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B7-0000/2009

Uitbanning van geweld tegen vrouwen

Resolutie van het Europees Parlement over de uitbanning van geweld tegen vrouwen

Het Europees Parlement,

– gezien de bepalingen van de juridische instrumenten van de VN op het gebied van 
mensenrechten en met name vrouwenrechten, zoals het VN-Handvest, de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens, de internationale verdragen over burgerrechten en 
politieke rechten en over economische, sociale en culturele rechten, het verdrag over de 
uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW) en het 
facultatieve protocol hierbij, alsmede het verdrag inzake de bescherming tegen foltering 
en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing,

– gezien andere VN-instrumenten inzake geweld tegen vrouwen, zoals de Verklaring van 
Wenen en het actieprogramma van 25 juni 19931, de Verklaring over de uitbanning van 
geweld tegen vrouwen van 20 december 19932, de resolutie over de uitbanning van 
huiselijk geweld tegen vrouwen van 22 december 20033, de resolutie "Working towards
the elimination of crimes against women committed in the name of honour" van 30 januari 
20034, de resolutie over de uitbanning van huiselijk geweld tegen vrouwen van 19 februari 
20045, de resolutie over misdaadpreventie en strafrechtelijke maatregelen ter uitbanning 
van geweld tegen vrouwen van 2 februari 19986, de rapporten van de speciale rapporteurs 
inzake geweld tegen vrouwen van de Hoge VN-Commissaris voor de mensenrechten, en 
Algemene aanbeveling nr. 19 van de Commissie uitbanning van discriminatie tegen 
vrouwen7,

– gezien de Verklaring van Beijing en het Actieplatform, aangenomen door de Vierde 
wereldconferentie over vrouwen op 15 september 1995 en haar resoluties van 18 mei 2000 
over de follow-up van het Actieplatform van Beijing8 en van 10 maart 2005 over de 
follow-up van de Vierde wereldconferentie over vrouwen - Actieplatform (Beijing +10)9, 

– gezien het rapport van de VN-Secretaris-generaal van 6 juli 2006 getiteld "In-depth study 
on all forms of violence against women"10,

                                               
1 Aangenomen door de Wereldconferentie over de mensenrechten, 14-25 juni 1993.
2 Resolutie 48/104 Algemene VN-Vergadering.
3 Resolutie 58/147 Algemene VN-Vergadering.
4 Resolutie 57/179 Algemene VN-Vergadering.
5 Resolutie 58/147 Algemene VN-Vergadering.
6 Resolutie 52/86 Algemene VN-Vergadering.
7 Aangenomen op de 11de vergadering van de CEDAW in 1992.
8 PB C 59 van 23.2.2001, blz. 258. 
9 PB C 320 E van 15.12.2005, blz. 247.
10 A/61/122/Add.1.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 2 februari 2006 over de huidige situatie ten 
aanzien van de bestrijding van geweld tegen vrouwen en mogelijke toekomstige acties1, 

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 september 1997 over de noodzaak van een 
campagne in de gehele Europese Unie ter bestrijding van geweld tegen vrouwen3,

– gezien de VN-resolutie van 30 januari 2007 over opvoering van de inspanningen om alle 
vormen van geweld tegen vrouwen uit te bannen4,

– gezien de resolutie van de Interparlementaire Unie over de rol van parlementen bij de 
bestrijding van geweld tegen vrouwen5,

– gezien de vragen voor mondelinge beantwoording van …  aan de Raad en de Commissie 
over uitbanning van geweld tegen vrouwen (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 
– B7-0000/2009),

– gelet op artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het VN-platform van Beijing geweld tegen vrouwen heeft gedefinieerd 
als elke uiting van op gender gebaseerd geweld die fysieke, seksuele of psychologische 
schade of lijden tot gevolg heeft of kan hebben, met inbegrip van het dreigen met zulke 
handelingen, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, 

B. overwegende dat geweld van mannen tegen vrouwen niet alleen een probleem voor de 
volksgezondheid vormt, maar ook een kwestie is van gelijkheid tussen vrouwen en 
mannen, een gebied waarop de EU gemachtigd is in actie te komen,

C. overwegende dat geweld van mannen tegen vrouwen een schending vormt van de 
mensenrechten: het recht op leven, het recht op veiligheid, het recht op waardigheid en het 
recht op fysieke en geestelijke integriteit,

D. overwegende dat geweld van mannen tegen vrouwen een belemmering vormt voor de 
participatie van vrouwen in maatschappelijke activiteiten en op de arbeidsmarkt, en tot 
marginalisatie en armoede voor vrouwen kan leiden,

E. overwegende dat huiselijk geweld tegen vrouwen een structureel en wijdverbreid 
probleem in heel Europa vormt en dat dit verschijnsel mensen ongeacht hun leeftijd, 
opleiding, inkomen of maatschappelijke positie betreft, en verband houdt met een 
ongelijke machtsverdeling tussen de geslachten in onze samenleving,

F. overwegende dat het type geweld tegen vrouwen per cultuur en traditie verschilt, en 
overwegende dat genitale verminking van vrouwen, zogeheten eerwraak en gedwongen 
huwelijken in de EU een realiteit zijn,

                                               
1 PB C 288 E van 25.11.2006, blz. 66.
2 PB C 364 van 18.12.2000, blz. 1.
3 PB C 304 van 6.10.1997, blz. 55.
4 Resolutie 61/143 Algemene VN-Vergadering.
5 Resolutie van de 114de vergadering (Nairobi, 12 mei 2006).
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G. overwegende dat er geen systematische en vergelijkbare informatie over verschillende 
soorten geweld tegen vrouwen in de EU is, zodat het moeilijk is de werkelijke omvang 
van dit verschijnsel vast te stellen en een adequate oplossing voor dit probleem te vinden,

H. overwegende dat vrouwen vaak geen aangifte doen van geweld dat door mannen tegen 
hen wordt gebruikt, omdat zij geen vertrouwen hebben in de politie, het rechtssysteem en 
de sociale diensten,

I. overwegende dat het Parlement vaak heeft aangedrongen op de invoering van een 
Europees Jaar voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen,

J. overwegende dat de VN 25 november heeft uitgeroepen tot Werelddag voor de uitbanning 
van geweld tegen vrouwen,

1. dringt er bij de lidstaten op aan hun nationale wetgeving en beleid ter bestrijding van 
geweld tegen vrouwen aan te scherpen, met name via het ontwikkelen van breed opgezette 
nationale actieplannen tegen geweld tegen vrouwen;

2. dringt er bij de Commissie op aan de Raad een coherenter EU-beleidsplan ter bestrijding 
van geweld tegen vrouwen voor te leggen, zoals genoemd in de routekaart voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen van de Europese Commissie;

3. verzoekt de Commissie een Europees Jaar ter bestrijding van geweld tegen vrouwen uit te 
roepen, zoals het Parlement reeds herhaaldelijk heeft gevraagd;

4. verzoekt de Commissie een jaarlijkse rondetafelconferentie op hoog niveau te organiseren 
over het onderwerp geweld tegen vrouwen;

5. herinnert eraan dat het nog steeds in afwachting is van de resultaten van de studie van de 
Commissie naar wetgeving inzake op gender gebaseerd geweld en geweld tegen vrouwen;

6. dringt er bij de lidstaten op aan de publieke bewustwording omtrent huiselijk geweld te 
verbeteren en informatieprogramma's over dit onderwerp te ontwikkelen, en het 
stereotiepe beeld van de positie van de vrouw in de samenleving via onderwijs en via de 
media te veranderen;

7. onderstreept het belang van opleiding voor alle personen die werken met vrouwelijke 
slachtoffers van geweld, met inbegrip van de politie en de sociale en juridische diensten;

8. dringt er bij de lidstaten op aan een gemeenschappelijke grondslag overeen te komen voor 
het verzamelen van statistieken over geweld tegen vrouwen, in nauwe samenwerking met 
het Europese Genderinstituut, teneinde uit de gehele EU vergelijkbare gegevens over 
geweld tegen vrouwen bijeen te brengen; 

9. dringt er bij de lidstaten op aan seksueel geweld binnen het huwelijk als delict te erkennen 
en verkrachting binnen het huwelijk als strafbaar feit aan te merken, en geen beroep op 
culturele praktijken of tradities te aanvaarden als verzachtende factor in gevallen van 
geweld tegen vrouwen, eerwraak of genitale verminking van vrouwen;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
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regeringen van de lidstaten en de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties.


