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PROTOKOLSIDE

På mødet den 11. december 2000 meddelte Parlamentets formand, at forslag til beslutning af 
Nuala Ahern m.fl. om skamfering af kvindelige kønsorganer (B5-0686/2000 - ændret udgave 
forelagt den 26. februar 2001 af Maurizio Turco m.fl.) i henhold til forretningsordenens 
artikel 48 var henvist til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder som 
korresponderende udvalg og til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, 
Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik, Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Udvikling og Samarbejde som rådgivende 
udvalg.

På mødet den 23. januar 2001 vedtog Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 
at udarbejde en betænkning om dette emne og valgte Elena Valenciano Martínez-Orozco til 
ordfører.

På mødet den 28. februar 2001 meddelte Parlamentets formand, at Udvalget om Kvinders 
Rettigheder og Lige Muligheder havde fået tilladelse til at udarbejde en betænkning, og at 
Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget 
om Udvikling og Samarbejde var anmodet om at udarbejde udtalelser.

På mødet den 14. juni meddelte Parlamentets formand, at Udvalget om Borgernes Friheder og 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som var udpeget som rådgivende udvalg, ville 
medvirke i udarbejdelsen af betænkningen i overensstemmelse med Hughes-proceduren.

På møder den 20. juni og 12. juli 2001 behandlede udvalget forslaget til beslutning.

På sidstnævnte møde vedtog det forslaget til beslutning (for: 19; imod: 0; hverken/eller: 12).

Til stede under afstemningen var: Maj Britt Theorin (formand), Marianne Eriksson 
(næstformand), Anne E.M. Van Lancker (næstformand), Elena Valenciano Martínez-Orozco 
(ordfører), María Antonia Avilés Perea, Concepció Ferrer (for Marielle de Sarnez, jf. 
forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Ilda Figueiredo (for Geneviève Fraisse), Francesco 
Fiori (for Margie Sudre, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Fiorella Ghilardotti, 
Norbert Glante (for Karin Jöns, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Robert Goodwill, 
Jutta D. Haug (for Anna Karamanou), Mary Honeyball, María Izquierdo Rojo (for Elena 
Ornella Paciotti), Margot Keßler (for Lissy Gröner, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), 
Christa Klaß, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Toine Manders (for Marieke 
Sanders-ten Holte, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Thomas Mann, Maria Martens, 
Christa Prets, María Rodríguez Ramos, Giacomo Santini (for Timothy Kirkhope, jf. 
forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Amalia Sartori, Olle Schmidt (for Lone Dybkjær), 
Miet Smet, Patsy Sörensen, María Sornosa Martínez (for Helena Torres Marques), Joke 
Swiebel og Lousewies van der Laan.

Udtalelserne fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og Udvalget om Udvikling og Samarbejde er vedføjet denne betænkning. 
Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik 
vedtog den 23. januar 2001 ikke at afgive udtalelse.

Betænkningen indgivet den 17. juli 2001.
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Fristen for ændringsforslag til denne betænkning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den 
mødeperiode, hvor den skal behandles.
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FORSLAG TIL BESLUTNING

Europa-Parlamentets beslutning om skamfering af kvindelige kønsorganer 
(2001/2035(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til beslutning af 26. februar 2001 af Maurizio Turco m.fl. om 
skamfering af kvindelige kønsorganer (B5-0686/2000/ændr.), undertegnet af 317 
medlemmer af Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 2, 3 og 5 i verdenserklæringen om menneskerettigheder af 1948,

– der henviser til artikel 2, 3 og 26 i FN’s internationale konvention af 1966 om borgerlige 
og politiske rettigheder,

– der henviser til artikel 2, 3 og 12 i FN’s internationale konvention af 1966 om 
økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

– der henviser til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder af 4. november 1950,

– der særligt henviser til artikel 5, litra a), i konventionen af 1979 om afskaffelse af alle 
former for diskrimination imod kvinder,

– der henviser til artikel 2, stk. 1, artikel 19, stk. 1, artikel 24, stk. 3, og artikel 34 og 39 i 
konventionen om barnets rettigheder, vedtaget den 20. november 1989 af FN’s 
Generalforsamling,

– der henviser til artikel 1 og 2, litra f), artikel 5 og 10, litra c), artikel 12 og 16 i henstilling 
nr. 19, vedtaget i 1992 af komiteen vedrørende afskaffelse af diskrimination imod kvinder,

– der henviser til FN’s erklæring og handlingsprogram fra verdenskonferencen om 
menneskerettigheder i Wien i juni 1993,

– der henviser til FN’s Generalforsamlings erklæring om afskaffelse af vold mod kvinder, 
vedtaget i december 1993, som er det første internationale instrument om 
menneskerettigheder, der udelukkende omhandler vold mod kvinder,

– der henviser til rapporterne fra FN’s særlige ordfører om vold mod kvinder, Radhika 
Coomaraswamy,

– der henviser til erklæringen og handlingsprogrammet fra den internationale konference 
om befolkning og udvikling (Cairo, 13. september 1994),

– der henviser til erklæringen og handlingsprogrammet fra den fjerde internationale 
kvindekonference (Beijing, 15. september 1995),

– der henviser til sin beslutning af 15. juni 19951 om den fjerde internationale 

1 EFT C 166 af 3.7.1995, s. 92.
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kvindekonference i Beijing,

– der henviser til sin beslutning af 15. juni 20001 om FN’s særlige samling om kvinder 
2000,

– der henviser til AVS-EU-partnerskabsaftalen (Cotonou-aftalen) underskrevet den 23. juni 
2000 og den vedhæftede finansprotokol,

– der henviser til sin beslutning af 18. maj 20002 om opfølgningen af 
Beijing-handlingsplanen,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 19973 om krænkelse af kvinders rettigheder,

– der henviser til sin beslutning af 16. september 19974 om vold mod kvinder,

– der henviser til den valgfrie protokol til konventionen om afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder, vedtaget den 12. marts 1999 af FN's Kommission for 
Kvinders Status,

– der henviser til Europarådets resolution af 12. april 1999 om skamfering af kvindelige 
kønsorganer,

– der henviser til sin holdning af 16. april 19995 om ændret forslag til Fællesskabets 
handlingsprogram (Daphne) (2000-2004) om foranstaltninger til forebyggelse af vold mod 
børn, unge og kvinder,

– der henviser til sin holdning af 15. november 20006 om Fællesskabets rammeprogram for 
ligestilling mellem mænd og kvinder,

– der henviser til sin afgørelse af 14. december 20007 om at indføre en særskilt budgetpost 
(B5-802) "Skamfering af kvindelige kønsorganer" inden for rammerne af 
2001-budgettet/Daphne-programmet,

– der henviser til ekspertgruppens henstillinger om skamfering af kvindelige kønsorganer 
under Daphne-programmet/skamfering af kvindelige kønsorganer fra november 19988,

– der henviser til rapporten om skamfering af kvindelige kønsorganer, vedtaget den 3. maj 
20019 af Europarådets Parlamentariske Forsamling,

– der henviser til Rådets, Europa-Parlamentets og Kommissionens fælles proklamation af 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i forbindelse med Det 

1 EFT C 67 af 1.3.2001, s. 289.
2 EFT C 59 af 23.2.2001, s. 133.
3 EFT C 115 af 14.4.1997, s. 172.
4 EFT C 304 af 6.10.1997, s. 55.
5 EFT C 219 af 30.7.1999, s. 497.
6 Endnu ikke offentliggjort i EFT.
7 EFT L 56 af 26.2.20001, s. 1008.
8 Det Internationale Center for Reproduktiv Sundhed (Gent).
9 Europarådet: Skamfering af kvindelige kønsorganer, Dok 9076 af 3.5.2001.
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Europæiske Råds møde i Nice den 8. december 2000,

– der henviser til de synspunkter, som Europa-Parlamentet gentagne gange har givet udtryk 
for i spørgsmålet om de internationale menneskerettigheder,

– der henviser til EU- traktatens artikel 6 og 7 om respekt for menneskerettighederne – 
generelle principper – og EF-traktatens artikel 12 og 13 om forbud mod 
forskelsbehandling,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder og 
udtalelser fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og Udvalget om Udvikling og Samarbejde (A5-0285/2001),

A. der henviser til, at ifølge oplysninger fra WHO er 130 mio. kvinder verden over blevet 
udsat for skamfering af deres kønsorganer, og at 2 mio. kvinder hvert år udsættes for 
denne praksis,

B. der henviser til, at det ifølge WHO og forskellige ngo'er og undersøgelser, trods 
vanskelighederne ved at foretage præcise skøn på grund af manglen på officielle 
oplysninger, anslås, at denne praksis finder sted i mindst 25 afrikanske lande, i visse 
asiatiske lande (Indonesien, Malaysia) og i Mellemøsten (Yemen, De Forenede Arabiske 
Emirater, Egypten); der endvidere henviser til, at det er konstateret, at skamfering af 
kvindelige kønsorganer også praktiseres i indvandrersamfund fra disse lande i USA, 
Canada, Australien, New Zealand og Europa (ifølge nogle kilder nærmer antallet af ofre 
sig 60.000 og antallet af kvinder i risikosituation 20.000),

C. der henviser til, at omkring halvdelen af de 25-30 afrikanske lande, der praktiserer 
skamfering af kvindelige kønsorganer, har vedtaget forskellige love, der helt eller delvis 
fordømmer denne praksis, men som ikke bliver håndhævet,

D. der henviser til, at skamfering af kvindelige kønsorganer kan antage forskellige grader, fra 
klitoridectomi (hel eller delvis fjernelse af klitoris) og excision (fjernelse af klitoris og de 
små skamlæber), som udgør cirka 85% af de former for skamfering af kvindelige 
kønsorganer, der finder sted, til den mest yderliggående form infibulation (fuldstændig 
fjernelse af klitoris og de små skamlæber samt indersiden af de store skamlæber, hvorefter 
vulva sys sammen, således at der kun efterlades en meget lille skedeåbning),

E. der henviser til, at skamfering af kvindelige kønsorganer fører til uoprettelige 
helbredsskade for de kvinder og piger, som udsættes for denne praksis, og endog kan 
medføre døden; brugen af primitive instrumenter og manglende antiseptiske 
forholdsregler har sekundære skadevirkninger, herunder smerter ved seksuelt samvær og 
fødsler, uoprettelig beskadigelse af organerne og andre komplikationer, som f.eks. 
blødninger, chok, infektioner, smitte med aidsvirus, stivkrampe og godartede svulster 
samt alvorlige komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsel,

F. der henviser til, at enhver skamfering af kvindelige kønsorganer, uanset omfanget, er en 
krænkelse af kvinden og et overgreb mod hendes grundlæggende rettigheder, konkret 
retten til personlig og fysisk integritet og psykisk sundhed samt hendes seksuelle og 
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reproduktive rettigheder, og at denne krænkelse under ingen omstændigheder kan 
retfærdiggøres ud fra hensynet til kulturelle traditioner af forskellig art eller 
initiationsceremonier,

G. der henviser til, at menneskerettighedernes universelle og udelelige karakter, som 
anerkendes og bekræftes i alle internationale traktater herom og i særdeleshed om 
kvinders rettigheder, anfægtes af den radikale kulturrelativisme, der i sin mest ekstreme 
form betragter kulturen som det eneste grundlag for moralsk legitimation; der henviser til, 
at kvinders og pigers rettigheder trues i kulturens, traditionernes og sædvanens, ja endog 
den religiøse ekstremismes navn, der som oftest tildeler kvinden en social position eller 
status, som er ringere end mandens,

H. der henviser til, at den seksuelle skamfering, som piger udsættes for, bør fordømmes 
kategorisk som en klar overtrædelse af de internationale og nationale bestemmelser om 
beskyttelse af børn og deres rettigheder,

I. henviser til, at skamfering af kvindelige kønsorganer udgør en krænkelse af kvinders og 
børns rettigheder, som er indskrevet i en række internationale konventioner, og at det er 
strafbart i henhold til medlemsstaternes lovgivning og i strid med principperne i EU's 
charter om grundlæggende rettigheder;

J. der henviser til, at vold mod kvinder har rod i sociale strukturer, som er baseret på ulighed 
mellem kønnene og ubalance i magt-, dominans- og kontrolforholdene, og hvor det 
sociale og familiemæssige pres bevirker, at en grundlæggende ret som respekten for den 
personlige integritet krænkes,

K. der henviser til, at skamfering af kvindelige kønsorganer øger den diskrimination, som 
kvinder og piger i forvejen udsættes for i de samfund, hvor det praktiseres,

L. der understreger den afgørende rolle, som uddannelse og oplysning spiller i 
bestræbelserne på at bekæmpe denne praksis, og der navnlig anerkender betydningen af at 
overbevise folk om, at de kan opgive visse former for praksis uden dermed at  give  afkald 
på væsentlige aspekter af deres egen kultur,

M. der henviser til, at det i artikel 2, litra f), i FN' s konventionen om afskaffelse af alle 
former for diskrimination imod kvinder kræves af alle de deltagende stater, at de træffer 
alle passende foranstaltninger, herunder lovgivning, for at ændre eller afskaffe 
eksisterende love, bestemmelser, skikke og praksis, som medfører diskriminering imod 
kvinder,

N. der henviser til, at det i artikel 5, litra a), i konventionen om afskaffelse af alle former for 
diskrimination imod kvinder bestemmes, at de deltagende stater skal tage alle passende 
forholdsregler "for at ændre mænds og kvinders sociale og kulturelle adfærdsmønster med 
henblik på at opnå afskaffelse af fordomme, sædvaner og al anden adfærd, som hviler på 
den opfattelse, at det ene køn er mere eller mindre værd end det andet, eller på fastlåste 
kønsroller",

O. der henviser til, at Wien-erklæringen og –handlingsprogrammet fra juni 1993 for første 
gang fastlægger, at kvinders grundlæggende rettigheder er en umistelig, fuldgyldig og 
uadskillelig del af menneskerettighederne, og at alle former for vold, navnlig de former 
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som er et resultat af kulturelle fordomme, ikke kan forenes med menneskets værdighed og 
værdi,

P. der henviser til, at erklæringen om afskaffelse af vold imod kvinder, vedtaget af De 
Forenede Nationers Generalforsamling i december 1993, for første gang indeholder en 
officiel FN-fortolkning af kønsbaseret vold, nemlig enhver form for kønsbaseret vold, som 
påfører eller kan påføre kvinder fysiske, seksuelle eller psykiske skader eller lidelser, 
herunder trussel om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlige frihedsberøvelser, uanset 
om det er i det offentlige eller i det private liv, 

Q. der henviser til, at artikel 2 i denne erklæring klart fastlægger, at vold imod kvinder 
omfatter alle former for fysisk, seksuel og psykisk vold, der begås inden for familien, 
herunder især skamfering af kønsorganer og andre traditionsbundne ritualer, som er 
skadelige for kvinder,

R. der henviser til, at artikel 4 i denne erklæring fastlægger, at staterne bør fordømme vold 
imod kvinder og ikke påberåbe sig hensyn til sædvane, tradition eller religion for at 
unddrage sig forpligtelsen til at afskaffe volden,

S. der henviser til artikel 2, stk. 1, i FN’s konvention af 1989 om barnets rettigheder, hvori 
det fastsættes, at "deltagerstaterne skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i 
denne konvention, for ethvert barn inden for deres jurisdiktion, uden forskelsbehandling af 
nogen art og uden hensyn til (…) køn (…)"; der henviser til, at artikel 24, stk. 3, 
fastlægger, at "deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med 
henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed",

T. der henviser til, at handlingsplatformen fra verdenskonferencen om befolkning og 
udvikling, der afholdtes i 1994 i Cairo, indeholder henstillinger til staterne om at afskaffe 
skamfering af kvindelige kønsorganer og beskytte kvinder og piger mod denne praksis,

U. der henviser til, at opfølgningskonferencen efter Cairo, og især artikel 42 i 
nøgleaktionerne vedrørende den videre gennemførelse af handlingsprogrammet fra 
verdenskonferencen om befolkning og udvikling, fastsatte, at regeringerne skal fremme og 
beskytte pigers og unge kvinders menneskerettigheder, som omfatter økonomiske og 
sociale rettigheder samt frihed for tvang, forskelsbehandling og vold, herunder skadelig 
praksis og seksuel udnyttelse; regeringerne skal tage hele deres lovgivning op til revision 
og ændre og ophæve de love, som medfører forskelsbehandling af piger og unge kvinder,

V. der henviser til, at Beijing-erklæringen og -platformen fra 1995 retter kraftige 
henstillinger til regeringerne med opfordring om at vedtage og håndhæve lovgivning, som 
gør det strafbart at udsætte kvinder for voldelige former for praksis og handlinger, 
herunder skamfering af kvindelige kønsorganer, og om på det kraftigste at støtte den 
indsats, som de ikke-statslige organisationer og fællesskabsorganisationer gør for at 
afskaffe denne praksis,

W. der henviser til, at Beijing-platformen opfordrer staterne til at tage alle passende 
forholdsregler, navnlig på uddannelsesområdet, for at ændre mænds og kvinders sociale 
og kulturelle adfærdsmønstre med henblik på afskaffelse af fordomme og sædvaner og al 
anden adfærd, som hviler på den opfattelse, at det ene køn er mere eller mindre værd end 
det andet, eller på fastlåste kønsroller,
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X. der henviser til, at AVS-EU-partnerskabsaftalen (Cotonou-aftalen) bygger på sådanne 
universelle principper og indeholder bestemmelser mod skamfering af kvindelige 
kønsorganer (artikel 9 om aftalens væsentlige elementer, herunder respekten for alle 
menneskerettigheder, og artikel 25 og 31 om henholdsvis social udvikling og 
kønsaspektet),

Y. der henviser til, at Europarådets Parlamentariske Forsamlings rapport af 3. maj 2001 
kræver et forbud mod skamfering af kvindelige kønsorganer og betragter dette fænomen 
som en umenneskelig og nedværdigende behandling i overensstemmelse med artikel 3 i 
den europæiske menneskerettighedskonvention; minder om, at beskyttelsen af kultur og 
traditioner ikke går forud for respekten for de grundlæggende rettigheder eller kan hindre 
forbud mod praksis, som nærmer sig tortur,

Z. der henviser til, at Kommissionen og Rådet inden for rammerne af en europæisk fælles 
indvandrings- og asylpolitik bør tage hensyn til risikoen for skamfering af kvindelige 
kønsorganer ved afslag på asylansøgninger,

AA. henviser til, at medlemsstaterne nu råder over en fælles juridisk ramme, der gør det 
muligt at udforme en effektiv politik til bekæmpelse af diskrimination og indføre en 
fælles asylordning samt en ny indvandringspolitik (EF-traktatens artikel 13 og afsnit 
IV);

1. tager på det kraftigste afstand fra skamfering af kvindelige kønsorganer som en krænkelse 
af de grundlæggende menneskerettigheder;

2. anmoder Den Europæiske Union og medlemsstaterne om ud fra hensynet til 
menneskerettighederne, den personlige integritet, samvittighedsfriheden og retten til 
sundhed at samarbejde om harmonisering af den eksisterende lovgivning og udarbejdelse 
af en særlig lovgivning på området;

3. modsætter sig, at området på nogen måde gøres til et lægeligt anliggende, da dette kun vil 
føre til, at skamfering af kvindelige kønsorganer retfærdiggøres, og at denne praksis bliver 
acceptabel i Den Europæiske Union;

4. bekræfter, at skamfering af kvindelige kønsorganer både i sig selv og på grund af 
følgevirkningerne udgør et alvorligt problem for samfundet som helhed; for at 
medlemmerne af de berørte samfund eller grupper kan overbevises om, at det er 
nødvendigt at afskaffe denne praksis, bør de foranstaltninger, der træffes, imidlertid 
baseres på inddragelse af og samarbejde med de pågældende samfund og tilpasses disses 
virkelighed;

5. bekræfter, at de grunde, mange samfund giver for at opretholde traditionelle ritualer, som 
udgør en sundhedsrisiko for kvinder og piger, hverken er videnskabeligt begrundet eller 
har oprindelse i eller kan retfærdiggøres af religionen; 

6. opfordrer til gennemførelse af en grundig undersøgelse for at fastslå omfanget af dette 
fænomen i EU-landene;

7. anmoder om, at Kommissionen med det formål at afskaffe skamfering af kvindelige 
kønsorganer i Den Europæiske Union udarbejder en integreret strategi, som ikke nøjes 
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med at fordømme disse handlinger, men som også indfører såvel juridiske og 
administrative, som forebyggende, opdragende og sociale mekanismer, som gør det muligt 
for de kvinder, der udsættes eller kan blive udsat herfor, at opnå reel beskyttelse;

8. anmoder om, at denne integrerede strategi følges op af uddannelsesprogrammer samt 
nationale og internationale oplysningskampagner;

9. anmoder Kommissionen om at gennemføre en bevidstgørelseskampagne rettet mod 
lovgivere/parlamenter i de pågældende lande med henblik på at maksimere virkningen af 
den eksisterende lovgivning og, hvis den ikke eksisterer, at bistå med formulering og 
vedtagelse af en sådan lovgivning;

10. henstiller til Den Europæiske Union og medlemsstaterne, at de forfølger, fordømmer og 
straffer skamfering af kvindelige kønsorganer og iværksætter en helhedsstrategi, der tager 
hensyn til de forskriftsmæssige, sundhedsmæssige og sociale aspekter samt til 
indvandrergruppernes integration;

11. henstiller i den forbindelse til medlemsstaterne:

- at definere enhver skamfering af kvindelige kønsorganer som et strafbart forhold, 
uanset om den berørte kvinde har givet en eller anden form for samtykke eller ej, samt 
at straffe enhver, der bistår, ansporer, råder eller foranlediger støtte til en person til at 
foretage nogen af disse handlinger på en kvindes eller piges krop,

- at retsforfølge, dømme og straffe enhver, der er bosiddende i en medlemsstat, og som 
har foretaget skamfering af kvindelige kønsorganer, også selv om det strafbare forhold 
er begået uden for den pågældende medlemsstats territorium, 

- at vedtage lovgivningsmæssige foranstaltninger, som giver dommere eller 
anklagemyndigheder mulighed for at træffe sikkerhedsmæssige og præventive 
forholdsregler, hvis de har kendskab til forhold, hvor der er risiko for, at kvinder eller 
piger kan blive udsat for skamfering,

- at vedtage administrative bestemmelser vedrørende sundhedscentre, sundhedsfagligt 
personale, uddannelsescentre og socialrådgivere samt adfærdskodekser, reglementer 
og etiske regler, således at personalet i sundhedssektoren, den sociale sektor og 
undervisningssektoren anmelder begåede strafbare forhold, som de har kendskab til, 
eller tilfælde, hvor der er risiko for, at der vil blive begået et strafbart forhold, og hvor 
der derfor er behov for beskyttelse, samt at de sideløbende hermed udfører et 
oplysende og bevidstgørende arbejde i familierne, hvilket ikke betyder en krænkelse af 
tavshedspligten,

- at betragte truslen om og/eller risikoen for skamfering af kvindelige kønsorganer som 
en grund, der i henhold til bestemmelserne om beskyttelse af børn, berettiger til 
indgreb fra den offentlige forvaltnings side f.eks. i form af beskikkelse af en værge for 
den pågældende pige eller tilbageholdelse af social bistand m.m.,

- at iværksætte en forebyggende strategi for social indsats, der tager sigte på at beskytte 
mindreårige piger, og som ikke stigmatiserer indvandrersamfundene, omfattende 
offentlige programmer og sociale tjenester, som både skal forebygge denne praksis 
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(oplysning, uddannelse og bevidstgørelse blandt risikosamfund samt indsats i 
forbindelse med konkrete tilfælde) og yde støtte til ofrene (psykologisk og lægelig 
bistand, herunder om muligt gratis afhjælpende lægebehandling);

- at formidle forståelige og præcise oplysninger til en befolkningsgruppe, som ikke kan 
læse og skrive, især gennem EU's konsulater, i forbindelse med udstedelse af visum, 
samtidig med, at immigrationsmyndighederne også ved ankomsten til værtslandet bør 
give oplysninger om baggrunden for det lovbestemte forbud, så familierne forstår, at 
forbuddet mod denne traditionelle handling på ingen måde er et angreb på deres 
kultur, men en retsbeskyttelse af kvinder og piger; familierne bør informeres om de 
strafferetlige konsekvenser, som kan indebære fængselsstraf, når skamferingen 
konstateres,

- at udarbejde vejledninger og retningslinjer for sundhedspersonale, pædagoger og 
socialrådgivere med det formål at informere og instruere fædre og mødre på en 
respektfuld måde og om nødvendigt med tolkebistand om de enorme risici i 
forbindelse med skamfering af kvindelige kønsorganer og om, at denne praksis er 
strafbar i EU-landene,

- at organisere seksualoplysningskurser for skoler og relevante grupper for at oplyse om 
følgerne af skamfering af kvinders kønsorganer,

- at samarbejde med de netværk og ikke-statslige organisationer, der gør en indsats 
inden for uddannelse, bevidstgørelse og mægling i forbindelse med skamfering af 
kvindelige kønsorganer i nær kontakt med familierne og de forskellige samfund, og at 
bidrage til finansieringen af dette arbejde;

12. opfordrer Rådet til efter høring af Europa-Parlamentet at vedtage foranstaltninger til 
bekæmpelse af dette fænomen i henhold til EF-traktatens artikel 13 som led i 
bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af køn og af vold mod kvinder og piger;

13. anmoder om, at de foranstaltninger, der træffes, sikrer specialiseret støtte til og 
revalidering af voldsramte kvinder; anmoder ligeledes om, at personalet inden for 
retsvæsen og politi uddannes til at behandle problemer i forbindelse med vold imod 
kvinder;

14. ønsker, at Kommissionen og Rådet - ved overførslen til fællesskabsbestemmelserne af 
indvandrings- og asylpolitikkerne, som fastsat i Amsterdam-traktatens afsnit IV - træffer 
foranstaltninger vedrørende udstedelse af opholdstilladelse og beskyttelse af ofre for 
denne praksis, og at de anerkender retten til asyl for kvinder og piger, der er i fare for at 
blive udsat for skamfering af deres kønsorganer;

15. ønsker, at der træffes alle fornødne foranstaltninger med henblik på, at punktet "adgang til 
asylprocedurer for kvinder, der risikerer at blive udsat for skamfering af kønsorganerne" 
opføres som et prioriteret emne på dagsordenen for FN’s generalforsamling i 2002;

16. ser positivt på den betydelige indsats fra mange internationale og nationale ikke-statslige 
organisationer (ngo’er), forskningsinstitutioner, det europæiske netværk til forebyggelse 
af skamfering af kvindelige kønsorganer i Europa og engagerede enkeltpersoner, som bl.a. 
med finansiering fra FN-organer og Daphne-programmet gennemfører forskellige 
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projekter med det formål at bevidstgøre om samt at forebygge og afskaffe skamfering af 
kvindelige kønsorganer; etablering af netværk mellem ngo’er og organisationer i 
lokalsamfundene på nationalt, regionalt og internationalt plan er uden tvivl af afgørende 
betydning for succes med såvel afskaffelsen af skamfering af kvindelige kønsorganer som 
med udvekslingen af informationer og erfaringer samt gennemførelsen af en fælles 
indsats;

17. anmoder om, at skamfering af kvindelige kønsorganer, der er en meget alvorlig krænkelse 
af de grundlæggende rettigheder, indgår som en fuldt integreret del af Unionens 
udviklingspolitik under henvisning til vedtagelsen af Rådets forordning af 22. december 
1998 på baggrund af navnlig sluterklæringen og handlingsplatformen fra den fjerde 
verdenskvindekonference i Beijing i 1995; understreger, at forebyggelse af skamfering af 
kvindelige kønsorganer bør være et prioriteret område i samarbejdsprogrammer om 
sundhed og seksuelle og reproduktive rettigheder;

18. opfordrer Kommissionen og Rådet til fuldt ud at medtage en strategi mod skamfering af 
kvindelige kønsorganer i landestrategierne for samarbejde med tredjelande;

19. opfordrer Kommissionen og Rådet til at rejse spørgsmålet om en strategi mod skamfering 
af kvindelige kønsorganer i deres drøftelser med de pågældende AVS-stater om disses 
udviklingssamarbejdsprogrammer (de nationale indikative programmer) ifølge Cotonou-
aftalen;

20. opfordrer de lande, hvor der praktiseres skamfering af kvindelige kønsorganer, og navnlig 
de berørte AVS-lande, om i henhold til Cotonou-aftalen øjeblikkeligt at vedtage love - 
hvis de ikke allerede har gjort det - der fordømmer denne praksis, og til ligeledes at 
vedtage regler og procedurer, som sikrer håndhævelse af disse love;

21. minder om Cotonou-aftalens artikel 9, 25 og 31 og opfordrer Kommissionen og Rådet til 
at fremskynde deres indsats for at gennemføre programmer, der omhandler skamfering af 
kvindelige kønsorganer;

22. henstiller til, at de nuværende spredte budgetmæssige ressourcer, der er afsat til 
bekæmpelse af skamfering af kvindelige kønsorganer i tredjelande, konsolideres under en 
særlig budgetpost, eller som en tydeligt identificerbar og særskilt del af en eksisterende 
budgetpost, og at der som minimum afsættes 10 millioner euro årligt fra og med budgettet 
for 2002;

23. mener, at skamfering af kvindelige kønsorganer udgør et så alvorligt angreb på kvinders 
rettigheder i forhold til menneskerettighedsbestemmelserne i EU's 
udviklingssamarbejdsprogrammer, at Kommissionen skal være parat til at gøre disse 
bestemmelser gældende, hvis de pågældende regeringer ikke er villige til at medtage 
bekæmpelsen af skamfering af kvindelige kønsorganer som et samarbejdsområde;

24. anmoder om, at bistanden til de lande, der har taget lovgivningsmæssige og administrative 
skridt til at forbyde og iværksætte sanktioner mod skamfering af kvindelige kønsorganer, 
styrkes, og at der de steder, hvor skamfering er sædvane, ydes støtte til undervisnings- og 
sundhedsprogrammer med henblik på at forebygge og bekæmpe denne praksis; henstiller 
indtrængende til de pågældende regeringer at forbyde skamfering af kvindelige 
kønsorganer og anmoder Kommissionen om at samarbejde snævert med de ngo'er, lokale 
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initiativer og religiøse ledere, som arbejder for at afskaffe denne praksis;

25. fremhæver, at den mellem- og langsigtede ændring må komme fra de pågældende lande, 
og at international udviklingsbistand, herunder EF's udviklingsprogrammer, har en vigtig 
supplerende rolle at spille;

26. mener, at menneskerettighedsklausulen bør anvendes, således at bekæmpelse af 
skamfering af kvindelige kønsorganer gøres til en prioriteret aktion i forbindelserne med 
tredjelande, især de lande, som har privilegerede forbindelser med EU som led i Cotonou-
aftalen, og at der bør lægges pres på disse lande, for at de vedtager de fornødne 
lovgivningsmæssige, administrative, retslige og forebyggende foranstaltninger med 
henblik på afskaffelse af denne praksis;

27. insisterer på, at Den Europæiske Union skal gøre sin indflydelse gældende i FN, for at de 
mange stater, som har taget forbehold over for konventionen om afskaffelse af alle former 
for diskrimination imod kvinder, opfylder de forpligtelser, som er indeholdt i 
konventionen, og at de, når det ikke strider mod visse sædvaner, skikke eller national 
lovgivning, trækker forbeholdene tilbage, idet de er fuldstændig uforenelige med 
konventionens ånd og formål og derfor uacceptable;

28. anmoder Den Europæiske Union, og dermed samtlige institutioner og medlemsstater, om 
energisk og konsekvent at forsvare de europæiske værdier, som er baseret på 
menneskerettigheder, retsstaten og demokratiet; understreger, at ingen kulturel eller 
religiøs praksis kan stride mod disse principper, som er grundlæggende for vort 
demokrati;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaternes og AVS-landenes regeringer.
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BEGRUNDELSE

Der foretages forskellige former for skamfering af kvindelige kønsorganer i 28 afrikanske 
lande. I Somalia, Djibouti og Sudan foretages der infibulation (fuldstændig eller delvis 
fjernelse af de ydre kønsorganer, hvorefter sårfladerne sys sammen, således at der efterlades 
en meget lille åbning) på næsten alle kvinder. Samme praksis findes også i det sydlige 
Egypten, ved den etiopiske Rødehavskyst, i det nordlige Kenya, Nordnigeria og nogle 
områder af Mali.

Uden for det afrikanske kontinent foretages der excision (fjernelse af klitoris og de indre 
skamlæber) i Oman, Yemen, De Forenede Arabiske Emirater og i visse dele af Indonesien og 
Malaysia.

Antallet af omskårne kvinder og piger i verden ligger på omkring 100-130 millioner. Hvert år 
risikerer omkring 2 millioner piger og kvinder at blive omskåret. Det er netop kommet frem, 
at der også foretages omskæring af kvinder i nogle afrikanske indvandrersamfund i Europa, 
Canada, Australien, New Zealand og USA.

Omskæring af kvinder er en alvorlig krænkelse af menneskerettighederne; det er udøvelse af 
en form for vold mod kvinder, som direkte berører deres integritet som mennesker. 
Skamfering af pigers og unge kvinders kønsorganer er "umenneskelig og nedværdigende 
behandling", jf. den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 3. Skikken at fjerne 
kvindernes kønsorganer helt eller delvis har rod i en fuldstændig forældet og dybt uretfærdig 
opfattelse af kvinders plads i samfundet, der hensætter kvinder i en underlegen stilling i 
forhold til mænd, og lader mændene udøve kontrol med deres seksualitet, selvstændighed og 
liv. Ifølge en forældet patriarkalsk opfattelse er det kvinden, der "forvalter" familiens ære, og 
heraf følger fordommene omkring kvinders promiskuitet og nødvendigheden af at kontrollere 
deres krop. Den sociale og familiemæssige pression, som pigerne udsættes for, er så stor, at de 
fleste af dem ikke engang kan forestille sig, at de kan nægte at lade sig omskære. De, der 
prøver på det, marginaliseres, udstødes og isoleres fra deres gruppe. I de fleste tilfælde er 
ofrene på grund af ringe eller ingen uddannelse og oplysning om deres seksualitet fuldstændig 
uvidende om det virkelige omfang af det trauma, som de udsættes for. De kender kun de 
fysiske konsekvenser af omskæringen..."og det har altid været kvinders lod".

Når skamfering af kvindelige kønsorganer ikke medfører død ved forblødning eller 
infektioner - f.eks. overførsel af HIV, fordi samme instrument anvendes til flere operationer 
uden behørig sterilisering - eller smitte med hepatitis C, kan den få uoprettelige 
følgevirkninger som f.eks. sterilitet, læsioner af det tilgrænsende væv, nyrelæsioner, cyster, 
nyre-/galdesten, frigiditet, depressioner, angst, psykoser og alvorlige problemer i forbindelse 
med menstruation, vandladning, samleje, graviditet og fødsler.

Det forhold, at omskæring er en traditionsbestemt praksis i nogle af de lande, som 
indvandrere i EU's medlemsstater kommer fra, kan i intet tilfælde berettige til ikke at 
forebygge, retsforfølge og straffe en sådan brutalitet.

Ville vi måske i Den Europæiske Union acceptere afhugning af tyves hænder eller stening af 
kvinder på grund af utroskab?

Ikke alle skikke og traditioner har krav på vor "respekt". Det er af afgørende betydning at 
skelne mellem tolerance eller forsvar af mindretalskulturer og blind accept af holdninger og 
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skikke, som nærmer sig tortur, og som strider imod respekten for menneskers integritet og 
værdighed. En diffus, vestlig "dårlig samvittighed" og frygt for at udtrykke en negativ mening 
om en særlig praksis, der findes blandt indvandrere fra tidligere kolonilande, skaber i vore 
lande en valen eller passiv holdning til dette fordømmelige forhold. Denne passivitet 
medvirker til at legalisere seksuel skamfering og lader ofrene forsvarsløse.

Det er værtslandenes pligt at gøre indvandrerne bekendt med de "regler", som man legitimt 
kræver, at de skal overholde i forbindelse med respekten for menneskerettighederne og den 
måde, som vi opfatter dem på i vore samfund.

De Forenede Nationers konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination 
imod kvinder påbyder i artikel 2, litra f), de deltagende stater at træffe foranstaltninger for at 
ændre eller afskaffe eksisterende love, bestemmelser, skikke og praksis, som medfører 
diskrimination imod kvinder.

I artikel 2 i erklæringen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, 
vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling i december 1993, identificeres vold 
mod kvinder som fysisk, seksuel og psykologisk vold, og der henvises konkret til kvindelig 
omskæring og andre former for traditionel praksis.

Handlingsplanen fra den internationale konference om befolkning og udvikling (Cairo 
1994) og Beijing-platformen (1995) indeholder henstillinger til staterne om at afskaffe 
kvindelig omskæring, ændre social og kulturel adfærd og således bringe fordomme og 
praksis, der skader mennesker, til ophør.

Kvindelig omskæring er desuden en krænkelse af national og international lovgivning om 
beskyttelse af barnet (f.eks. De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder, som 
alle verdens stater med undtagelse af USA og Somalia havde ratificeret den 21. november 
1999). I de fleste tilfælde er ofrene små piger.

Tavsheden er den bedste forbundsfælle for denne frygtelige praksis, som skaber millioner af 
ofre verden over.

Det er nødvendigt at bryde stilheden og begynde at lytte til de mange ofre, som protesterer 
imod kvindelig omskæring både i Europa og i de lande, hvor den praktiseres. Fra Europa-
Parlamentet kan og bør vi bidrage til denne opgave ved at give ordet til de kvinder, som 
kæmper for deres frihed og værdighed. Europa-Parlamentet har som repræsentant for Den 
Europæiske Unions befolkninger pligt til at kræve afskaffelse af en praksis, som krænker de 
mest grundlæggende menneskerettigheder. I mange afrikanske lande er der organiseret 
grupper, ngo'er og foreninger, som kæmper for afskaffelse af denne skik. Mange regeringer 
(Etiopien, Djibouti, Ghana, Guinea, Uganda, Senegal, Tanzania, Togo, Burkina Faso, Den 
Centralafrikanske Republik, Elfenbenskysten, Egypten) har lovgivet imod kvindelig 
omskæring og forsøger at afskaffe den. Også i lande i Den Europæiske Union findes der 
netværk, som arbejder med de samfund, hvor denne skik findes, for at informere, mægle og 
forsøge at forebygge den fare, som navnlig pigerne befinder sig i, for at blive udsat for 
omskæring.

Retsstaten er forpligtet til at våge over respekten for den enkeltes rettigheder og retsforfølge 
holdninger, som krænker dette princip. Det er derfor ikke blot nødvendigt at lovgive specifikt 
på området og retsforfølge forbrydelsen, men der skal samtidig følges en integreret strategi 
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for almen og faglig uddannelse, social og sundhedsmæssig støtte, udvikling af retlige og 
administrative mekanismer og mobilisering af ressourcer, som gør det muligt at afskaffe 
kvindelig omskæring.

Den Europæiske Union og medlemsstaterne bør gøre en stålsat indsats for at forsvare de 
potentielle ofre for denne forbrydelse og yde dem beskyttelse. Kvinder og piger forfølges for 
at blive omskåret på grund af deres køn. Og det skal være en af de klareste grunde til at 
blive modtaget og beskyttet af vore lande. Den Europæiske Union bør bekræfte kategorisk, at 
de universelle principper om retten til liv, fysisk integritet, frihed og lighed har forrang frem 
for skikke og traditioner.

For at gøre fremskridt med hensyn til afskaffelsen af kvindelig omskæring er det nødvendigt, 
at budskabet kommer klart frem til de indvandrersamfund, hvor den praktiseres. Samarbejde 
med mennesker, der kommer fra disse grupper, og som er rede til at formidle forbuddet mod 
kvindelig omskæring positivt, vil være en garanti herfor. I nogle af EU's medlemsstater er der 
allerede gjort interessante erfaringer.

Mange kvinder vil blive omskåret i de kommende år, og nogle af dem vil blive det inden for 
vore grænser. Det bør vi hindre. Men det vil også blive nødvendigt at udfolde politiske, 
diplomatiske og økonomiske bestræbelser for at arbejde i hjemlandene, hvor størstedelen af 
omskæringerne finder sted.

Ifølge alle de internationale traktater på området er menneskerettighederne universelle og 
udelelige. Det er derfor absolut nødvendigt at forsvare kvinderne mod overgreb fra den mest 
radikale kulturrelativisme, som anser tradition og kultur for at være den eneste legitime 
retskilde. Den tradition og "kultur", som altid - i stort set alle civilisationer - har undertrykt 
kvinderne og gjort dem underlegne og forsvarsløse, har udviklet sig og bør fortsætte denne 
udvikling hen imod den lighed, frihed og værdighed, som ethvert menneske har ret til.
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FORSLAG TIL BESLUTNING B5-0686/2000/ændr.

Europa-Parlamentets forslag til beslutning om skamfering af kvindelige kønsorganer

jf. forretningsordenens artikel 48

Europa-Parlamentet,

der henviser til, at skamfering af kvindelige kønsorganer

1) udgør en meget alvorlig fysisk og psykisk helbredsrisiko for kvinder og unge piger, som 
ikke kan retfærdiggøres af kulturelle eller religiøse årsager,

2) udgør en krænkelse af kvinders og børns rettigheder, som er fastlagt i flere internationale 
konventioner og anerkendt som grundlæggende principper i Den Europæiske Union som et 
område med frihed, sikkerhed og retfærdighed,

opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at

a) behandle skamfering af kvindelige kønsorganer som en forbrydelse mod den personlige 
integritet;

b) foretage en grundig undersøgelse for at fastlægge, hvor udbredt dette fænomen er i 
EU-landene, og fremme foranstaltninger til oplysning, uddannelse (af politistyrker, læger, 
undervisere osv.) og forebyggelse;

c) anerkende, at risikoen for at blive udsat for skamfering af kvindelige kønsorganer er en 
begrundelse for asyl eller humanitær beskyttelse;

d) gøre kampen mod skamfering af kvindelige kønsorganer til et prioriteret område i 
forbindelserne med tredjelande gennem menneskerettighedsklausulen;

e) støtte ngo’erne, som arbejder for en afskaffelse af denne praksis i de lande, hvor dette 
begrundes af kulturelle og/eller religiøse årsager.
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4. juli 2001

UDTALELSE FRA UDVALGET OM BORGERNES FRIHEDER OG RETTIGHEDER 
OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

om skamfering af kvindelige kønsorganer 

(2001/2035(INI))

Rådgivende ordfører: Maurizio Turco(*)

(*) Hughes-proceduren

PROCEDURE

På mødet den 20. marts 2001 valgte Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender Maurizio Turco til rådgivende ordfører.

På møder den 19.-20. juni 2001 og den 3. juli 2001 behandlede det udkastet til udtalelse.

På sidstnævnte møde vedtog det nedenstående konklusioner (for: 15; imod: 0; hverken/eller: 
7).

Til stede under afstemningen var: Graham R. Watson (formand), Niall Andrews, Mary 
Elizabeth Banotti, Maria Berger (for Gerhard Schmid), Mario Borghezio (for Johan Van 
Hecke, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Alima Boumediene-Thiery, Marco 
Cappato, Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero (for Sérgio Sousa Pinto), Ozan 
Ceyhun, Thierry Cornillet, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Arie M. Oostlander (for Eva 
Klamt), Paolo Pastorelli (for Enrico Ferri, jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2), Hubert 
Pirker, Giacomo Santini (for Marcello Dell'Utri), Patsy Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón 
i Cusí, Elena Valenciano Martínez-Orozco (for Gianni Vattimo, jf. forretningsordenens artikel 
153, stk. 2) og Olga Zrihen Zaari (for Elena Ornella Paciotti, jf. forretningsordenens artikel 
153, stk. 2).

KORT BEGRUNDELSE

Ifølge WHO’s skøn har 130 mio. kvinder over hele verden været udsat for skamfering af 
kønsorganerne som følge af kulturel skik og religiøs tradition.

Denne traditionsbundne kulturelle praksis udgør en alvorlig krænkelse af de pågældende 
kvinders fysiske og mentale integritet og følgelig af en grundlæggende rettighed, som er 
nedfældet i en række internationale konventioner og alle EU-medlemsstaternes forfatninger. 
Der bør gøres en prioriteret indsats på europæisk plan for bekæmpelse og forebyggelse af 
denne praksis. Som vogter af de fundamentale rettigheder, der er indskrevet i EU-chartret, 
påhviler det Europa-Parlamentet at overvåge, at disse rettigheder respekteres såvel i 
forbindelse med årsberetningen om situationen vedrørende de grundlæggende rettigheder som 
i relation til etableringen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. EU bør 
endvidere bestræbe sig på at fremme indførelsen af tilsvarende 
retshåndhævelsesforanstaltninger og forebyggende aktioner i de tredjelande, hvor en sådan 
praksis igennem mange år har været accepteret. Dette er essensen af det beslutningsforslag, 
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ordføreren og 317 andre medlemmer har fremsat (28. november 2000, B5-0686/2000/ændr.), 
og som ligger til grund for denne initiativbetænkning.

I – Nødvendigheden af strafforfølgning i EU

EU-medlemsstaterne, hvis forfatninger fastslår menneskets ret til respekt for sin fysiske og 
mentale integritet som en grundlæggende rettighed, er vidne til en eksport af praksis omkring 
skamfering af kvindelige kønsorganer (FGM) som følge af indvandring af personer fra de 
lande, hvor en sådan praksis udgør en traditionel skik, der stadig holdes i hævd.

Mangelen på undersøgelser på området gør det vanskeligt med sikkerhed at fastslå omfanget 
af dette fænomen. En række forskningsresultater tyder dog på, at der tale om et ikke 
uvæsentligt fænomen: 30.000 ofre for denne praksis i Det Forenede Kongerige, knap 28.000 i 
Italien, 20.000 kvinder i risikogruppen i Tyskland, osv.

Det er indlysende, at ethvert individ nyder en absolut retlig beskyttelse i EU-medlemsstaterne 
imod denne praksis. Medlemsstaternes opgave er således ikke at indføre ad hoc-lovgivning og 
særlove, som forbyder FGM, men at sikre en streng håndhævelse af de eksisterende 
forfatningsmæssige bestemmelser, der fastslår retten til sundhed og personlig integritet som 
en grundlæggende rettighed, og af de strafferetlige bestemmelser, der forbyder enhver 
overlagt handling, som gør indgreb i denne rettighed. Dette indebærer nødvendigvis, at denne 
grundlæggende rettighed og den hertil hørende retlige beskyttelse, som påhviler staten, ikke 
kan relativeres eller bøjes under henvisning til ”undtagelsesprincippet eller princippet om 
kulturel mangfoldighed”. En medikalisering af disse handlinger kan på ingen måde 
accepteres.

Indførelse af særlovgivning på dette område er efter vores opfattelse ikke en egnet vej på 
grund af de stigmatiserende følger, dette vil have; derimod er det nødvendigt at iværksætte 
strafferetlig retsforfølgning over for denne uigenkaldelige krænkelse af den menneskelige 
værdighed. Som vi har set eksempler på Frankrig, har retsforfølgning gennem den store 
medieomtale af de seneste retssager haft en positiv effekt, idet befolkningen har fået øjnene 
op for eksistensen af denne praksis, som importeres til modtagerlandene, og dermed for 
nødvendigheden af at beskytte børnene og gennem iværksættelse af håndfaste sanktioner at få 
dem, der hårdnakket fortsætter denne praksis, til at spørge sig selv, om det er legitimt at 
fremture, og om de ikke bør standse.

- en nødvendig styrkelse af det forebyggende arbejde

Da der i EU er bosat kvinder, som er indvandret fra lande, hvor disse former for skamfering 
foregår, bør der lægges en europæisk forebyggelsesstrategi, der omfatter oplysningstiltag og 
uddannelsesforanstaltninger (for politi, læger og undervisere). Den anfægtede praksis vil have 
færre chancer for at overleve, hvis kvinderne fra de pågældende samfund får mulighed for at 
blive informeret om de meget alvorlige sundhedsmæssige følger af denne praksis.

Desuden bør enhver, der kommer fra tredjelande, som tilhører ”risikogruppen”, straks ved 
ankomsten til EU informeres om, at skamfering af kvindelige kønsorganer udgør en 
krænkelse af den personlige integritet, som kan udløse strafferetlige sanktioner, og om, at der 
findes egnede modtagelsesfaciliteter og muligheder for hjælp på området.
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- et kriterium for indrømmelse af asyl i EU

UNHCR’s Eksekutivkomité gav i 1985 staterne adgang til at indrømme kvinder, der risikerer 
at blive udsat for skamfering af kønsorganerne, status af ”social gruppe”, idet den gjorde 
gældende, at skamfering af kønsorganerne kan sidestilles med politisk forfølgelse.

Denne bestemmelses ikke-bindende karakter og mangelen på en sammenhængende definition 
af ”social gruppe” i Genève-konventionen fra 1951, har dog svækket dens betydning. Som 
følge af mangelen på et specifikt og eksplicit kriterium for kvinders risiko for at blive udsat 
for skamfering af kønsorganerne er de nationale myndigheder nemlig nødsaget til at anlægge 
en udvidende fortolkning på de gældende kriterier eller sågar foretage tvivlsomme juridiske 
krumspring. I betragtning af, at skamfering af kvindelige kønsorganer udgør en krænkelse af 
den grundlæggende ret til fysisk integritet, er det da også nødvendigt at gøre dette til et 
udtrykkeligt og letlæseligt kriterium for indrømmelse af den højeste form for beskyttelse, man 
kan yde kvinder, som trues af denne praksis, nemlig asyl. EU bør således udfolde bestræbelser 
i denne retning under det igangværende arbejde med udformningen af en fælles asyl- og 
indvandringspolitik.

- afskaffelse af denne praksis i de lande, hvor den igennem mange år har været accepteret

FN’s generalforsamling vedtog i 1993 en resolution om vold mod kvinder, hvis artikel 2 
udtrykkeligt nævner skamfering af kvindelige kønsorganer og andre traditionelle 
fremgangsmåder. På den 4. verdenskvindekonference i 1995 forpligtede regeringer, 
mellemstatslige organisationer og ngo’er sig i sluterklæringen og i handlingsplanen til at 
vedtage specifikke programmer for afskaffelse af enhver form for diskrimination mod kvinder 
og børn. Staterne forpligtede sig for deres vedkommende til at afstå fra at fremme skikke og 
traditioner, der kan skade kvinder og børn.

Blandt de programmer, der er iværksat af de organisationer, som bekæmper FGM, er det værd 
at fremhæve IAC-programmet; FN gav i 1984 IAC (Inter-African Committee) mandat til at 
kortlægge de reelle årsager til dette fænomen og midlerne til at bekæmpe det. Der er i dette 
øjemed oprettet komitéer i 28 afrikanske lande med den opgave at fremme uddannelses- og 
informationskampagner og fremstilling af oplysnings- og undervisningsmateriale.

I kølvandet på denne bevidstgørelses- og overtalelsesindsats indførte en halv snes afrikanske 
lande en lovgivning, som i forskellig grad forbød FGM, herunder Burkina Faso (i 1996 
vedtoges en lov, der forbyder denne praksis; loven indeholder dog ingen bestemmelser om 
specifikke sanktioner i tilfælde af overtrædelse), Ghana (vedtagelse af en lov, der fastslår, at 
FGM udgør en kriminel handling, og foreskriver tre års fængsel for den, der begår denne 
handling), Sudan (vedtagelse af en lov, der alene forbyder infibulation), Egypten (et gældende 
dekret udstedt af sundhedsministeriet, ifølge hvilket FGM kun kan praktiseres af medicinske 
grunde, hvilket betyder, at omskæring udføres på hospitalet), Tanzania (i juli 1998 vedtoges 
en lov, som kun forbyder kvindelig omskæring for personer under 18 år). Det fremgår af 
eksemplerne, at disse lovgivningstiltag ikke alle sikrer et maksimalt beskyttelsesniveau: de 
beskytter ikke samtlige individer i ”risikogruppen” og foreskriver ikke præcise sanktioner i 
tilfælde af overtrædelse. EU bør gennem menneskerettighedsklausulen, der indeholder 
betingelser for indgåelse af samarbejds- og associeringsaftaler (Cotonou-partnerskabsaftalens 
artikel 96), lægge pres på tredjelande, for at de vedtager lovgivning, der helt og holdent og 
udtrykkeligt forbyder denne praksis. Det bør dog understreges, at et lovgivningsmæssigt 
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forbud mod FGM ikke er tilstrækkeligt til at afskaffe en praksis, der er dybt rodfæstet i 
traditionelle samfund. Støtte til lokale uddannelses- og oplysningsprojekter er derfor af 
afgørende betydning for oplysning af befolkningen om de uigenkaldelige sundhedsmæssige 
risici, FGM indebærer, og styrkelse af de bestræbelser, som udfoldes af de kvinder, der 
nægter at acceptere denne praksis, og som slutter sig sammen i et forsøg på at komme den til 
livs.

KONKLUSIONER

Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. henviser til, at skamfering af kvindelige kønsorganer udgør et uigenkaldeligt indgreb i 
kvinders og unge pigers fysiske og mentale integritet, som ingen kulturel eller religiøs 
bevæggrund kan retfærdiggøre;

2. henviser til, at skamfering af kvindelige kønsorganer udgør en krænkelse af kvinders 
og børns rettigheder, som er indskrevet i en række internationale konventioner, og at 
det er strafbart i henhold til medlemsstaternes lovgivning og i strid med principperne 
indeholdt i EU's charter om grundlæggende rettigheder;

3. henviser til, at medlemsstaterne nu råder over en fælles juridisk ramme, der gør det 
muligt at udforme en effektiv politik til bekæmpelse af diskrimination og indføre en 
fælles asylordning samt en ny indvandringspolitik (EF-traktatens artikel 13 og afsnit 
IV);
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opfordrer derfor Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til

4. at sikre, at skamfering af kvindelige kønsorganer behandles som et overgreb mod den 
personlige integritet, der medfører effektive, passende og afskrækkende strafferetlige 
sanktioner imod gerningsmændene og medgerningsmændene, og at ofrene ydes en 
passende hjælp;

5. at gennemføre en grundig undersøgelse for at fastslå omfanget af dette fænomen i EU-
landene;

6. at fremme offentlige informationskampagner, uddannelsesforanstaltninger (politi, 
læger, undervisere, ...) og forebyggende aktioner vedrørende de sundhedsmæssige 
risici, der er knyttet til skamfering af kvindelige kønsorganer;

7. at indrømme kvinder, der risikerer at blive udsat for denne praksis, asyl eller 
humanitær beskyttelse;

8. ved udstedelse af indrejsetilladelser at sikre en forebyggende oplysningsstrategi rettet 
mod kvinder, der tilhører indvandrergrupper, som tillader en sådan praksis;

9. at anvende menneskerettighedsklausulen for gøre kampen mod skamfering af 
kvindelige kønsorganer til en prioriteret aktion i forbindelserne med tredjelande, især 
de lande, som har privilegerede forbindelser med EU som led i Cotonou-aftalen, og at 
udøve pres på disse, så de vedtager de fornødne lovgivningsmæssige, administrative, 
retslige og forebyggende foranstaltninger med henblik på afskaffelse af denne praksis;

10. at støtte de ngo’er og lokale projekter, der arbejder på at afskaffe denne praksis i de 
lande, hvor den forsvares med kulturelle og/eller religiøse motiver;

11. at træffe alle nødvendige foranstaltninger med henblik på at få opført emnet ”adgang 
til asylprocedurer for kvinder, der risikerer at blive udsat for skamfering af 
kønsorganerne” som et prioriteret spørgsmål på dagsordenen for FN’s 
generalforsamling i 2002.
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10. juli 2001

UDTALELSE FRA UDVALGET OM UDVIKLING OG SAMARBEJDE

til Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

om skamfering af kvindelige kønsorganer 
(2001/2035(INI))

Rådgivende ordfører: Gianfranco Dell'Alba

PROCEDURE

På mødet den 5. februar 2001 valgte Udvalget om Udvikling og Samarbejde Gianfranco 
Dell'Alba til rådgivende ordfører.

På møder den 29. maj og 25. juni 2001 behandlede det udkastet til udtalelse.

På mødet den 10. juli 2001 vedtog det enstemmigt nedenstående konklusioner.

Til stede under afstemningen var: Joaquim Miranda (formand), Margrietus J. van den Berg og 
Fernando Fernández Martín (næstformænd), Gianfranco Dell'Alba (rådgivende ordfører), 
Giuseppe Brienza, Marie-Arlette Carlotti, Maria Carrilho, John Alexander Corrie, Paul 
Coûteaux, Michel J.M. Dary (for Jean-Claude Fruteau), Nirj Deva, Concepció Ferrer (for 
Domenico Mennitti), Michael Gahler (for Vitaliano Gemelli), Richard Howitt, Renzo Imbeni, 
Bashir Khanbhai, Glenys Kinnock, Karsten Knolle, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Nelly 
Maes(for Paul A.A.J.G. Lannoye), Miguel Angel Martínez Martínez, Emilio Menéndez del 
Valle (for José María Mendiluce Pereiro), Hans Modrow, Luisa Morgantini (for Yasmine 
Boudjenah), Baroness Nicholson of Winterbourne (for Lone Dybkjær), Didier Rod, Ulla 
Margrethe Sandbæk, Francisca Sauquillo Pérez del Arco, Bob van den Bos, Anders Wijkman 
(for Hervé Novelli), Stavros Xarchakos og Jürgen Zimmerling.

KORT BEGRUNDELSE

Skamfering af kvindelige kønsorganer er en fællesbetegnelse for alle fremgangsmåder, der 
involverer hel eller delvis fjernelse af de ydre kvindelige kønsorganer eller andre skader på 
kvindelige kønsorganer. Der er tale om en praksis baseret på skikke, der normalt ikke er 
religiøst begrundet, og som er rodfæstet i 25-30 afrikanske lande og nogle få lande i 
Mellemøsten og andre dele af Asien. Migration har også bragt denne praksis til Europa og 
andre dele af verden. 

Ifølge WHO har omkring 130 millioner piger og kvinder været udsat for denne praksis, og 
hvert år er yderligere 2 millioner piger i farezonen. 

Det er nødvendigt, at EU taler klart imod skamfering af kvindelige kønsorganer. EU bør 
benytte lejligheden til at handle effektivt på et uhyre vigtigt område, som tidligere er blevet 
forbigået i stilhed, men som nu endelig har fået international opmærksomhed og er blevet et 
af de mest debatterede emner inden for de sidste par år.
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Det er nødvendigt at sætte en grænse for, hvad der kan accepteres i traditionens og kulturens 
navn. Der er universelle værdier, som vi mener er udelelige, og når disse krænkes, selv i 
forbindelse med handlinger, der bygger på hundredårige gamle traditioner, har vi en moralsk 
forpligtelse til at sige fra, at sige højt og tydeligt at dette er uacceptabelt og finde effektive 
måder at håndtere problemet på. 

Næsten alle tilfælde af skamfering af kvindelige kønsorganer finder sted i udviklingslandene 
og langt størstedelen af dem i Afrika. Hvis vi skal gøre fremskridt på mellemlangt og langt 
sigt, må vi erkende, at vi må tage fat på de dybereliggende årsager til problemet. En strategi, 
der bygger på fordømmelse af lokale samfund, vil være virkningsløs. Ændringen skal komme 
fra de lande, der er involveret, men international solidaritet spiller en vigtig supplerende rolle. 
Det er her, at udviklingssamarbejdsprogrammer som f.eks. EU's kan gøre en forskel.

Skamfering af kvindelige kønsorganer hænger sammen med kønsbaserede uligheder, der er 
forankret i den politiske, sociale, kulturelle og økonomiske samfundsstruktur i de lande, hvor 
det praktiseres. I vores støtte til aktioner på dette område må vi derfor tage fat på de 
forskellige kulturers særpræg og samarbejde med nationale og lokale grupper. Selv om EU 
må tage skarp afstand fra skamfering af kvindelige kønsorganer, skal man selvfølgelig også 
anvende takt og diskretion i disse forhold, som er forbundet med dybtfølte overbevisninger. I 
vores forsøg på at forhindre denne praksis må vi understrege, at uddannelse og oplysning 
spiller en afgørende rolle, og i særdeleshed anerkende vigtigheden af at overbevise folk om, at 
de kan opgive visse handlinger uden at opgive det, som de ser som meningsfyldte aspekter af 
deres egen kultur. Vi må gøre os nøje overvejelser og komme med praktiske forslag til 
harmløse alternativer, der med tiden kan blive accepteret i disse samfund.

En sådan ånd af samarbejde forudsætter goodwill i de pågældende lande. Vi ønsker at arbejde 
med dem, ikke fordømme dem. Vi mener imidlertid, at skamfering af kvindelige kønsorganer 
er en så alvorlig krænkelse af menneskerettighederne, at Europa-Kommissionen, hvis ikke 
regeringerne er villige til at gøre dette til en prioriteret del af samarbejdet, skal være parat til 
at påberåbe sig egnede menneskerettighedsbestemmelser, som er indeholdt i de lovtekster, der 
gælder for EU's udviklingssamarbejde. Kommissionen bør altid i sine drøftelser med 
udviklingslande om landestrategier og Nationale Indikative Programmer understrege 
spørgsmålet om skamfering af kvindelige kønsorganer og insistere på programmer mod det. 
Normalt vil det være ønskeligt at integrere sådanne projekter med de brede støttestrategier for 
sundhed og reproduktiv sundhed. Der er dog også behov for at fremhæve problemet. Hvad og 
hvor meget der bliver gjort, skal gøres tydeligere og mere tilgængeligt. Det bør seriøst 
overvejes, om vi skal indføre et speciel EF-budgetoverskrift om skamfering af kvindelige 
kønsorganer. Ligeledes er det en god idé at lancere bevidstgørelseskampagner, både i Europa 
og i de mest berørte lande.

Cotonou-aftalen, som blev underskrevet den 23. juni 2000, dækker samarbejde med alle AVS-
stater, og med undtagelse af Egypten er alle afrikanske lande, hvor der praktiseres skamfering 
af kvindelige kønsorganer, ifølge denne aftale vores samarbejdspartnere. Det bør bemærkes, 
at der ud over de væsentlige elementer i aftalen, som er opstillet i artikel 9 og inkluderer 
respekten for de grundlæggende menneskerettigheder og friheder, er to specifikke 
bestemmelser, der bør anvendes. Artikel 25 nævner specifikt forebyggelse af omskæring af 
kvinder under den generelle overskrift om udvikling af den sociale sektor, og ifølge artikel 31 
om kønsaspektet skal samarbejdet "medvirke til at forbedre kvinders adgang til de ressourcer, 
som er nødvendige, for at de kan udøve deres grundlæggende rettigheder fuldt ud”. Europa-
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Parlamentet og Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU bør følge op på disse 
punkter og overvåge de fremskridt, der nås inden for disse nye rammer.

I Europa skal vi naturligvis sikre os, at en dækkende lovgivning er på plads i hele vores 
territorium, og at kvinder og piger er tilstrækkeligt beskyttet. Dette er ikke primært en opgave 
for Udvalget om Udvikling og Samarbejde, men den rådgivende ordfører ønsker at 
understrege, at han finder det vigtigt at sikre, at risikoen for at blive udsat for skamfering af 
kvindelige kønsorganer er en gyldig begrundelse for asyl. Selv om visse bestemmelser er på 
plads, kæmper de nationale myndigheder med fortolkningen af disse, og der har været en 
række tilfælde, hvor unge piger er blevet nægtet asyl og sendt tilbage til deres 
oprindelsesland, hvor de nu er i fare for at blive skamferet. Dette er ikke acceptabelt. Klare 
kriterier for, hvad der er gyldig grund for asyl i Europa, skal fastlægges og gennemføres så 
hurtigt som muligt.

KONKLUSIONER

Udvalget om Udvikling og Samarbejde opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige 
Muligheder, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende i det beslutningsforslag, 
det vedtager:

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, 

 der henviser til konventionen om barnets rettigheder fra 1989,

 der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder fra 1979,

 der henviser til FN-konferencerne i Wien, Kairo og Beijing, 

 der henviser til AVS-EU-partnerskabsaftalen (Cotonou-aftalen) underskrevet den 23. juni 
2000 og den vedhæftede finansprotokol, 

 der henviser til forordning (EØF) nr. 443/92 af 25. februar 1992 om samarbejde med 
udviklingslande i Asien og Latinamerika,

 der henviser til forordning (EØF) nr. 1488/96 af 23. juli 1996 (MEDA),

 der henviser til de relevante budgetposter, der kan anvendes i kampen mod skamfering af 
kvindelige kønsorganer inden for EF's udviklingsprogram, specielt kapitel B7-7 om 
menneskerettigheder, linje B7-6312 om bistand til befolkning og reproduktiv sundhed, 
herunder hiv/aids, linje B7-6000 om finansiering af udviklingsprojekter sammen med 
ngo'er og linje B7-622 om kønsrelaterede emner,

 der henviser til forslaget til beslutning om skamfering af kvindelige kønsorganer (B5-
0686/2000/rev.) af 26. februar 2001, fremsat af blandt andre Maurizio Turco,

A. der henviser til, at antallet af kvinder og piger, der har været udsat for skamfering af 
kvindelige kønsorganer, formodes at være omkring 130 millioner, og at yderligere 2 
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millioner udsættes for det hvert år,

B. der henviser til, at skamfering af kvindelige kønsorganer praktiseres i mindst 25 
afrikanske lande, der alle har underskrevet AVS-EU-partnerskabsaftalen (Cotonou-
aftalen) med undtagelse af Egypten, i nogle få asiatiske lande (Indonesien, Malaysia) og i 
Mellemøsten (Yemen, De Forenede Arabiske Emirater); henviser til, at skamfering af 
kvindelige kønsorganer også forekommer i USA, Canada, Australien, New Zealand og 
Europa i indvandrersamfund af forskellig oprindelse, 

C. der henviser til, at argumenterne mod skamfering af kvindelige kønsorganer bygger på 
universelle menneskerettigheder, herunder den personlige integritet og opnåelsen af det 
bedst mulige fysiske og psykiske helbred,

D. der henviser til, at virkningerne på kvinders og pigers fysiske og psykiske helbred ofte er 
alvorlige og indebærer risici som infektioner, alvorlige blødninger, der i nogle tilfælde er 
dødelige, inkontinens, ardannelse, smertefuldt samleje, seksuel dysfunktion, alvorlige 
fødselskomplikationer, spredning af hepatitis og hiv, risiko for sterilitet, angst og 
depression,

E. der henviser til, at intet kan retfærdiggøre denne praksis, hverken tradition, religion eller 
andre faktorer; hvilket f.eks. kan illustreres af, at flertallet af skamferinger rammer 
muslimske kvinder, mens der absolut ikke findes begrundelse herfor i koranen,

F. der henviser til, at skamfering af kvindelige kønsorganer øger den diskrimination, som 
kvinder og piger, der lever i de samfund, hvor det praktiseres, lever under,

G. der understreger vigtigheden af uddannelse og oplysning i forbindelse med forsøget på at 
forhindre denne praksis og i særdeleshed anerkender vigtigheden af at overbevise folk om, 
at de kan opgive en speciel praksis uden at opgive det, de ser som meningsfulde aspekter 
af deres egen kultur,

H. der understreger regeringers og lovgiveres rolle i ulovliggørelsen og forsøget på at 
forhindre denne praksis og fremelske en vidtstrakt forpligtelse til forandring,

I. der henviser til, at problemet med skamfering af kvindelige kønsorganer også involverer 
EU-landene, og at EU bør prioritere emnet,

J. der henviser til, at mange unge piger og kvinder står over for faren for at blive skamferet, 
hvis de sendes tilbage fra Europa til deres oprindelsesland, hvis de ikke opnår asyl,

K. der henviser til, at Kommissionen og Rådet inden for rammerne af en europæisk fælles 
indvandrings- og asylpolitik bør tage hensyn til risikoen for skamfering af kvindelige 
kønsorganer ved afslag på asylansøgninger,

L. der henviser til, at omkring halvdelen af de 25-30 afrikanske lande, der praktiserer 
skamfering af kvindelige kønsorganer, har vedtaget forskellige love, der helt eller delvis 
fordømmer denne praksis, men som ikke bliver håndhævet,

M. der henviser til, at der findes mange lokale sammenslutninger, som samarbejder med 
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lokale og internationale ngo'er, der modtager støtte fra EU til bekæmpelse af skamfering 
af kvindelige kønsorganer, som arbejder på græsrodsplan med at ændre den herskende 
opfattelse ved at oplyse og uddanne politi, læger og lærere,

N. der henviser til, at hele EU's udviklingspolitik har til hensigt at gavne mennesket og derfor 
er uløseligt forbundet med respekten for og promoveringen af menneskerettigheder og 
menneskelig værdighed,

O. der henviser til, at AVS-EU-partnerskabsaftalen (Cotonou-aftalen) bygger på sådanne 
universelle principper og indeholder bestemmelser mod skamfering af kvindelige 
kønsorganer (artikel 9 om aftalens væsentlige elementer, herunder respekten for alle 
menneskerettigheder, og artikel 25 og 31 om henholdsvis social udvikling og 
kønsaspektet),

1. fastslår, at skamfering af kvindelige kønsorganer er en uacceptabel krænkelse af 
grundlæggende menneskerettigheder og en større livslang risiko for kvinders helbred;

2. mener, at EU må sige tydeligt, at denne praksis ikke kan accepteres 'i den traditionelle 
kulturs navn', da den tydeligt krænker universelle værdier, for hvilke der ikke findes 
kompromisser;

3. opfordrer de lande, hvor der praktiseres skamfering af kvindelige kønsorganer, og navnlig 
de berørte AVS-lande under Cotonou-aftalen til øjeblikkeligt at vedtage love - hvis 
sådanne love ikke allerede eksisterer - der fordømmer denne praksis, og til ligeledes at 
vedtage regler og procedurer, som sikrer håndhævelse af disse love;

4. understreger, at skamfering af kvindelige kønsorganer hænger sammen med kønsbaserede 
uligheder, der er forankret i de politiske, sociale, kulturelle og økonomiske strukturer i de 
samfund, hvor det praktiseres, og derfor er en afspejling af diskrimination mod kvinder i 
disse samfund;

5. fremhæver, at den mellem- og langsigtede ændring må komme fra de pågældende lande, 
og at international udviklingsbistand, herunder EF's udviklingsprogrammer, har en vigtig 
supplerende rolle at spille;

6. mener derfor, at en strategi mod skamfering af kvindelige kønsorganer skal være en del af 
EU's udviklingssamarbejdsprogram, en strategi der tydeligt definerer det som en 
krænkelse af menneskerettighederne og ikke blot en traditionel praksis, under fuld 
hensyntagen til EU's forpligtelser ifølge FN-konferencerne i Cairo og Beijing;

7. fremhæver vigtigheden af at arbejde med de mennesker, der er mest involveret og berørt 
af skamfering af kvindelige kønsorganer gennem samarbejde med nationale og lokale 
organisationer, herunder organisationer og ngo'er i de pågældende samfund;

8. tillægger stor betydning til den rolle, som uddannelse og oplysning spiller for at forhindre 
denne praksis; understreger i den forbindelse vigtigheden af at inddrage ældre kvinder, 
som normalt udfører handlingen, religiøse og lokale ledere, lærere, kvindeorganisationer, 
læge- og plejepersonale og politistyrker samt lovgivere og regeringer;
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9. opfordrer Kommissionen og Rådet til at tage en strategi mod skamfering af kvindelige 
kønsorganer i betragtning i landestrategierne for samarbejde med tredjelande;

10. opfordrer Kommissionen og Rådet til at rejse spørgsmålet om en strategi mod skamfering 
af kvindelige kønsorganer i deres drøftelser med de pågældende AVS-stater om deres 
udviklingssamarbejdsprogrammer (de nationale indikative programmer) ifølge Cotonou-
aftalen;

11. opfordrer til lignende drøftelser om en strategi mod skamfering af kvindelige kønsorganer 
med de lande, som ikke er AVS-stater, inden for de tilsvarende lovmæssige rammer for 
deres udviklingsprogrammer;

12. minder om Cotonou-aftalens artikel 9, 25 og 31 og opfordrer Kommissionen og Rådet til 
at fremskynde deres indsats for at gennemføre programmer, der tager fat på skamfering af 
kvindelige kønsorganer;

13. mener, at skamfering af kvindelige kønsorganer i forhold til 
menneskerettighedsbestemmelserne i EU's udviklingsprogrammer udgør et så alvorligt 
angreb på kvinders rettigheder, at Kommissionen skal være parat til at påkalde sig disse 
bestemmelser, hvis de pågældende regeringer ikke er villige til at indlemme kampen mod 
skamfering af kvindelige kønsorganer som en del af samarbejdet;

14. mener, at strategier til bekæmpelse af skamfering af kvindelige kønsorganer generelt er 
mere effektive, hvis de foregår inden for rammerne af generelle politikker for sundhed og 
reproduktiv sundhed; 

15. mener, at Kommissionen og Rådet i en fælles indvandrings- og asylpolitik for EU også 
bør tage højde for problemerne med skamfering af kvinders og pigers kønsorganer;

16. kræver, at Kommissionen og Rådet medtager risikoen for at blive udsat for skamfering af 
kvindelige kønsorganer som en gyldig begrundelse for asyl;

17. kræver, at Kommissionen og Rådet i en fælles indvandrings- og asylpolitik går ind for 
udarbejdelse af regler, som beskæftiger sig med kvindelige flygtninges særlige situation 
og i denne forbindelse også tager højde for problemerne med skamfering af kvinders og 
pigers kønsorganer;

18. fremhæver, at rent juridiske overvejelser ikke er tilstrækkelige, når man vurderer 
asylsager, da mange tredjelande har den formelle lovgivning på plads; problemet er 
imidlertid, at den ikke bliver håndhævet, og at det sociale pres til fordel for skamfering af 
kvindelige kønsorganer er enormt, og mener at disse faktorer skal tages fuldt ud i 
betragtning;

19. understreger, at behandling af asylansøgninger skal foregå på lovgivningsmæssigt 
grundlag, og henleder opmærksomheden på, at der ifølge de hidtidige bestemmelser som 
regel er givet asyl til beskyttelse mod politisk forfølgelse fra myndighedernes side, 
hvorimod skamfering af kvindelige kønsorganer imidlertid almindeligvis foretages af 
privatpersoner;
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20. opfordrer Kommissionen og Rådet til at fremme og lancere en international 
bevidstgørelseskampagne om skamfering af kvindelige kønsorganer;

21. anmoder Kommissionen om at gennemføre en bevidstgørelseskampagne rettet mod 
lovgivere/parlamenter i de pågældende lande med henblik på at maksimere virkningen af 
den eksisterende lovgivning og, hvis den ikke eksisterer, at hjælpe med formuleringen og 
vedtagelsen af en sådan lovgivning;

22. henstiller til, at de nuværende spredte budgetmæssige ressourcer, der er afsat til 
bekæmpelse af skamfering af kvindelige kønsorganer i tredjelande, konsolideres under en 
særlig budgetpost, eller som en tydeligt identificerbar og separat del af en eksisterende 
post, og at der som minimum afsættes 10 millioner euro årligt, begyndende med budgettet 
for 2002.


