Lichte daling FGM/VGV in Egypte zet vooralsnog
geen zoden aan de dijk
GRONINGEN/CAIRO - 15 december 2015
Tientallen jaren van acties tegen FGM/VGV (Vrouwelijke Genitale Verminking; meisjesbesnijdenis) in
Egypte hebben tot dusver weinig opgeleverd. Het 'Egypt Health Issues Survey 2015' (EHIS) toont dat het
totaal aantal gevallen van VGV onder Egyptische vrouwen in de leeftijd van 15-49 jaar, met 87% in 2015
ten opzichte van 91% in 2008, slechts met 4% is gedaald.
Het rapport, dat onlangs werd gepubliceerd in opdracht van het Egyptische ministerie van Gezondheid en
Bevolking in samenwerking met UNICEF en UNFPA, stelt verder dat in de komende 15 jaar meer dan de
helft van Egyptische meisjes in de leeftijd van 1-14 jaar zal worden besneden, tenzij adequate voorlichting
hun ouders/verzorgers ervan overtuigt af te zien van het voornemen hun dochter(s) te laten besnijden.
Bewustzijn verhogen
De internationale christelijke organisatie Arab Vision zet zich al jaren in om het bewustzijn te verhogen
over de kwalijke gevolgen van deze praktijk.
"Het verschil van 4% is helaas te klein om van een succes te spreken. Daarom zullen we onverminderd
door blijven gaan met mensen te informeren over de praktijk van VGV, totdat er daadwerkelijk een
doorbraak komt. In de afgelopen jaren hebben we onder andere verscheidene documentaires
geproduceerd die zijn gebruikt door grassroots organisaties, die mensen ervan overtuigden dat VGV niet
langer moet worden gepraktiseerd", aldus Arab Vision in een reactie op het rapport.

Levensbedreigende operatie
VGV wordt naar verluidt al sinds faraonische tijden in Egypte gepraktiseerd en ondanks dat het sinds 2008
is verboden door de Egyptische regering, is de praktijk nog steeds wijdverspreid. 9 op de 10 vrouwen in de
leeftijd van 15-49 jaar hebben VGV ondergaan, aldus het rapport. Van de ondervraagde Egyptische
mannen en vrouwen gelooft 50% van de mannen en 46% van de vrouwen dat vrouwenbesnijdenis een
religieus voorschrift is. Daarbij gaan ze voorbij aan het feit dat het voor een meisje een levensbedreigende
operatie is en ze er blijvende medische problemen aan overhoudt.
Download de Arab Vision brochure over VGV en bekijk een korte videoclip over VGV met Nederlandse
ondertitels.

Over Arab Vision
Arab Vision is opgericht in 1997 en is een gemeenschap van christenen in de Arabische wereld die zich toe
leggen op evangelieverkondiging en het werken aan een rechtvaardige samenleving in overeenstemming
met het evangelie.
Hoofddoelen van de organisatie zijn het produceren en distribueren van christelijke televisieprogramma’s
via (satelliet) TV en internet.
Voor meer informatie, bezoek onze website www.arabvision.org of email naar contact@arabvision.nl
Wilt u zich opgeven om informatie te ontvangen van Arab Vision, meld u dan hier aan.
Als u geen berichten van Arab Vision meer wenst te ontvangen, meld u dan hier af.

