeuren 
ook hier meer bekend te maken. Want 
in Afrika bestaan een aantal zeer goede 
praktijken met betrekking tot het 
veranderen van gedrag.

Zijn die ginder lokaal ontstaan?
E: Ja, zeer lokaal. Bijvoorbeeld de 
alternatieve overgangsrituelen waar 
men dan heel het ritueel behoudt, maar 
geen besnijdenis meer uitvoert. Of 
bijvoorbeeld de dialogen tussen diverse 
generaties met grootmoeders en jonge 
meisjes allemaal samen. Dan praten 
ze over zeer gevoelige onderwerpen 
zoals maagdelijkheid, seksualiteit, 
besnijdenis. En dat blijkt allemaal wel 
te werken. 

Het is beter van onderuit te werken dan 
het van bovenaf op te leggen.
E: Absoluut. Ik werk nu sedert 12 
jaar rond het thema. Mijn rol is altijd 
ondersteunend: vooral heel veel in 
dialoog gaan, luisteren en zien waar 
de lacunes zijn in hun capaciteiten. 
Bijvoorbeeld projecten aanschrijven, 
subsidies zoeken, wat technische 
ondersteuning geven en netwerken, 
hen met bepaalde mensen in contact 
brengen. 

doen met hun gemeenschappen. Ik vind 
dat belangrijker dan het repressieve 
beleid. Jammer genoeg krijgt dat 
meer aandacht: het ontwikkelen van 
een specifieke strafwet en het zoeken 
naar methodes om die strafwet dan 
beter te gaan toepassen. Zo ontstaan 
voorstellen om een verplichte 
gynaecologische screening van meisjes 
in te voeren. Of er kunnen dwingende 
maatregelen worden opgelegd als men 
het vermoeden heeft dat een meisje 
wordt meegenomen naar Afrika, dan 
kan men de paspoorten van de ouders 
intrekken. 

Komen er binnen de gemeenschappen 
zelf ook meer verzet tegen de praktijk 
of is het nog heel moeilijk mensen te 
overtuigen? 
E: Gams is een organisatie die nu al 
meer dan 10 jaar rond het thema werkt, 
vooral in het Brusselse en Wallonië. En 
zij slaagt er toch wel in om daar de 
gemeenschappen te mobiliseren. 
Wij zijn hier in Gent vorig jaar beginnen 
samenwerken met Sobsi en Gambel en 
een aantal anderen, om een training 
op te zetten voor sleutelpersonen. Zij 
kunnen dan naar die gemeenschappen 
toe gaan om hen te mobiliseren. Maar 
het is niet gemakkelijk. Het is een werk 
van lange adem geweest. Vandaar het 
belang van deze dag. De opkomst was 
niet overweldigend, maar het geeft toch 
zichtbaarheid aan die organisaties. 
Het is wel bespreekbaar intussen. 
Ik denk dat het vooral zal moeten 
komen van de jonge mensen die echt 
gemobiliseerd zijn, die weten waarom 
het een mensenrechtenschending is, 
dat het slecht is voor de gezondheid. 
De oudere generatie is heel moeilijk te 

Dr. Els Leye houdt zich reeds jaren 
bezig met het thema van vrouwelijke 
genitale verminking in Europa aan de 
Universiteit Gent. Vorig jaar beëindigde 
ze er haar doctoraat over dit onderwerp. 
Ze is eveneens betrokken bij het 
Europees netwerk voor de preventie 
en afschaffing van vrouwelijke 
genitale verminking (EuroNet-FGM) 
én begon begin dit jaar te werken 
voor Amnesty Ierland. Daarnaast was 
ze een van de gastsprekers tijdens de 
Afrikaanse Actiedag op 7 februari in 
de Gentse Centrale in het kader van 
de International Day of Zero Tolerance 
against FGM. Redenen genoeg om haar 
op te zoeken voor een praatje!

Op welke vlakken kan het probleem van 
vrouwenbesnijdenis het best aangepakt 
worden? 
E: Het is in Europa heel belangrijk aan 
preventie te doen, samen te werken met 
zelforganisaties. Zoals bijvoorbeeld hier 
vanavond Sobsi en Gambel het werk 

IJVEREN VOOR EUROPEES 
BELEID TER BESTRIJDING VAN 
VROUWENBESNIJDENIS
INTERVIEW MET ELS LEYE

INTERVIEW
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slachtoffers van besnijdenis maar ook 
voor nog andere problemen. België hinkt 
daar weer een beetje achterop. Maar er 
begint nu toch wel wat te bewegen. Er 
zijn toch een aantal politici mee bezig. 

Wat zijn je precieze plannen binnen 
Amnesty Ierland? 
E: De Amnesty Human Dignity 
Foundation financiert een driejarige 
campagne waarbij het ons doel is om de 
Europese Commissie te bewegen een 
strategie te ontwikkelen ter preventie 
van vrouwelijke genitale verminking in 
Europa. Amnesty wil daarvoor werken 
met een partner in elke lidstaat van 
Europa, die dan de eigen nationale 
politici en Europese parlementariërs 
moet mobiliseren zodat we via het 
Europese Parlement die strategie door 
de Commissie kunnen laten uitvoeren. 
We willen voor de herverkiezing van het 
Europese Parlement al een ‘declaration 
of intent’ laten ondertekenen door 
de parlementariërs, een soort van 
interparlementaire groep creëren die 
ons ondersteunt. 

Is het voor jou echt een omschakeling 
van de medische naar de mensen-
rechtenkant? 
E: Wel, het is eigenlijk een omschakeling 
van de academische wereld naar 
Amnesty. Maar ik ben eigenlijk wel 
blij. Ik heb vorig jaar mijn doctoraat 
afgewerkt rond het thema ‘vrouwelijke 
genitale verminking in Europa’. Daar 
staan een aantal aanbevelingen in en 
ik ben eigenlijk ontzettend blij dat ik de 
kans krijg om deze door te sluizen naar 
het Europese beleidsniveau. Daarnaast 
ben ik actief in dat Europese netwerk. 
Dat is eveneens een van de doelen 
van de campagne, namelijk partners 
te verzamelen in de 27 lidstaten en 
het netwerk te helpen ondersteunen. 
Dus ik kan twee zaken combineren 
die mij zeer nauw aan het hart liggen. 
Ik ben blij dat ik nu voluit kan gaan 
voor het activisme, voor de boodschap 
‘elke vorm van vrouwelijke genitale 
verminking is een schending van de 
mensenrechten’.

Bedankt en succes!

Anke Van Vossole

Maar die gynaecologische screening is 
een van de discussiepunten waardoor 
we niet verder geraken met dat plan. 

Worden er voldoende middelen vrij-
gemaakt?
E: Het stond zeker ook in het actieplan 
middelen vrij te maken, maar dat 
actieplan is nooit aanvaard. Het is heel 
moeilijk om middelen te vinden. Zo is het 
bijna onmogelijk geld te vinden om twee 
vergaderingen per jaar te organiseren 
voor alle leden van EuroNet-FGM. 
Dat is nochtans nodig: samenkomen 
met alle organisaties, uitwisselen van 
goede praktijken, zien hoe we verder 
kunnen. Maar ook mekaar motiveren 
en ondersteunen, zeker voor mensen 
die deze problemen aankaarten. Zij 
worden soms persoonlijk aangevallen. 
Een netwerk en samenwerking is zeker 
belangrijk, ook omdat we een soort van 
lobbyorganisatie willen zijn. 

Bestaan er veel verschillen in Europa in 
de manier waarop landen het probleem 
benaderen? 
E: Het hangt ervan af op welk vlak je 
dat bekijkt. Frankrijk is een land waar 
er al heel veel rechtszaken gevoerd zijn 
voor het Hof van Assisen. In België 
heb je geen rechtszaken. Maar dat ligt 
natuurlijk ook aan de migratiestromen. 
Als je kijkt  naar de gezondheidszorg 
vind ik Engeland wel een goed 
voorbeeld, met hun African Well 
Women Clinics waar gezondheidszorg 
wordt aangeboden, niet alleen voor 

Is er in die 12 jaar qua visie en 
mentaliteit van het publiek, veel 
veranderd?
E: Het algemene publiek in België? 
Nee, ik vind van niet. Er is nooit een 
publiek debat gevoerd in België. In 
Nederland leeft dat echt. 
Nu, aan de andere kant is dat ook niet 
slecht denk ik. Het debat moet gevoerd 
worden bij de gemeenschappen 
zelf. Want als dat echt in het grote 
publiek gevoerd wordt, heb je daar 
ook heel veel nadelige gevolgen van: 
gemeenschappen die gestigmatiseerd 
worden, of standpunten die zich 
radicaliseren. 

Er was sprake van om vrouwen-
besnijdenis als grond naar voor te 
brengen voor asiel, maar dan met een 
medische controle. Ligt die controle 
gevoelig?
E: Het Commissariaat-Generaal voor 
de vluchtelingen heeft een richtlijn 
uitgevaardigd waarin dat effectief ook zo 
gesteld wordt. Als er een asielaanvraag 
gebeurt op basis van dreiging van 
genitale verminking, zal het meisje 
om de zoveel tijd aan een onderzoek 
onderworpen worden om te zien of de 
basis waarop het asiel verleend is, nog 
geldt. Maar dat kan maar tot op het 
moment dat ze een verblijfsvergunning 
krijgen. Ik kan dat wel begrijpen, als 
dat effectief de basis is om te blijven. 
Maar het is een gevoelig punt, die 
gynaecologische screening. Er is 
geprobeerd een actieplan tegen 
vrouwenbesnijdenis te ontwikkelen. 

INTERVIEW
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gezet voor ‘misdaden tegen de staat’.  
Eén maand na de moord op Sadat werd 
ze bevrijd. Jarenlang bleef ze echter 
doodsbedreigingen ontvangen van   
islamitische fundamentalisten. 
In 1991, tevens het jaar waarin de 
Egyptische regering haar vereniging 
AWSA per decreet sloot, besloot zij naar 
de Verenigde Staten te verhuizen. Daar 
verbleef ze vijf jaar, tot ze ervoor koos 
terug te keren naar Egypte om er haar 
politiek activisme weer op te nemen. 
In 2007 sprak sjeik Mohammed Seyed 
Tantawi van de Al-Azhar Universiteit op 
grond van de sharia een fatwa en de 
doodstraf over haar uit wegens geloofs-
afval, vanwege een in Egypte gepubli-
ceerd toneelstuk. 
Al deze obstakels hebben Nawal El 
Saadawi er op geen enkel moment 
van weerhouden haar boodschap uit te 
dragen. Zelf zegt ze hierover ‘Gevaar 
heeft deel uitgemaakt van mijn leven 
sinds het moment waarop ik een pen 
heb vastgenomen en begon te schrijven. 
Niets is gevaarlijker dan de waarheid in 
een wereld die liegt.’

Ondanks de moeilijkheden die zij 
ondervond in eigen land, heeft Nawal 
El Saadawi een enorme invloed uitge-
oefend op het denken van vrouwen 
wereldwijd, en dit reeds vier decennia 
lang. Zij ontving verschillende interna-
tionale prijzen en een aantal eredoc-
toraten. Aan dit lijstje wordt binnen-
kort de Amnesty International Leerstoel 
UGent 2009 toegevoegd. Wie van 
dichtbij wil meemaken hoe Nawal El 
Saadawi de Leerstoel krijgt aangeboden 
door de rector van de Universiteit Gent, 
moet beslist een kijkje komen nemen in 
de Vooruit op dinsdag 31 maart 2009. 
Nawal El Saadawi zal er een ongetwijfeld 
boeiende lezing houden, waarna ze in 
gesprek gaat met Marleen Temmerman, 
Eva Brems en Sami Zemni. Deze avond 
is een absolute must voor wie geboeid 
wordt door vrouwenrechten.. en sterke 
vrouwen!

Anke Van Vossole

begin van talrijke problemen die zij zou 
ondervinden als reactie op haar radde 
tong en scherpe pen. 
In 1980 stichtte zij de eerste wette-
lijke feministische pressiegroep Arab 
Women’s Solidarity Association (AWSA). 
Via deze organisatie bracht ze open-
lijk thema’s naar voor als vrouwenbe-
snijdenis, agressie tegen meisjes, pros-
titutie, het islamitisch huwelijk, recht 
op scheiden en moslimfundamenta-
lisme. Ook in haar boeken vormen 
vrouwen, vooral Arabische vrouwen, en 
hun seksuele en politieke rechten de 
rode draad. In Egypte werden ze daar-
door bestempeld als ‘controversieel en 
gevaarlijk’, en werden een aantal van 
haar boeken verboden. 
Hoe groot de dreiging die uitging 
van Nawal El Saadawi’s werk werd  
ingeschat, werd duidelijk toen zij 
in 1981 door toenmalig Egyptisch  
president Sadat in de gevangenis werd 

Talrijk zijn de benamingen waarmee 
de Egyptische Nawal El Saadawi be 
schreven wordt: arts, gynaecologe, 
psychiater, journaliste, dissident schrijf- 
ster, politiek activiste, moslimfeministe 
en vrouwenrechtenactiviste. Binnen al 
deze domeinen maakte ze haar weg, en 
dit met volle overtuiging. Binnenkort 
ontvangt ze trouwens de Amnesty 
Leerstoel UGent 2009. Een portret.

Nawal El Saadawi studeerde genees-
kunde aan de universiteit van Caïro waar 
ze haar diploma behaalde in 1955. Na 
enkele jaren als arts gewerkt te hebben 
aan het Universitare Ziekenhuis van 
Caïro, schopte ze het tot Directeur van 
Openbare Gezondheid op het Ministerie 
van Gezondheid. Haar politieke acti-
viteiten en de publicatie van haar 
eerste non-fictie boek Vrouwen en seks 
maakten echter een einde aan deze 
carrière. Haar ontslag bleek slechts het 

AMNESTY INTERNATIONAL LEERSTOEL 
VOOR NAWAL EL SAADAWI

NAWAL EL SAADAWI
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Daniëlle Hennaert benaderde voor 
Amnesty International het thema 
vanuit mensenrechtenperspectief. 
Want genitale verminking is wel 
degelijk een mensenrechten-
schending. Zij ontkent het recht op 
fysieke en lichamelijke integriteit, 
het recht op leven, het recht op 
gezondheid, het non-discriminatie 
beginsel en de bescherming van 
het kind. Het is bovendien een 
‘speciale’ schending, die enkel 
vrouwen of beter gezegd jonge 
meisjes, treft. 

Tot slot nam de Oost-Vlaamse 
gouverneur Denys nog even het 
woord om steun en solidariteit te 
betuigen aan beide organisaties. 

Daarna werd de nacht ingezet met 
opzwepende Afrikaanse tonen en 
ritmes!

Anke Van Vossole

roepspraktijk. In de sloppenwijken 
van Nairobi zag ze hoe besneden 
vrouwen zware problemen hadden 
tijdens de bevalling, met ernstige 
gezondheidsproblemen tot gevolg, 
voor moeder én kind. Ook in het 
universitair ziekenhuis van Gent 
komt ze sporadisch, maar wel in 
toenemende mate, in contact met 
slachtoffers van vrouwelijke genitale 
verminking. 

De Gentse imam Brahim Laytouss 
weerlegde de religieuze grond 
die vaak wordt ingeroepen als 
verantwoording voor genitale 
verminking, door het verband tussen 
vrouwenbesnijdenis en islam in 
vraag te stellen. Vrouwenbesnijdenis 
is niet eigen aan de islam: ook 
in andere godsdiensten komt de 
praktijk voor, en niet alle moslims 
voeren ze uit. Bovendien stelt 
volgens Brahim de islam net heel 
duidelijk dat verminking van mensen 
en dieren niet toegelaten is. Zo heeft 
ook de Grote Mufti van Egypte zich 
in 2006 nog uitgesproken tegen 
vrouwelijke genitale verminking. De 
imam meent dat er een duidelijk 
onderscheid gemaakt moet worden 
tussen cultuur en religie.

Van heel andere aard was de 
persoonlijke getuigenis van Zahra 
Ali Cheik. Zij vertelde het publiek 
op aangrijpende wijze het verhaal 
van haar eigen besnijdenis. 
Ondanks het feit dat haar vader 
besloten had zijn laatste twee 
dochters niet te laten besnijden, 
werd ze door haar grootmoeder in 
Somalië op zestienjarige leeftijd 
onderworpen aan de zwaarste vorm 
van vrouwelijke genitale verminking, 
infibulatie. Ze beschreef hoe 
moeilijk het was telkens ‘anders’ te 
zijn dan de norm, zowel binnen de 
Afrikaanse als binnen de Europese 
gemeenschap. Momenteel is ze 
actief bij Gams vzw in de werkgroep 
voor de afschaffing van vrouwelijke 
seksuele verminking.

Amnesty International Vlaanderen 
besloot de internationale vrouwen-
dag van 8 maart dit jaar in het 
teken te zetten van de strijd tegen 
vrouwelijke genitale verminking. In 
Europa worden we in toenemende 
mate met de praktijk geconfronteerd. 
Meisjes uit migrantengroepen waar 
besnijdenis gangbaar is, lopen het 
risico hier besneden te worden, 
óf tijdens een vakantie in hun 
thuisland. Hoe kunnen deze meisjes 
beschermd worden? Een reeks 
lezingen en workshops tijdens een 
Afrikaanse Actiedag op 7 februari 
jongstleden in ‘De Centrale Gent’ 
gaf een overzicht.

Aangezien het hier om een 
cultureel gevoelige materie gaat, 
is het van groot belang initiatieven 
te ondersteunen die vanuit de 
betrokken gemeenschappen zelf 
naar boven komen. Sobsi vzw 
(Somalisch-Belgische Sociale 
Integratie) en Gambel vzw 
(Gambian-Belgian Association) zijn 
twee Gentse zelforganisaties die 
zich sinds begin 2008 inzetten om 
het thema bespreekbaar te maken 
binnen hun gemeenschappen. Zij 
lanceerden een informatie- en 
sensibiliseringscampagne waarbij 
sleutelfiguren een opleiding volgden 
over de gevaren van vrouwelijke 
genitale verminking, en daarna 
op pad gingen om met mensen 
te praten over de consequenties 
ervan. In het kader van de 
‘International Day of Zero Tolerance 
against FGM’ organiseerden zij 
op 7 februari jongstleden in het 
Intercultureel Centrum De Centrale 
een Afrikaanse Actiedag waarbij 
workshops gecombineerd werden 
met een aantal lezingen.

Gynaecologe en sp.a-senator Marleen 
Temmerman (ICRH) belichtte de 
medische kant van genitale ver-
minking en deelde met het publiek 
enkele ervaringen vanuit haar be-
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De Armeense Greta Baghadsaryan werd jarenlang geslagen, verkracht en mishandeld 
door haar echtgenoot. Haar echtscheiding maakte echter geen einde aan haar 
problemen. Haar ex-echtgenoot lijkt niet strafrechterlijk te kunnen worden vervolgd. 
Zijzelf en haar kinderen hebben geen toegang meer tot hun woning. Haar verzoek tot 
verdeling van de eigendom werd door de rechtbank afgewezen. Haar ex-echtgenoot 
heeft hun zonen uit het bevolkingsregister laten verwijderen, wat voor problemen 
zorgt voor hun toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Ook dit 
kon Greta Baghadsaryan niet ongedaan maken. 

Via deze brief vragen we om haar zaak te onderzoeken, een eerlijk proces te voeren en 
om haar en alle andere slachtoffers van geweld volledig te vergoeden. We vragen ook 
om van de stopzetting van huiselijk geweld in Armenië een prioriteit te maken.

GERECHTIGHEID VOOR SLACHTOFFER
VAN HUISELIJK GEWELD IN ARMENIE

STUUR EEN
BRIEF NAAR:

Tigran SARGSYAN 
Prime Minister
Government Building 1 
Republic Square, Yerevan 0010
Armenia

General Prosecutor Agvan  
HOVSEPYAN, 5 V.  
Sargsyan Street, Yerevan 0010 
Armenia

EN EEN
KOPIE NAAR:
Village Mayor Hrach Avagyan
village of Byurakan
Aragatsotn region
Armenia

Marzpet
(head of the regional administration) 
G. Gyozalyan
Aragatsotn region
Armenia

Post: € 0,90 + ‘a prior’-etiket

VOORBEELDBRIEF
[Plaats, datum]

Dear Prime Minister, [of]
Dear General Prosecutor,

I would like to express my distress at the apparent discrimination against 
survivor of domestic and sexual violence Greta Baghadsaryan in the case 
regarding the division of marital property and the lack of fair administration 
of justice in her case, resulting in the loss of adequate housing as well as her 
and her children’s right to property. I request an investigation into her case.

I am also concerned about the disability allegedly inflicted by the perpetrator 
on Greta Baghadsaryan, resulting in her unemployment. I request the autho-
rities to ensure immediate access to adequate social support and housing for 
her and her children.

I urge the authorities to ensure that Greta Baghdasaryan and all women who 
have been subjected to violence are given access to full reparation, inclu-
ding compensation, psycho-social and medical rehabilitation as specified by 
the Committee on the Elimination of Discrimination against Women in their 
General Recommendation 19, and by the Council of Europe’s Committee of 
Ministers in their Recommendation Rec (2002) 5.

I urge the authorities to ensure that Greta Baghdasaryan’s children’s citi-
zenship rights are restored in full, including through the restoration of their 
names to the residency register of their choices.

Finally, I would like to express my concern that thousands of women in Arme-
nia are regularly subjected to violence within their families which is a serious 
breach of their human rights.
In this regard, I urge the authorities to prioritize the elimination of domestic 
violence and compliance with Armenia’s obligations under the UN Conven-
tion on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Sincerely,

[naam, adres en handtekening]

Eventuele antwoorden aan Amnesty International bezorgen.

SCHRIJFACTIE
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Zoë Heller,
Uitgeverij Archipel (Amsterdam),
2008,
364 p. 

Het boek speelt zich af in New 
York, in de periode na de aanslag 
van 9/11, en vertelt het verhaal 
van de Litvinoffs, een niet-prakti-
serende Joodse familie.

Op een dag tijdens een van zijn 
rechtzaken, stuikt vader Joel, een 
omstreden socialistische advo-
caat, plots in elkaar en belandt op 
intensieve zorgen. Na twee kort op 
elkaar volgende beroertes geraakt 
hij in een diepe coma. Er heerst 
totale chaos in het gezin Litvinoff 
en de vrouwen in Joels leven be-
landen elk in hun eigen crisis. De 
vrouw van Joel, Audrey, een ‘har-
de’ Britse tante, wordt gedwongen 
terug te blikken op hun 40-jarige 
huwelijk. 

Was het allemaal wel zo perfect 
als ze liet uitschijnen en zichzelf 
deed geloven? Karla, de onbaat-

zuchtige en ietwat corpulente 
dochter van de advocaat moet kie-
zen tussen haar ongelukkig huwe-
lijk met Mike (ze doen vergeefse 
pogingen om zwanger te raken) en 
een ontladende liefdesverhouding 
met Khaled. Haar zus Rosa, een 
idealistische hippie, zit op haar 
beurt gewrongen tussen haar met 
de paplepel ingegoten atheïsme 
en het orthodoxe Jodendom, waar-
toe ze zich steeds meer aangetrok-
ken voelt.

Er heerst weinig affectie en ge-
negenheid tussen Audrey en haar 
dochters, wat in schril contrast 
staat met de liefde die Audrey 
voelt voor haar geadopteerde 
probleemzoon Lenny, die op zijn 
34ste nog steeds geen vaste job 
heeft en geld van zijn moeder af-
troggelt voor zijn drugsverslaving.

Als spraakmakende advocaat, 
heeft Joel vele omstreden figuren 
verdedigd, waardoor hij door de 
outcasts van de maatschappij op 
handen wordt gedragen, maar zelf 
blijkt hij ook geen heilig boontje te 
zijn, als plots maîtresse Berenice 
opduikt. Zij zoekt toenadering tot 
Audrey, Karla en Rosa, wat door 
hen niet in dank wordt afgenomen, 
wanneer blijkt dat de vrouw al die 
jaren een verhouding had met Joel 
en ze zelfs samen een zoon heb-
ben. 

Dit boek is een aangrijpende, 
moderne satire over persoonlijke 
zoektochten, verborgen pijn, po-
litieke en religieuze kwesties en 
problematische familiale banden. 

De personages zijn geen geen lief-
devolle mensen en hun leven is 
verre van perfect, maar het ver-
haal wekt toch de sympathie op 
en laat je toe het menselijke in al 
deze figuren te ontdekken.

Eva Zobell

DE IDEALISTEN

BOEKBESPREKING COLOFON

Focus op Vrouwen is een driemaandelijkse 
nieuwsbrief van het Amnesty International 
Vrouwenrechtenteam.

De ingenomen standpunten vertegenwoor-
digen niet noodzakelijk de standpunten van  
Amnesty International.
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Amnesty International is een wereldwijde on-
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de naleving van alle mensenrechten nastreeft 
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