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1 Introductie
End FGM European Network erkent de cruciale rol
van het betrekken van jongeren uit door VGV getroffen
gemeenschappen bij de aanpak van Vrouwelijke Genitale
Verminking (VGV) in Europa en wereldwijd. Deze verklaring is ontwikkeld door het End FGM EU-secretariaat, in
samenwerking met de leden die deel uitmaken van de
Werkgroep Jeugdbetrokkenheid van het Netwerk.1

Zij streeft ernaar om de belangrijkste belanghebbenden
de nodige richtlijnen te geven voor effectieve strategieën
die een verschil zullen maken in de samenwerking met
jongeren om VGV aan te pakken. Dit omvat organisaties
die voornamelijk of gedeeltelijk met jongeren werken,
organisaties die jongeren niet betrekken, andere instellingen, besluitvormers en professionals.

END FGM EU
POSITIEVERKLARING

2 Achtergrond
AANBEVELINGEN

DEFINITIE VAN
“ENGAGEMENT”

Samenvatting
End FGM European Network erkent de cruciale rol van het betrekken van jongeren uit door VGV-getroffen
gemeenschappen bij de aanpak van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV), binnen Europa en wereldwijd. In
de strijd om een einde te maken aan VGV, hebben jongeren moeite om echt in het middelpunt van de belangstelling te staan. Ze worden vaak gezien of gehoord, maar er wordt niet echt naar hen geluisterd. Jongeren
krijgen zelden de kans om programma’s en activiteiten die hen aangaan vorm te geven, waarbij de tokenisme
een trieste realiteit is en een obstakel voor alle betrokkenen. Er zijn verschillende uitdagingen om jongeren uit
VGV-getroffen gemeenschappen effectief en zinvol te betrekken bij het werk om een einde te maken aan VGV.
Wij zijn van mening dat de betrokkenheid van jongeren een gebied is dat verder moet worden verbeterd. De
volgende 5 principes zijn eenvoudig en effectief en zijn gericht op jongeren, organisaties, beleidsmakers en
professionals die met jongeren willen werken.

VGV, waarbij gezonde vrouwelijke geslachtsorganen
worden verwijderd, treft meer dan 600.000 vrouwen en
meisjes in Europa, met nog eens 180.000 meisjes in
slechts 13 landen. Als gevolg van deze zorgwekkende
aantallen begon het onderwerp VGV aandacht te krijgen
van de Europese Unie (EU) en haar lidstaten, door middel
van wetgeving en beleidsvorming, naast dienstverlening
en gegevensverzameling.
Binnen het Europese beleidskader en programma’s
met betrekking tot betrokkenheid van jongeren vinden
we de EU Strategie voor Jongeren 2019-2027, een
EU Jeugdcoördinator binnen de Europese Commissie,
evenals specifieke programma’s zoals Erasmus, Erasmus+
en het Europees Solidariteitskorps die specifiek zijn ontwikkeld om jongeren kansen te bieden.
De kwestie van betrokkenheid van jongeren en VGV
is een relatief nieuw concept voor de EU en wordt niet
homogeen behandeld in EU-beleidsinstrumenten. Hoewel
sommigen specifiek verwijzen naar de betrokkenheid
van jongeren uit gemeenschappen die getroffen zijn door
VGV (2013 Mededeling van de Europese Commissie

over de uitbanning van VGV en de conclusies van de
Raad van 2014 over “Preventie en bestrijding van alle
vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, inclusief
vrouwelijke genitale verminking”), hebben anderen, zoals
de vier nieuwste resoluties van het Europees Parlement
over deze kwestie (2009, 2012, 2014, 2018), weinig tot
geen melding gemaakt van het betrekken van jongeren.
Concluderend is er op Europees niveau sprake van
lacunes, een beperkte begeleiding en een gebrek aan
specifiek beleid en programma’s over hoe jongeren uit
door VGV getroffen gemeenschappen in Europa effectief betrokken kunnen worden bij de aanpak van VGV.
Hoewel er een wijdverbreide erkenning is dat VGV een
diepgewortelde sociale traditie is die vooral meisjes en
jonge vrouwen treft, is er weinig aandacht voor de vraag
hoe jongeren zinvol kunnen worden betrokken om er een
einde aan te maken. Deze positieverklaring biedt dus
strategieën om specifiek met jongeren samen te werken
om platforms te hebben om zich uit te spreken en een
erkende rol te spelen bij het beëindigen van de praktijk
van VGV in Europa.

1 APF (Portugal), AkiDwA (Ierland), Equipop (Frankrijk), FORWARD (VK), Terre des Femmes (Duitsland), National FGM Centre (VK), End FGM EU Youth Ambassadors (Hawa
War, Hamdi Arif), Integrate UK (Amaal Ali, Sakiya Ghalib, Lisa Zimmermann)

4 | End FGM European Network

Manifest over betrokkenheid van jongeren | 5

3 Waarom is het belangrijk om jongeren te betrekken om een
einde te maken aan VGV?
A. Het belang van door jongeren geleide
verandering
VGV is een wereldwijd probleem dat ten minste 200 miljoen
meisjes en vrouwen in ten minste 30 landen in Afrika, het
Midden-Oosten en Azië treft, en 44 miljoen van degenen
die zijn besneden zijn meisjes jonger dan 14, wat aangeeft dat VGV een duidelijke kinderrechtenkwestie is.
Onze inzet om een einde te maken aan VGV in Europa
en daarbuiten zou onvolledig en onhoudbaar zijn zonder
de volgende generatie activisten te mobiliseren, voor te
bereiden en daarmee samen te werken voor de taken die
ons nog wachten. End FGM EU gelooft dat kinderen en
jongeren een uniek perspectief en potentieel hebben
om deze verandering te bewerkstelligen, als zij worden
opgeleid en/of het mandaat krijgen om hun rol te spelen bij
het bevorderen en beschermen van de rechten van vrouwen en meisjes. Voor dit doel omarmt End FGM EU jongeren uit door VGV getroffen diaspora-gemeenschappen
als kernpartners bij het beëindigen van VGV en werken wij
actief aan een op jongeren gerichte aanpak. Om dit doel te
bereiken zijn we in 2017 gestart met een programma voor
Jongerenambassadeurs, een veilige plek waar jongeren uit
verschillende EU-landen elkaar kunnen ontmoeten, contacten kunnen leggen, ervaringen met elkaar kunnen delen en
kunnen bijdragen aan het werk van het End FGM Netwerk.

Ana Aua Só

4 Wat betekent het voor jongeren om uit een door VGV
getroffen gemeenschap te komen?

B. De rol van jongeren bij het beëindigen van VGV

A. Definitie van “jongeren”

C. Meerdere identiteiten

Jongeren bevinden zich in een sterke positie om VGV binnen hun generatie te beëindigen door hun leeftijdsgenoten, families, leden van de gemeenschap en leiders aan
te moedigen hetzelfde te doen. Het is echter noodzakelijk
om de emancipatie van jongeren te bevorderen en voor
een veilige ruimte voor hen te zorgen om openlijk, vrij van
discriminatie, onderdrukking of het risico van verbanning,
een zo complex probleem te bespreken en aan te pakken.
Leren van hun ervaringen is essentieel voor het creëren
van effectieve beleidsmaatregelen en systemen om jongeren en gemeenschappen die getroffen zijn door VGV
beter te betrekken.

De term “jongeren” is het meest bekend als de overgangsperiode van de afhankelijkheid van de kinderjaren naar de onafhankelijkheid van de volwassenheid. Voor het doel van dit document en met betrekking
tot End FGM EU-activiteiten en -projecten die met jongeren worden geïmplementeerd, verwijzen we naar de
definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
van de term ‘jongeren’ als de groep individuen tussen de
15 en 24 jaar. De categorie ‘jongeren’ definieert verder
alle mensen binnen deze leeftijdsgroep, ongeacht hun
sociaaleconomische status, etnische identiteit, seksuele
geaardheid, geslachtsidentiteit en -expressie, geslachtskenmerken, burgerlijke staat, religie, handicap, politieke
overtuiging of fysieke locatie.2

Jongeren uit door VGV getroffen diaspora-gemeenschappen kunnen moeilijkheden ervaren en hebben meer kans
om uitsluiting te ervaren. Navigeren tussen transnationale identiteiten kan complexe uitdagingen opleveren, als
gevolg van het behoren tot zowel de gemeenschap van
hun ouders als tot de Europese samenleving waarin ze
zijn geboren en/of zijn opgegroeid. Ondanks de gevoelens
van het behoren tot twee (of meer) verschillende samenlevingen, kunnen deze jongeren een gebrek aan acceptatie van beide ondervinden; van het ervaren van racisme
en discriminatie tot ‘niet-Europees’ worden beschouwd
in Europa en als ‘te westers’ worden beschouwd in de
landen van herkomst van hun families. Met betrekking
tot blootstelling aan VGV kunnen ze ook worden geconfronteerd met de druk van tegenpolen, in gevallen waarin
VGV door de ene samenleving wordt geaccepteerd en
gevierd terwijl het door de andere wordt afgewezen. Als
gevolg daarvan kunnen ze worden geconfronteerd met
stigmatisering en isolatie, ongeacht of ze al dan niet VGV
hebben (moeten) ondergaan.

Jongeren bevinden zich in een unieke positie om gemeenschapsparticipatie te coördineren, culturele barrières fijngevoelig aan te pakken, bruggen te bouwen tussen relevante
actoren, hun land van herkomst en hun leeftijdsgenoten.
Hier kunnen ze optreden als culturele bemiddelaars en de
dialoog tussen de generaties aanmoedigen. De oudsten
van de gemeenschap spelen vaak een belangrijke rol
als gerespecteerde bewaarders van de tradities en zijn
daarom sleutelfiguren bij het veranderen van het verhaal
rond VGV. Hoewel dit het geval is, zijn jongeren van vitaal
belang om oudere familieleden op de meest geschikte
manier met bestaande problemen te confronteren en te
communiceren. Dit kan worden beschouwd als één van
de meest effectieve manieren om de houding ten opzichte
van VGV in de loop van de tijd te veranderen. Discussies
over de betrokkenheid van jongeren bij het werk om VGV
uit te roeien, dienen erop gericht te zijn om ook jongens en
jonge mannen als sleutelfiguren op te nemen. Ze zijn sleutelfiguren bij het veranderen van het verhaal rond VGV en
om een standpunt in te nemen tegen deze praktijk binnen
hun gemeenschappen.
Samenvattend vormen jonge mensen de
volgende generatie en daarom kunnen zij
gedurende een lange periode bijdragen
aan de beweging en op die manier de toon
zetten rond hoe er in de toekomst over VGV
wordt gedacht.

B. Definitie van “getroffen gemeenschappen”
“Getroffen gemeenschappen” houdt in gemeenschappen waar VGV traditioneel wordt uitgeoefend en waar er
overlevenden van de praktijk zijn. Als Europees netwerk,
met leden die voornamelijk in hun respectievelijke Europese landen werken, richten we ons als we het hebben
over “door VGV getroffen gemeenschappen” vooral op
de diaspora-gemeenschappen, dat wil zeggen op migrantengemeenschappen die zich in Europa vestigen en afkomstig zijn uit door VGV getroffen landen.3

Veronique Ahyee
Hamdi Arif
2 Bron: Youth Power
3 Voor een meer uitgebreide definitie van de complexiteiten van gemeenschappen die getroffen zijn door VGV, zie de Positieverklaring over “Aanpak van VGV in Europa - Een
strategie voor effectieve gemeenschapsbetrokkenheid”, opgesteld door het End FGM European Network.
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5 Definitie van “betrokkenheid”
Betrokkenheid van jongeren verwijst naar het proces
om jongeren volledig te betrekken bij de beslissingen die hen aangaan. Het betekent dat jongeren bij
elke stap van het proces worden betrokken, evenals het
opstellen en evalueren van programma’s, activiteiten,
beleidsmaatregelen en dienstverlening. Dit is essentieel opdat deze middelen niet alleen “voor” de jongeren,
maar vooral “met” de jongeren worden gecreëerd. Het

6 Uitdagingen bij het betrekken van jongeren

betrekken van jongeren dient in te spelen op hun specifieke en door henzelf bepaalde behoeften, voor beide partijen voordelig te zijn en evenveel op de groei van jongeren
als het voordeel van de organisatie/de instelling gericht te
zijn. In dit verband moet de tijd worden genomen om te
ontdekken wat elke jongere uit de betrokkenheid wil halen.
Er moeten de nodige stappen worden ondernomen om de
ervaring voor elke jongere een verrijking te laten zijn.

6 Uitdagingen bij het betrekken van jongeren
Om een effectieve betrokkenheid van jongeren te waarborgen zijn er enkele obstakels die moeten worden
geanalyseerd en aangepakt.

� Het gebrek aan toegankelijkheid tot vergaderingen en

waardevolle bijdrage aan het beëindigen van VGV. Dit
kan ertoe leiden dat jongeren zich irrelevant en machteloos voelen en dus inactief worden in de beweging
om VGV te beëindigen.

evenementen vormt nog een andere belangrijke barrière voor jongeren. Belangrijke momenten worden niet
zodanig georganiseerd dat ze in hun agenda passen.
Hoewel jongeren hun vrije tijd kunnen wijden aan het
beëindigen van VGV, is hun betrokkenheid vaak afhankelijk van hun schoolrooster, beperkte financiën
en/of andere externe factoren (bijv. werk, stages). Om
niet van tevoren met hen te overleggen over hun voorkeur qua gelegenheden voor betrokkenheid en zich
niet aan hen aan te passen getuigt van weinig respect
voor hun tijd en energie die zij graag aan dit thema
willen besteden.

� Jongeren worden vaak behandeld als een homoge-

� Waarborging van de veiligheid van minderjarigen en de

A. Uitdagingen vanuit het perspectief van de
jongerene

� Jongeren worden vaak niet erkend om hun invloed en

ne groep. Hierdoor worden de unieke achtergronden,
perspectieven, culturen en ervaringen van verschillende subgroepen van jongeren niet herkend. Hierdoor
wordt ook niet erkend dat er voor verschillende jongeren verschillende barrières voor deelname bestaan.
Er moeten extra stappen worden gezet om de kritische
stemmen die er niet bij betrokken zijn in kaart te brengen en ons actief op deze jongeren te richten. Er is opgemerkt dat, ondanks het feit dat VGV een wereldwijd
probleem is, de betrokken jongeren meestal uit een
beperkt aantal gemeenschappen komen, meestal uit
landen ten zuiden van de Sahara.

noodzaak van toestemming van de ouders kunnen ook
obstakels vormen, met name als een ouder de taal van
het gastland niet begrijpt of tegen de betrokkenheid van
het kind bij de stop-VGV-beweging is.

� Het concept ‘eer’ kan ook uitdagingen vormen voor

jonge vrouwen. De behoefte van anderen om ervaren
culturele en religieuze overtuigingen en/of eer te beschermen kan de mogelijkheid van een jongere vrouw
om deel te nemen beperken. Dergelijke beperkingen
kunnen verband houden met ouders, familieleden of
gemeenschap die zich verzet tegen jongeren (vooral

jonge meisjes/vrouwen) die regelmatig aan groepsbijeenkomsten na school deelnemen of reizen voor
nationale of internationale kansen, zonder vergezeld
te worden door een familielid. Het is ook mogelijk dat
aan dergelijke buitenschoolse activiteiten weinig prioriteit wordt gegeven in vergelijking met andere verantwoordelijkheden, zoals school. Er dient te worden
opgemerkt dat uitdagingen rond het concept van ‘eer’
tussen gemeenschappen (en gezinnen) verschillen.

Fatu Banora

B. Uitdagingen vanuit het perspectief van organisaties / andere belanghebbenden / instellingen

� Te vaak kiezen organisaties en andere belanghebben-

den, in plaats van jongeren op een zinvolle manier te
betrekken4, voor tokenisme als hun manier van werken,
wat in een oppervlakkige betrokkenheid van jongeren
in plaats van inherente waarde resulteert. Dit kan onder
andere te wijten zijn aan: het gebrek aan specifieke
expertise op het gebied van de betrokkenheid van de
jongeren door actoren die zich niet noodzakelijkerwijs
uitsluitend of specifiek op kinderen en jongeren richten;
gebrek aan een op de jeugd gerichte benadering in
de planning en werkmethoden van belanghebbenden;
gebrek aan kind- en jeugdvriendelijk beleid en structuren binnen de organisatie.

Hadeel Elshak

� Zelfs hoewel het begrip en de erkenning dat het be-

trekken van jongeren bij sociale projecten zeer gunstig
is voor organisaties en door de jongeren zelf breed
wordt gedragen, is er nog steeds veel onzekerheid
over hoe zinvolle en succesvolle betrokkenheid van
jongeren ingevoerd moet worden. Het ontbreken van
goede voorbeelden of eerdere succesvolle initiatieven
maakt het moeilijk voor organisaties om hun eigen
jeugdprojecten te plannen. Er zijn veel strategische
richtlijnen die uitleggen waar op gelet moet worden bij
het omgaan met jongeren, maar empirische voorbeelden van implementatie zijn niet altijd beschikbaar.

Hawa War

4 Tokenisme houdt de symbolische betrokkenheid in van mensen uit een ondervertegenwoordigde of achtergestelde groep (bijvoorbeeld op basis van hun geslacht, ras/etniciteit,
handicap, leeftijd) om inclusief te lijken.
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7

De 5 principes voor een effectieve en zinvolle betrokkenheid van jongeren

III. Bescherm jongeren

Na de tot nu toe uitgevoerde analyse heeft het End FGM European Network de volgende 5 principes voor een
effectieve betrokkenheid van jongeren geïdentificeerd:

I. Communiceer op passende wijze met jongeren
Alle communicatie moet plaatsvinden in duidelijke en toegankelijke taal, interactief zijn en een jeugdvriendelijke toon hebben, daarnaast cultureel gevoelig zijn
en begrip tonen voor hun identiteiten. De toegankelijkheid moet altijd worden
overwogen, zoals de tijden voor geplande activiteiten en locaties (voor gehandicapten geschikte ruimtes). Dit omvat ook mondelinge communicatie, naast
alle bronnen en materialen, inclusief tekst, afbeeldingen en videomateriaal.
Communicatie kan beter plaatsvinden op platforms die door jongeren worden
gebruikt, zoals WhatsApp, in plaats van op meer traditionele platforms zoals
e-mail, waarmee ze minder snel in contact komen.

II. Ontwikkel leiderschap van jongeren
Jongeren moeten bij alle onderdelen van het proces worden
betrokken en zij moeten vanaf het begin worden betrokken.
Van de allerbelangrijkste beslissingen tot de microbeslissingen.
Jongeren moeten vorm geven aan de projecten en activiteiten
waarbij ze betrokken zullen raken. Er dienen noodzakelijke
wijzigingen worden aangebracht wanneer jongeren na analyse
feedback geven. Jongeren dienen erkenning te krijgen voor het
werk dat ze doen en de input die ze hebben.

Jongeren moeten zich te allen tijde veilig en beschermd voelen. Er dienen bij
alle evenementen en sessies waar jongeren bij betrokken zijn basisprincipes te
worden vastgesteld. De basisprincipes dienen ook een waarschuwingssignaal
te bevatten. Aan jongeren moet vooraf per brief of e-mail worden verteld wat
ze kunnen verwachten. Aan de jongeren moet worden verteld waar ze terecht
kunnen voor hulp of ondersteuning. Professionals en facilitators die met jongeren
werken moeten up-to-date kennis hebben over hoe jongeren te beschermen.

IV. Luister naar jonge mensen
Professionals en facilitators die met jongeren werken moeten
ruimdenkend en respectvol zijn. Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen voorwaarden te definiëren.
Jongeren dienen serieus te worden genomen en niet te
worden onderschat. Spreek niet voor jongeren. Tenslotte
moeten professionals en facilitators contact leggen met en
luisteren naar diverse groepen jongeren met alle culturele en
economische achtergronden.

V. Bevordering van de emancipatie van jongeren
Het betrekken van de jeugd moet altijd gunstig zijn voor de jongeren zelf, met
betrekking tot het op maat ontwikkelen van capaciteiten en emancipatie. Periodiek
overleggen, nadenken over afgelopen doelen en het stellen van nieuwe voor elke
jongere om naar toe te werken is een geweldig hulpmiddel om dit te bereiken.
Er moeten relevante trainingen en/of externe mogelijkheden worden gegeven
aan jongeren om te kunnen groeien en te profiteren van de betrokkenheid. Er
moeten ook certificaten worden verstrekt aan jongeren na de trainingssessies,
als bewijs voor hun deelname, die hun curriculum vitae (CV’s) verder kunnen
uitbouwen en hen kunnen helpen bij hun toekomstige inspanningen.

EMPOWER
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8 End FGM EU Positieverklaring

� Creëer samen met jongeren praktische richtlijnen en

End FGM EU bevestigt haar verbintenis met het zinvol
en effectief betrekken van jongeren bij elk besluit, beleid,
activiteit, actie of dienst die op hen van invloed is. Dit
betekent het vormgeven van programma’s, activiteiten,
beleid en dienstverlening, niet alleen “voor” de jeugd,
maar vooral “met” de jeugd, door hen actief en zinvol bij
elke stap van het proces te betrekken.

End FGM EU heeft de volgende 5 principes geïdentificeerd die in acht moeten worden genomen voor een
effectieve en zinvolle betrokkenheid van jongeren: I)
Communiceer op juiste wijze met de jongeren; II) Ontwikkel jeugdleiderschap; III) Bescherm jongeren; IV)
Luister naar jongeren; V) Bevorder de emancipatie van
jongeren.

Om een effectieve betrokkenheid van jongeren te garanderen, is het cruciaal om de complexiteiten van de jeugd te
begrijpen en acties op hen af te stemmen om een werkelijk
inclusieve betrokkenheid te garanderen. Ten slotte is het
betrekken van jongeren een delicate kwestie en vereist dat
de noodzaak om obstakels en risicofactoren te analyseren
en beheren, zowel vanuit het perspectief van de jongeren
als vanuit organisatorisch en institutioneel oogpunt.

End FGM EU neemt de bovengenoemde 5 principes
over als haar eigen principes voor betrokkenheid van
jongeren, verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat haar
leden zich eraan houden en roept andere Europese en
nationale organisaties, instellingen en personen op die
betrokken zijn bij de inspanningen om VGV te beëindigen
en zorg bieden aan overlevenden om hetzelfde te doen.

handleidingen met de beste methoden voor betrokkenheid van jongeren op een kind- en jeugdvriendelijke manier. Waar mogelijk moeten dergelijke richtlijnen
informatie bevatten over de beloning of andere vormen van compensatie voor de inspanningen en tijd
van de jongeren;

� Zorg voor een relevante training voor personeel over

effectieve betrokkenheid van jongeren (inclusief training over bescherming, intersectionaliteit, discriminatie, geslacht, leeftijd en culturele gevoeligheid);

� Moedig partnerschap aan tussen verschillende door

� Zorg ervoor dat er passende en gestructureerde

mechanismen aanwezig zijn om jongeren uit de door
VGV getroffen diaspora-gemeenschappen zinvol te
betrekken bij beleids- en besluitvorming, dienstverlening en andere acties die daarop van invloed zijn, in
alle fasen van het proces, en zorg voor hun erkenning,
niet alleen als begunstigden maar als echte spelers;

� Zorg voor ondersteuning van de duurzaamheid van de

betrokkenheid van jongeren bij projecten en programma’s, door voldoende financiering die rekening houdt
met hun operationele en persoonlijke realiteit. Zorg er
daarom voor dat financieringsregelingen flexibeler en
minder omslachtig zijn, om te zorgen voor op maat
gesneden en meer geschikte ondersteuning van de
betrokkenheid van jongeren;

en betrek ze op een wederzijds voordelige manier die
zowel is gericht op de groei van jongeren als op het
voordeel van de organisatie/instelling.

Aan End FGM EU en haar leden:

� Houd deze 5 principes systematisch in stand bij het
betrekken van jongeren uit door VGV getroffen
gemeenschappen bij elke actie die wordt ondernomen
om VGV te beëindigen en bescherming aan de overlevenden te bieden.

jongeren geleide initiatieven om de samenwerking tussen jongeren en de wederzijdse groei te bevorderen;

Djenaba Diallo

9 Aanbevelingen
Aan de EU en haar Lidstaten:

� Erken werk en expertise onder leiding van jongeren

Alya Harding
� Moedig leermogelijkheden voor best practices aan

tussen organisaties die voornamelijk of gedeeltelijk
met jongeren werken, organisaties die de jongeren
nog moeten betrekken, andere instellingen, besluitvormers en professionals.

Aan andere organisaties en relevante belanghebbenden:

� De jeugd systematisch en actief betrekken bij projecten

en dienstverlening, door deze vorm te geven volgens
de door henzelf gedefinieerde behoeften en prioriteiten,
en deze tevens op een jeugdvriendelijke manier te
leveren en te evalueren;

Kadiatou Diallo
Salamata Wone

Foto’s in de hele publicatie:
End FGM European Network Jeugdambassadeurs

Het End FGM European Network
Het End FGM European Network is een koepel van 30 organisaties in 14 Europese landen die zich inzetten voor een
duurzame Europese actie om een einde te maken aan de genitale verminking van vrouwen (VGV). Wij zijn het centrale
platform dat de basisgemeenschappen en de Europese besluitvormers met elkaar verbindt. Het netwerk faciliteert de
samenwerking tussen alle relevante actoren op het gebied van VGV, zowel in Europa als wereldwijd. Onze missie is
om de drijvende kracht te zijn van de Europese beweging om een einde te maken aan alle vormen van vrouwelijke
genitale verminking.
Deze publicatie is tot stand gekomen met de financiële steun
van de Europese Unie, het Wallace Global Fund en de Sigrid
Rausing Trust.
De inhoud van deze publicatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteurs en weerspiegelt niet de standpunten van
de financiers.
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