
 

Vrouwenbesnijdenis treft half miljoen slachtoffers
in EU
 
Een half miljoen vrouwen in de EU en maar liefst 200 miljoen mensen wereldwijd leven
met de gevolgen van vrouwenbesnijdenis.
 
Vrouwenbesnijdenis is één van de meest wrede schendingen van de mensenrechten van
vrouwen. Het bestaat uit het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de uitwendige vrouwelijke
genitaliën en wordt het meest uitgevoerd bij meisjes tussen vijf en acht jaar,  meestal onder
deplorabele hygiënische omstandigheden. Het heeft geen medische voordelen en kan
levenslange ernstige lichamelijke en psychische gevolgen hebben. De EP-leden herhalen hun
oproep om deze barbaarse praktijken wereldwijd te stoppen in het kader van de Internationale
Dag van Nultolerantie tegen Vrouwenbesnijdenis op 6 februari.
 
 
 Vrouwenbesnijdenis wordt nog steeds uitgevoerd in sommige landen in Azië, Afrika en het
Midden-Oosten. Echter, jonge meisjes in geëmigreerde gezinnen zijn soms ook niet veilig in de
EU, waar deze praktijken als misdaad wordt beschouwd. Rond de 500.000 vrouwen in heel
Europa zijn slachtoffer van vrouwenbesnijdenis.
 
 
 "Cultuur, gewoonten, religie, traditie of zogenaamde 'eer' kunnen geen rechtvaardiging zijn
voor  gewelddadigheden  tegen  vrouwen,"  zegt  Vilija  Blinkevičiūtė,  Voorzitter  van  de
parlementaire  commissie  Gendergelijkheid.
 
 
 In 2013 onthulde de EU een nieuwe strategie om deze praktijk te stoppen, de leden vragen nu
om een overzicht van de Commissie over de actie die hiertegen is ondernomen. Op woensdag
7 februari 2018 namen de leden een resolutie aan waarin zij vragen voor meer aandacht en
preventieve maatregelen in vluchtelingenkampen en de hoogste beschermingsnormen voor
asielzoekers die asiel aanvragen op gronden die verband houden met vrouwenbesnijdenis.
Verder vragen zij om een flexibelere financiering voor grassroots-organisatie en betere training
voor  betrokkenen.  De  lidstaten  worden  verzocht  om nadrukkelijk  de  medicalisering  van
vrouwenbesnijdenis te verbieden en voor meer waakzaamheid bij het opsporen, onderzoeken
en vervolgen van vrouwenbesnijdenis.
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https://epthinktank.eu/2013/11/21/female-genital-mutilation-fgm-in-eu/
https://epthinktank.eu/2013/11/21/female-genital-mutilation-fgm-in-eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home.html


 
 
Meer informatie
Persbericht: Nultolerantie voor vrouwenbesnijdenis (07-02-2018)
Resolutie van het Europees Parlement over nultolerantie ten aanzien van vrouwelijke genitale
verminking (VGV)
Interview
met Malin Björk: "Genitale verminking van vrouwen gelieerd aan patriarchaat, niet religie" (06-
02-2017)
Strategie: Vrouwelijke genitale verminking uitbannen

Bekijk de video
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/zero-tolerance-for-female-genital-mutilation
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180202IPR97032/zero-tolerance-for-female-genital-mutilation
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0068&language=nl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B8-2018-0068&language=nl
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170203STO61016/bjork-female-genital-mutilation-way-to-control-women-s-bodies-and-sexuality
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170203STO61016/bjork-female-genital-mutilation-way-to-control-women-s-bodies-and-sexuality
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20170203STO61016/bjork-female-genital-mutilation-way-to-control-women-s-bodies-and-sexuality
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0833&from=EN

