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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over vrouwenmoorden in Midden-Amerika en Mexico en de rol van de Europese Unie in 
de strijd tegen dit fenomeen
(2007/2025(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948, 

– gezien de internationale verdragen inzake de rechten van de mens van 1966,

– gezien het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
van 1979 (CEDAW) en het bijbehorende Facultatief Protocol van 1999, 

– gezien het Inter-Amerikaanse Verdrag ter voorkoming, bestraffing en uitbanning van 
geweld tegen vrouwen (Verdrag van Belém do Pará) van 1994, 

– gezien het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing van 1984 en het bijbehorende Facultatief Protocol van 2002,

– gezien de aanbevelingen uit het verslag van 12 mei 2005 over de verdwijning van en 
moord op talloze vrouwen en meisjes in Mexico, opgesteld door de Commissie gelijke 
kansen voor vrouwen en mannen van de Raad van Europa,

– gezien de aanbevelingen uit het verslag over de integratie van de mensenrechten van 
vrouwen en een seksespecifieke benadering: geweld tegen vrouwen, in verband met de 
missie naar Mexico in januari 2006 van mevrouw Yakin Ertürk, speciale rapporteur van 
de Verenigde Naties inzake geweld tegen vrouwen, de oorzaken en gevolgen ervan, 

– gezien de aanbevelingen uit het verslag over de integratie van de mensenrechten van 
vrouwen en een seksespecifieke benadering: geweld tegen vrouwen, in verband met de
missie naar Guatemala in februari 2005 van mevrouw Yakin Ertürk, speciale rapporteur 
van de Verenigde Naties inzake geweld tegen vrouwen, de oorzaken en gevolgen ervan, 

– gezien de aanbevelingen uit het verslag over de situatie van de rechten van vrouwen in 
Ciudad Juárez (Mexico): het recht gevrijwaard te zijn van geweld en discriminatie,
opgesteld door de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens in maart 
2003,

– gezien de openbare hoorzitting in het Europees Parlement over vrouwenmoorden,
georganiseerd door de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid samen met 
de subcommissie mensenrechten in april 2006,

– gezien de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en 
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds en de 
Verenigde Mexicaanse staten, anderzijds1, de Overeenkomst inzake politieke dialoog en 
samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de 

  
1 PB L 276 van 28.10.2000, blz. 44.
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republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, 
anderzijds1 van 2003 (thans in de bekrachtigingsfase) en de Raamovereenkomst inzake 
samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap en de republieken Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama2,

– gezien de regionale strategiedocumenten van de Europese Unie betreffende de periodes 
2001-2006 en 2007-2013 voor Midden-Amerika en Mexico,

– gezien de derde millenniumdoelstelling voor ontwikkeling, met betrekking tot de
bevordering van genderlijkheid en het vergroten van de zeggenschap van vrouwen,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 
(A6-0000/2007),

A. overwegende dat de term “vrouwenmoord” is gebaseerd op de juridische definitie van 
geweld tegen vrouwen, zoals omschreven in artikel 1 van het Verdrag van Belém do Pará 
– “in het kader van dit verdrag wordt met geweld tegen vrouwen bedoeld alle handelingen 
of gedragingen, op grond van het geslacht van de vrouw, die de dood tot gevolg hebben of 
fysieke, seksuele of psychische pijn of leed bij de vrouw veroorzaken, zowel in haar 
openbare als in haar privéleven” – en dat de bestraffing en uitbanning ervan een 
verplichting vormt en voor iedere rechtsstaat prioriteit moet hebben,

B. overwegende dat geweld tegen vrouwen niet slechts een regionale maar ook een mondiale 
dimensie heeft en dat het tevens betrekking heeft op de Europese lidstaten; overwegende 
dat dit verslag past in het kader van een globale strategie gericht op het in gezamenlijk 
verband, door de Europese Unie en de betreffende landen, verrichten van acties en 
inspanningen teneinde de gewelddadige dood van vrouwen uit te bannen en te voorkomen, 
ongeacht de plaats waar deze misstanden plaatsvinden, 

C. overwegende dat de meerderheid van de vrouwenmoorden in Ciudad Juárez en Guatemala 
wordt gekenmerkt door het gebruik van extreem geweld en dat talloze vrouwen het 
slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld en van wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing die soms zelfs te typeren is als marteling; overwegende dat een 
belangrijk deel van de moorden is gepleegd in zones waar de maquiladoras 
(assemblagebedrijven) zijn gevestigd, die de veiligheidsmaatregelen missen die 
noodzakelijk zijn voor de bescherming van vrouwen,

D. overwegende dat de vrouwenmoorden niet uitsluitend kunnen worden verklaard op grond 
van een “algemeen klimaat van gewelddadigheid”, maar dat er ook rekening dient te 
worden gehouden met discriminatie, de voor vrouwen ongunstige lokale sociaal-
economische context – zeker voor inheemse vrouwen –, de grote armoede, de 
economische afhankelijkheid van vrouwen, en voor wat betreft Mexico de straatbendes en 
voor wat betreft Midden-Amerika het feit dat illegale organisaties en clandestiene 

  
1 PB C 103 E van 29.4.2004, blz. 542.
2 PB L 63 van 12.3.1999, blz. 39.
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beveiligingsapparaten1 niet worden ontmanteld,

E. in overweging van de straffeloosheid op dit gebied, dat wil zeggen het ontbreken van de 
strafrechtelijke, administratieve, disciplinaire of civielrechtelijke aansprakelijkheid –
feitelijk dan wel wettelijk – van de individuen die voor deze daden verantwoordelijk zijn; 
overwegende dat onderzoeken of veroordelingen niet tot resultaat leiden, dat er een tekort 
is aan financiële middelen en dat slachtoffers of hun familieleden vaak moeilijkheden
ondervinden bij de toegang tot de rechtspraak,

F. overwegende dat een rechtsstaat beleid moet bevorderen dat vrouwen in het algemeen –
en de minst begunstigden onder hen in het bijzonder – een goede bescherming garandeert 
tegen discriminatie, geweld en ten slotte vrouwenmoorden, en dat het passend is in eerste 
instantie de overheidsambtenaren van de ernst van dit probleem bewust te maken,

G. overwegende dat in de strijd tegen vrouwenmoorden en straffeloosheid het rechtssysteem 
als geheel in ogenschouw dient te worden genomen, en dat er aandacht moet uitgaan naar 
zowel preventieve maatregelen, herziening van discriminerende wetten, vereenvoudigde 
aangiftes, onderzoeksmogelijkheden en juridische vervolgingen als naar het 
gevangeniswezen, de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het opnieuw opzetten en 
versterken van instellingen, en dat er gebruik dient te worden gemaakt van voldoende 
financiële en personele middelen,

H. overwegende dat het onacceptabel is dat bepaalde overheidsambtenaren overgaan tot 
marteling voor het verkrijgen van bekentenissen van vermoedelijke daders van 
vrouwenmoorden,

I. overwegende dat er twee Nederlandse burgers slachtoffer zijn geworden van 
vrouwenmoord: Hester Van Nierop (vermoord in 1998) en Brenda Susana Margaret 
Searle (vermoord in 2001)2,

J. overwegende dat zowel het historische en systematische karakter van het geweld in 
Mexico en Midden-Amerika als de patriarchale structuur van de samenleving ertoe leiden 
dat vrouwen herhaaldelijk slachtoffer worden van diverse vormen van geweld,

K. verheugd over de in Mexico aangenomen wettelijke maatregelen, in het bijzonder de 
algemene wet inzake het recht van vrouwen op een leven zonder geweld, aangenomen in 
februari 2007, alsook over het werk van het in 2006 opgerichte bureau van de speciaal 
openbaar aanklager belast met geweldsmisdrijven tegen vrouwen,

L. verontrust over de vertraging die de wetgeving van de landen in Midden-Amerika op dit 
gebied heeft opgelopen,

M. in overweging van de Interparlementaire Unie voor dialoog en samenwerking die 
Spaanse, Mexicaanse en Guatemalteekse parlementsleden bijeenbrengt en is gericht op de 

  
1 Terminologie gebruikt door de Verenigde Naties (zie het Akkoord tussen de Verenigde Naties en Guatemala 
van november 2006 inzake de oprichting van een Internationale Commissie inzake straffeloosheid in 
Guatemala).
2 Het proces tegen de verdachten heeft in het geval van Brenda Searle vijf jaar geduurd en is uiteindelijk in 2007 
geëindigd.
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bevordering van de aanname van wettelijke maatregelen voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen,

N. overwegende dat de ontwikkeling en consolidatie van de democratie en de rechtsstaat, 
alsmede de eerbiediging van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden onder 
de globale doelstellingen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 
(GBVB) vallen en dat deze een noodzakelijk onderdeel dienen te vormen van het 
buitenlandse optreden van de Europese Unie,

O. in overweging van het juridisch bindende karakter van de mensrechten- en 
democratieclausule van de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke 
coördinatie en samenwerking die de Europese Gemeenschap met Mexico heeft gesloten,

P. overwegende dat het de verantwoordelijkheid van de Europese Unie is om ervoor te 
zorgen dat, bij de ondertekening van een internationale overeenkomst met een derde land 
waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot mensenrechten en democratie, het 
derde land in kwestie de internationale normen inzake de mensenrechten eerbiedigt 
wanneer de overeenkomst wordt ondertekend1,

1. verlangt dat de aanbevelingen, zoals geformuleerd in de verschillende internationale 
rapporten en instrumenten inzake de bescherming van de mensenrechten, en in het 
bijzonder de bovengenoemde aanbevelingen die zich specifiek richten op de grondrechten 
van vrouwen, nauwkeurig worden opgevolgd;

2. roept de regeringen op het preventie- en beschermingsbeleid inzake geweld tegen 
vrouwen met financiële en technische middelen te ondersteunen, de capaciteit van de 
rechtbanken, de veiligheidsdiensten en de procureurs-generaal te vergroten teneinde de 
vervolging en bestraffing van de daders alsmede de strijd tegen de drugshandel en de 
georganiseerde misdaad te vergemakkelijken; verzoekt tevens een betere institutionele 
coördinatie op deze terreinen te bevorderen;

3. spoort het Congres van Guatemala aan de overeenkomst te ratificeren die de regering van 
Guatemala met de Verenigde Naties heeft gesloten voor de oprichting van de 
Internationale Commissie inzake Straffeloosheid in Guatemala (CICIG)2;

4. spoort de landen van Midden-Amerika en Mexico aan alle noodzakelijke maatregelen te 
nemen voor een efficiënte bestrijding van het geweld tegen vrouwen en verlangt dat deze 
maatregelen de volledige eerbiediging van de grondrechten van de bevolking waarborgen;

5. roept de landen van Midden-Amerika en Mexico op alle discriminerende elementen ten 
opzichte van vrouwen uit de nationale wetgevingen te verwijderen en verzoekt de 
autoriteiten van deze landen de wetgevingsinitiatieven betreffende de kwalificatie van 
delicten van huiselijk geweld en seksuele intimidatie3 te bevorderen;

6. verzoekt de regeringen van Midden-Amerika en Mexico dringend de maatschappelijke 
  

1 Zie paragraaf 3 van de resolutie van het Europees Parlement van 14 februari 2006 over de mensenrechten- en 
de democratieclausule in door de Europese Unie gesloten overeenkomsten.
2 Zie de resolutie van het Europees Parlement van 15 maart 2007 over Guatemala.
3 De initiatieven dienen in Mexico in alle staten van het land van toepassing te zijn. 
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organisaties, de families van de slachtoffers en de mensenrechtenverdedigers te 
respecteren en een dialoog met deze gesprekspartners op gang te brengen en hun
belangrijke rol in de samenleving te erkennen;

7. spoort de landen van Midden-Amerika en Mexico aan de rechten van vrouwelijke 
werknemers in de nationale wetgeving1 te garanderen en controle uit te oefenen op 
multinationale ondernemingen, opdat deze in het kader van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) de integriteit en rechten van hun werknemers respecteren;

8. verzoekt de Commissie, in het kader van de overeenkomsten die momenteel van kracht 
zijn of waarover wordt onderhandeld, mechanismen te bevorderen voor de toepassing van 
de mensenrechten- en democratieclausule, waarbij de juridische formulering gebaseerd 
dient te zijn op de verplichtingen en verbintenissen uit de internationale verdragen en 
overeenkomsten, en waarbij bijzondere aandacht moet worden gegeven aan het Verdrag 
inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het bijbehorende 
Facultatief Protocol;

9. verzoekt de vertegenwoordiging van de Europese Unie en de ambassades van de lidstaten 
in Mexico om samen met het OESO-contactpunt in Mexico een speciaal programma voor 
vrouwelijke werknemers van multinationale ondernemingen te ontwikkelen om deze 
vrouwen veiligheid en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te garanderen en te voorkomen 
dat zij het slachtoffer worden van loondiscriminatie;

10. verzoekt de Europese Unie om, in het kader van de samenwerking, speciale aandacht te 
besteden aan de herstructurering en versteviging van het rechtssysteem in Mexico en 
Midden-Amerika, te beginnen bij het preventiebeleid (bewustwordingscampagnes), het 
rechtssysteem (politie, advocaten en rechters), de bescherming van slachtoffers, getuigen 
en familieleden en het gevangenisstelsel;

11. nodigt de Europese Unie uit bij de vertegenwoordigingen in Mexico en Midden-Amerika 
een “coördinator” (of “coördinatrice”) aan te stellen die de inspanningen van de Europese 
Unie, de ambassades van de lidstaten en, in het geval van Mexico, het nationale 
contactpunt van de OESO coördineert met het doel een einde aan de straffeloosheid van 
daders van vrouwenmoorden te maken, het personeel van de genoemde instellingen 
bewust te maken van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen en met name van het 
probleem van het geweld tegen vrouwen, als verbindingsofficier te fungeren voor de 
burgers van Mexico en Midden-Amerika, ervoor te zorgen dat de kwestie van 
vrouwenmoorden onder de aandacht blijft op alle niveaus van de politieke dialoog en 
jaarlijks verslag uit te brengen aan de Commissie van de rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid van het Europees Parlement;

12. verzoekt de Europese Unie met klem erop toe te zien dat de kwestie inzake het geweld 
tegen vrouwen – en met name de vrouwenmoorden – en de toegang tot de rechtspraak 
voor de families van slachtoffers en de hulporganisaties, systematisch wordt opgenomen 
in de politieke dialoog met Mexico en Midden-Amerika en in de dialoog met de 
maatschappelijke organisaties;

  
1 Idem
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13. betreurt het onduidelijke karakter van het landenstrategiedocument voor Mexico voor de 
periode 2007-2013 met betrekking tot gendergelijkheid en verzoekt bij de tussentijdse 
herziening van deze en volgende documenten, de samenwerking op het gebied van 
gendergelijkheid uit te breiden met de kwestie van de vrouwenmoorden; dringt er tevens 
op aan dat hierin een actieplan wordt opgenomen voor de strijd tegen de daders van 
vrouwenmoorden en hun straffeloosheid en voor de vereenvoudiging van de toegang tot 
de rechtspraak voor de familieleden van slachtoffers;

14. verlangt dat de evaluatie van de effecten van duurzame ontwikkeling, zodra mogelijk en 
in het kader van de onderhandelingen met de landen van Midden-Amerika over de 
associatieovereenkomst, wordt aangevuld met een evaluatie van de effecten van
gendergelijkheid, waarvan de resultaten in de conclusies van de onderhandelingen zullen 
worden meegenomen;

15. nodigt de Commissie uit gegevens te verstrekken over de op dit gebied geboekte 
vooruitgang in het kader van de onderhandelingen over de associatieovereenkomst tussen 
Midden-Amerika en de Europese Gemeenschap, en wel vóór de sluiting van de 
onderhandelingen of, in ieder geval, vóór de top EU-Latijns-Amerika en het Caribisch 
gebied die in mei 2008 in Lima zal worden gehouden;

16. spoort de vertegenwoordigingen van de Europese Unie en de ambassades van de lidstaten 
aan een ronde tafel te organiseren over de vrouwenmoorden en de straffeloosheid, 
waaraan de diverse parlementaire netwerken en initiatieven, onderzoekscentra, 
organisaties voor de verdediging van mensenrechten en de gendergelijkheid en de families 
van de slachtoffers zullen deelnemen;

17. verzoekt de Europese groep van de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico en 
de delegatie voor de betrekkingen met de landen van Midden-Amerika en Mexico van het 
Europees Parlement om het thema “vrouwenmoorden en straffeloosheid” op 
systematische wijze op te nemen in het programma voor hun afvaardigingen in de regio;

18. stelt voor om vóór de top in Lima een gezamenlijke hoorzitting te organiseren met de 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid, de subcommissie mensenrechten 
en de bevoegde afvaardigingen, teneinde een balans van de aangenomen maatregelen op 
te maken, met name betreffende het geval van de twee in Mexico vermoorde Nederlandse 
burgers;

19. verzoekt de Raad en alle toekomstige voorzittende landen van de Europese Unie dringend 
om, op grond van alle bovenvermelde redenen, richtlijnen inzake de rechten van vrouwen 
aan te nemen die een significante bijdrage zullen leveren aan de versteviging van de 
inhoud van het cohesiebeleid van de Europese Unie op het gebied van de mensenrechten; 

20. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de
lidstaten, de Raad van Europa, alsmede aan de regeringen van Mexico en de landen van 
Midden-Amerika.
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TOELICHTING

In april 2006 heeft in het Europees Parlement een hoorzitting plaatsgevonden over de 
vrouwenmoorden in Mexico en Midden-Amerika (“Ni una muerta más” – geen moord meer), 
georganiseerd door de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid en de 
subcommissie mensenrechten.

Deze hoorzitting heeft Europese afgevaardigden, vertegenwoordigers van de regeringen van 
Mexico en Guatemala, mevrouw Yakin Ertürk, speciale rapporteur van de Verenigde Naties, 
mevrouw Ruth-Gaby Vermot-Mangold, rapporteur van de Raad van Europa, evenals 
deskundigen van maatschappelijke organisaties bijeengebracht.

Deze tekst is het resultaat van het werk dat tijdens en na de hoorzitting is gedaan en waardoor 
het mogelijk is geweest een bruikbare databank voor de uitwisseling van dringende 
mededelingen op te zetten en de krachten te bundelen.

Dit verslag past in de lijn van een globale strategie van de Commissie rechten van de vrouw 
en gendergelijkheid betreffende de uitbanning, wereldwijd, van geweld tegen vrouwen. 
Mexico en de landen van Midden-Amerika zijn niet de enige landen waar het fenomeen 
“vrouwenmoorden” zich voordoet. Dit verslag beoogt de gezamenlijke acties en inspanningen 
ter uitbanning en voorkoming van de gewelddadige dood van vrouwen te concretiseren.

De term “vrouwenmoord” is gebaseerd op de juridische definitie van geweld tegen vrouwen, 
zoals omschreven in artikel 1 van het Verdrag van Belém do Pará: “met geweld tegen 
vrouwen wordt bedoeld alle handelingen of gedragingen, op grond van het geslacht van de 
vrouw, die de dood tot gevolg hebben of fysieke, seksuele of psychische pijn of leed bij de 
vrouw veroorzaken, zowel in haar openbare als privéleven”.

Het fenomeen vrouwenmoorden is als zodanig voor de eerste maal in Mexico gedefinieerd als 
zijnde “het geheel van misdrijven tegen de menselijkheid, waaronder moord en ontvoering en 
de verdwijningen van meisjes en vrouwen binnen de context van een falende overheid. Het 
betreft een lacune in de rechtsstaat die straffeloosheid in de hand werkt. Vrouwenmoord is 
een staatsmisdrijf.”1 Het fenomeen vrouwenmoorden dient wederom in een sociale, door de 
patriarchale mentaliteit beïnvloede context te worden geplaatst, waarin de vrouw het grootste 
deel van de huishoudelijke en zorgtaken op zich neemt waardoor het voor haar niet mogelijk 
is sociaal onafhankelijk te worden. Hier moeten de onveiligheid, de ongelijkheden, de 
armoede en de modernisering van de economie via de maquiladoras (assemblagebedrijven) 
bij worden opgeteld.

In Midden-Amerika en Mexico is het aantal gewelddadige moorden in de laatste jaren 
aanzienlijk gestegen. Door een groeiende belangstelling van het publiek en het feit dat ouders 
en vrienden van slachtoffers zich beter hebben georganiseerd, is het mogelijk geworden 
aangifte van de misdrijven te doen en het fenomeen steeds beter zichtbaar te maken, ook al is 
de bestrijding niet voldoende gevorderd.

Volgens officiële cijfers uit Mexico zijn er tussen 1999 en 2006, 6 000 meisjes en vrouwen in 

  
1 Vrouwenmoorden in de Mexico. Kamer van afgevaardigden van het Congres van de Unie. 59e zittingsperiode. 
Speciale commissie voor het onderzoeken en vervolgen van vrouwenmoorden in de Mexico. Mexico, 2006.



PE 388.414v02-00 10/13 PR\666973NL.doc

NL

het land vermoord en alleen al in het jaar 2004 zijn 1 205 jonge meisjes slachtoffer geworden 
van moord1. In Guatemala zijn tussen 2001 en augustus 2004, 1 188 vrouwen vermoord. In El 
Salvador is het aantal moorden van 2 374 in 2001 gestegen naar 2 933 in 2004. In Honduras 
verloren tussen 2002 en 2005, 442 vrouwen, tieners en jonge meisjes het leven. In Nicaragua 
zijn tussen 2003 en 2005, 203 vrouwen het slachtoffer van moord geworden2.

De betreffende landen hebben uiteindelijk wettelijke maatregelen ingesteld om dit probleem 
het hoofd te bieden, zonder dat zij er echter in zijn geslaagd de achterliggende oorzaken van 
vrouwenmoorden voldoende aan te pakken. Als gevolg hiervan bestaan er slechts weinig 
preventieve maatregelen, zijn de onderzoeken blijvend onvoldoende en wordt een 
meerderheid van de daders van de misdrijven niet veroordeeld.

De moorden op de Europese burgers Hester Van Nierop3 in 1998 in Ciudad Juárez en Brenda 
Susana Margaret Searle in 2001 in Chichen Itzá, Yucatán, staan hier symbool voor. De 
onduidelijkheden omtrent de dood van Hester Van Nierop en de traagheid waarmee de 
moordenaars van Brenda Searle strafrechtelijk zijn vervolgd laten de grote gebreken van het 
justitieapparaat duidelijk zien4.

De algemene context waarin de vrouwenmoorden plaatsvinden wordt gekenmerkt 
door:5

Uw rapporteur is van mening dat de Europese Unie op grond van de aard van de betrekkingen 
tussen de Europese Unie en Mexico en Midden-Amerika en gezien de verplichting die alle 
betrokken partijen zijn aangegaan ten aanzien van de volledige eerbiediging van de 
mensenrechten, verplicht is op te treden en volledige ondersteuning te bieden opdat 
vrouwenmoorden niet langer ongestraft blijven. Hiertoe dient een beroep te worden gedaan op 
alle beschikbare instrumenten, van preventieprogramma’s tot hulp bij het opnieuw opzetten 
en versterken van instellingen.

De overeenkomsten die de partijen verbinden vormen een voldoende basis voor een dergelijk 
handelen. De prioriteit van de samenwerking en de politieke dialoog dient, op initiatief van de 
Europese Unie, de invoering (of herinvoering) van een rechtsstaat te zijn waarin het 
justitieapparaat wordt geherstructureerd zodat het is beschermd tegen corruptie en voor alle 
burgers toegankelijk is. 

Deze doelstelling dient eveneens uitdrukking te geven aan de lijn van de derde pijler van het 
partnerschap met de Europese Unie, te weten het commerciële hoofdstuk, met name wanneer 
er ondernemingen met Europees kapitaal bij zijn betrokken. Het maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap (MVO) dat hier is ingesteld, houdt in dat er rekening dient te worden 

  
1 Dit globale cijfer omvat alle sterfgevallen door geweld, met inbegrip van verkeersongevallen, brand, huiselijk 
geweld en vrouwenmoord. Zie voorts het Rapport van de speciale commissie voor vrouwenmoorden van de 
59ste zittingsperiode van de Kamer van afgevaardigden, en de beheersverslagen van de Commissie ter 
voorkoming en uitroeiing van geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez.
2 Gegevens verstrekt door de nationale politie, zie het CLADEM 2007.
3 Het misdrijf is nog altijd niet bestraft.
4 De moordenaars van Brenda Searle zijn pas in 2007 veroordeeld.
5 We dienen rekening te houden met de zeer specifieke lokale kenmerken; ligt Ciudad Juárez aan de grens met de 
Verenigde Staten, de stad is een doorvoorplaats van drugs, heeft een snelle doorgroei gemaakt, maar beschikt 
echter niet over aangepaste diensten.



PR\666973NL.doc 11/13 PE 388.414v02-00

NL

gehouden met de aspecten van de gendergelijkheid: een fatsoenlijk en eerlijk salaris voor de 
vrouwelijke werknemers, bescherming van vrouwen op de werkplek tegen discriminatie op 
grond van geslacht en tot slot de veiligheid op de route van het woon-werkverkeer.

Uw rapporteur doet de Europese Unie concreet de volgende voorstellen:

– de sociale ongelijkheid: Mexico en Midden-Amerika1 worden gekenmerkt door een zeer 
grote economische ongelijkheid in de samenleving en financiële afhankelijkheid van de 
vrouw ten opzichte van de man;

– de patriarchale mentaliteit: de sociale structuur in Mexico en Midden-Amerika is 
gebaseerd op een patriarchale mentaliteit waarin geweld tegen vrouwen zeer gebruikelijk 
is. Het patriarchaat zorgt ervoor dat geweld tegen vrouwen gewoon lijkt, maar veroorzaakt 
een significante segmentatie van de arbeidsmarkt en belemmert de erkenning van de 
politieke bijdrage van vrouwen; 

– de economische modernisering vanaf 1990, met een groeiend aantal vestigingen van 
maquiladoras (assemblagebedrijven), waarvan veel met Europees kapitaal: de 
arbeidskracht van deze ondernemingen bestaat voor een groot deel (soms voor een 
meerderheid) uit zeer jonge vrouwen. Er zijn talloze aangiftes gedaan over de slechte 
arbeidsomstandigheden; het ontbreken van vaste arbeidscontracten, mensonterende 
omstandigheden, onregelmatigheid van en onzekerheid over de transportmogelijkheden 
naar het werk en de gebrekkige openbare infrastructuren. Het feit dat de arbeidsrechten van 
de werknemers, en derhalve hun mensenrechten, niet worden geëerbiedigd, heeft tot 
gevolg dat het culturele beeld van de vrouw als minderwaardig en zelfs verachtelijk wezen 
wordt versterkt:2

– een falende rechtsstaat: het is overduidelijk dat de landen er niet in slagen de 
doelmatigheid van het justitieapparaat, noch de toegang tot de rechtspraak, noch de 
veiligheid, noch het volledige genot van de mensenrechten voor hun onderdanen te 
garanderen;

– de straffeloosheid: de straffeloosheid is het resultaat van een corrupte en inefficiënte 
rechterlijke macht en impliceert dat in het geheim met de schuldigen wordt samengewerkt 
en dat zij worden beschermd (direct en indirect). Dit draagt ertoe bij dat criminaliteit wordt 
aangemoedigd en er een klimaat van collectieve onveiligheid wordt gecreëerd. De 
straffeloosheid bij misdrijven die met name tegen vrouwen zijn gericht is groter dan bij 
andere misdrijven, zoals de secretaris-generaal van de Verenigde Naties opmerkte in
verband met een campagne voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, die tijdens de 
viering van 8 maart 2007 (internationale dag van de vrouw) werd gelanceerd;

– het sociale geweld: er wordt een groeiende aanwezigheid waargenomen van frauderende 
bendes in Mexico en van illegale organisaties en clandestiene beveiligingsapparaten3, die 

  
1 In Honduras bijvoorbeeld, het derde armste land van Latijns-Amerika, leeft 80% van de bevolking in armoede; 
in Nicaragua leeft 50% van de inwoners onder de armoedegrens.
2 Vrouwenmoorden in het gebied van de maquiladoras, Francesca Gargallo, FIDH.
3 Terminologie gebruikt door de Verenigde Naties. Zie het “Akkoord tussen de Verenigde Naties en Guatemala 
inzake de oprichting van een internationale commissie tegen straffeloosheid in Guatemala” (Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala - CICIG), november 2006.
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zijn ontstaan in de periode van de gewapende conflicten in Midden-Amerika;

– inefficiënte institutionele structuren: de landen in Midden-Amerika lijden nog altijd 
onder de pijnlijke gevolgen van de gewapende conflicten in de regio. Hun recht- en 
strafrechtssystemen zijn veel te zwak om de schendingen van mensenrechten tegen te gaan;

– de stigmatisering van de slachtoffers door de regeringen: er zijn veel aangiftes 
betreffende het gedrag van functionarissen van politie en justitie die personen denigreren 
vanwege de manier waarop zij zich kleden, hun beroep of hun persoonlijke relaties. Het 
doel hiervan is de slachtoffers in diskrediet te brengen, de zaken aan te merken als een op 
zichzelf staand geval en de aandacht af te leiden van hetgeen daadwerkelijk van belang is: 
de veiligheid, het recht op leven en de waardigheid van de vermoorde vrouwen en jonge 
meisjes. In Midden-Amerika heeft men de neiging vrouwenmoorden toe te schrijven aan 
het werk van maras (bendes van criminele jongeren) of in verband te brengen met 
prostitutie om zodoende het probleem te bagatelliseren;

– het gewelddadige karakter van de moorden: de moorden worden gekenmerkt door 
afkeer en vrouwenhaat. De vrouwen worden ontvoerd, seksueel misbruikt, gemarteld, 
vermoord, verminkt en achtergelaten in de woestijn, langs de weg, op marktpleinen of 
verlaten terreinen;

– het gebrek aan financiële middelen bij de opgerichte instellingen ter bestrijding van 
vrouwenmoorden: de instellingen die door de staten zijn opgericht, worden voornamelijk 
geconfronteerd met een gebrek aan financiële en personele middelen1;

– tekortkomingen in de nationale wetgevingen en de ratificatie van de internationale 
instrumenten: er bestaan in Mexico en Midden-Amerika wetten en nationale plannen ter 
voorkoming en uitbanning van geweld tegen vrouwen, daarbij inbegrepen de bestrijding 
van vrouwenmoorden. De meerderheid van deze maatregelen wordt echter om diverse 
redenen niet efficiënt toegepast, onder andere vanwege het gebrek aan personele en 
financiële middelen2. Nicaragua heeft bijvoorbeeld het Facultatief Protocol bij het 
CEDEW-Verdrag niet geratificeerd, waarin een meldingsprocedure voor 
mensenrechtenschendingen is opgenomen en op grond waarvan het Comité voor de 
uitbanning van discriminatie van vrouwen een onderzoek naar ernstige schendingen van de 
rechten van de vrouw kan instellen. 

– aanstellen van een functionaris die is gespecialiseerd in de vraagstukken inzake de 
gendergelijkheid bij de vertegenwoordigingen van de Europese Unie in de betreffende 
landen;

– verschaffen van concrete bevoegdheden, zoals een coördinatiepost voor de vraagstukken 
inzake de gendergelijkheid en de vrouwenmoorden: opstellen van rapporten over de 
vooruitgang en moeilijkheden op dit gebied en deze doen toekomen aan de Commissie, de 
Raad en het Europees Parlement;

  
1 Zoals in het geval van het Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar contre la 
Mujeres (Nationaal Plan ter voorkoming en uitbanning van geweld tegen vrouwen binnen de familie -
PLANOVI) in Guatemala.
2 Zie de bijlagen die de nationale parlementen hebben verstrekt.
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– ervoor zorgen dat de kwestie van de vrouwenmoorden en de straffeloosheid een verplicht 
agendapunt wordt van de fora voor de politieke dialoog op verschillende niveaus, zoals het 
gemengd comité en het gezamenlijk comité;

– organiseren van een permanente ronde tafel over vrouwenmoorden, in het geval van 
Mexico in samenwerking met de OESO en in het bijzonder met het nationale contactpunt 
van de OESO dat is belast met de bewaking van de richtsnoeren voor multinationale 
ondernemingen;

– de strijd tegen vrouwenmoorden en straffeloosheid als thema opnemen in de 
landenstrategiedocumenten 2007-2013, uiterlijk bij de tussentijdse revisie van deze 
documenten; 

– deze kwestie bij de onderhandelingen over een associatieakkoord met Midden-Amerika een 
belangrijke plaats geven; 

– deze kwestie tevens opnemen in de “built-in agenda” van de partnerschapsovereenkomst 
met Mexico, in het bijzonder in de bilaterale overeenkomst inzake de investeringen.

De rol van het Europees Parlement met betrekking tot de vrouwenmoorden en de 
straffeloosheid in Mexico en Midden-Amerika, bestaat voornamelijk uit het houden van 
toezicht op de Commissie en de lidstaten bij hun pogingen het probleem in de regio uit te 
bannen. Het is dan ook van belang dat het Europees Parlement vóór de volgende top EU-
Latijns Amerika die in mei 2008 in Lima wordt gehouden, bijeenkomt om het thema van de 
vrouwenmoorden te bespreken met ondersteuning van alle bovengenoemde instellingen en 
personen, zodat een balans kan worden opgemaakt en de toekomstige strategie aan de 
verkregen resultaten kan worden aangepast.
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