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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000048/2015 

aan de Commissie 
Artikel 128 van het Reglement 

Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt 
namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

Betreft: Het uitbannen van vroege en gedwongen huwelijken van meisjes 

Alle jongens en meisjes hebben recht op een kindertijd waarin zij kunnen spelen, onderwijs, 
bescherming tegen onheil, mishandeling en uitbuiting, en de ontwikkeling van hun volledige potentieel 
als burgers, zoals bepaald in het Internationaal VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Voor 
miljoenen kinderen wordt de kindertijd echter vroegtijdig beëindigd door een vroeg, gedwongen 
huwelijk, wat niet alleen een schending van de rechten van het kind inhoudt, maar ook een vorm van 
geweld tegen vrouwen is.  Overeenkomstig het actieprogramma en de VN-verklaring van Peking 
vormen dergelijke huwelijken een schending van het recht van meisjes op lichamelijke integriteit, het 
nemen van hun eigen beslissingen – onder meer over gezinsplanning – en vrijheid van geweld, 
waaronder verkrachting binnen het huwelijk.  Het uitstellen van het huwelijk en het krijgen van 
kinderen kan de sociale en economische ontwikkeling verbeteren en meisjes beschermen tegen de 
risico's op hiv-besmetting, overlijden tijdens de bevalling en medische aandoeningen zoals 
obstetrische fistels. 

In het in 2010 aangenomen EU-actieplan voor gendergelijkheid en de versterking van de positie van 
vrouwen in het kader van ontwikkeling wordt ervoor gepleit om gendergelijkheid aan te merken als 
belangrijke of hoofddoelstelling voor ten minste 75 % van alle nieuwe door de EU gefinancierde 
projecten.  In het strategisch kader voor mensenrechten en democratie, dat is aangenomen in 2012, 
wordt de voorkoming van kindhuwelijken genoemd als prioriteit voor de Europese Dienst voor extern 
optreden en de lidstaten.  

1. Welke stappen heeft de Commissie tot dusver genomen om de EU en de lidstaten aan te sporen 
tot ondertekening en ratificatie van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen 
en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld? 

2. Wat is het concrete actieplan van de VV/HV met betrekking tot handels-, samenwerkings- en 
associatieovereenkomsten met derde landen, met het oog op de uitbanning van kindhuwelijken?  

3. Worden er specifieke doelstellingen en toezichtmechanismen die gericht zijn op de uitbanning 
van vroege en gedwongen huwelijken opgenomen in de dialoog met derde landen en regionale 
organisaties (met name de Afrikaanse Unie en de Zuid-Aziatische Associatie voor Regionale 
Samenwerking)?  

4. Welke initiatieven gaat de Commissie in samenwerking met internationale organisaties en 
partnerlanden ondersteunen bij het uitvoeren van informatie- en bewustzijnscampagnes in 
gemeenschappen waar deze gendergerelateerde schending van de mensenrechten voorkomt, 
met name om ervoor te zorgen dat meisjes naar school gaan en vaardigheden ontwikkelen, 
ouders en gemeenschapsleiders zich bewust worden van deze problematiek, meisjes en hun 
families financieel worden gesteund en gestimuleerd en wetten en beleidsmaatregelen die gericht 
zijn op de uitbanning van kindhuwelijken worden ondersteund? 
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