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PROCEDUREVERLOOP

Op 11 december 2000 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de verwijzing van de 
ontwerpresolutie van Nuala Ahern e.a. over verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen 
(B5-0686/2000 – herziene versie ingediend op 26 februari 2001 door Maurizio Turco e.a.), 
ingediend overeenkomstig artikel 48 van het Reglement,  naar de Commissie rechten van de 
vrouw en gelijke kansen als commissie ten principale en naar de Commissie buitenlandse 
zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid, de Commissie 
vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken en de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking als medeadviserende commissies.

De Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen besloot op haar vergadering van 
23 januari 2001 een verslag over dit onderwerp op te stellen en benoemde Elena Valenciano 
Martínez-Orozco tot rapporteur.

Op 28 februari 2001 deelde de Voorzitter van het Parlement mede dat de Commissie rechten 
van de vrouw en gelijke kansen toestemming was verleend om een verslag op te stellen en dat 
de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken en de 
Commissie ontwikkelingssamenwerking om advies was verzocht.

Op 14 juni 2001 deelde de Voorzitter van het Parlement mede dat de medeadviserende 
Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken aan de 
opstelling van het verslag zou meewerken overeenkomstig de Hughes-procedure.

De commissie behandelde het ontwerpverslag op haar vergaderingen van 20 juni en 12 juli 
2001.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met 19 stemmen voor bij 12 onthoudingen haar 
goedkeuring aan de ontwerpresolutie.

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

De adviezen van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse 
zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking zijn bij dit verslag gevoegd. 
De Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en 
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defensiebeleid heeft op 23 januari 2001 besloten geen advies uit te brengen.

Het verslag werd ingediend op 17 juli 2001.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt bekendgemaakt in de ontwerpagenda 
voor de vergaderperiode waarin het verslag wordt behandeld.
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ONTWERPRESOLUTIE

Resolutie van het Europees Parlement over verminking van de geslachtsorganen bij 
vrouwen (2001/2035(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de door de leden Maurizio Turco e.a. ingediende en door 317 leden van het 
Europees Parlement ondertekende ontwerpresolutie van 26 februari 2001 over verminking 
van de geslachtsorganen bij vrouwen (B5-0686/2000/rev.),

– gezien de artikelen 2, 3 en 5 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens 
van 1948,

– gezien de artikelen 2, 3 en 26 van het Internationaal Verdrag van de VN inzake 
burgerrechten en politieke rechten van 1966,

– gezien de artikelen 2, 3 en 12 van het Internationaal Verdrag van de VN inzake 
economische, sociale en culturele rechten van 1966,

– gezien het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden van 4 november 1950,

– gezien met name artikel 5, onder a) van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen 
van discriminatie van vrouwen (CEDAW) van 1979,

– gezien de artikelen 2, lid 1, 19, lid 1, 24, lid 3, 34 en 39 van het Verdrag inzake de rechten 
van het kind dat op 20 november 1989 is aangenomen door de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties,

– gezien de artikelen 1, 2, letter f), 5, 10, letter c), 12 en 16 van aanbeveling nr. 19 van 1992 
van het VN-comité voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, 

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Wenen die zijn aangenomen op de in 
juni 1993 gehouden Wereldconferentie over mensenrechten, 

– gezien de verklaring van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over de 
uitbanning van geweld tegen vrouwen van december 1993, het eerste internationale 
instrument voor de mensenrechten dat uitsluitend betrekking heeft op geweld tegen 
vrouwen,

– gezien de verslagen van mevrouw Coomaraswamy, speciaal rapporteur van de Verenigde 
Naties, over geweld tegen vrouwen, 

– gezien de verklaring en het actieprogrammavan de Conferentie van de Verenigde Naties 
over bevolking en ontwikkeling (Caïro, 13 september 1994),

– gezien de verklaring en het actieprogramma van de Wereldvrouwenconferentie van 
Peking (15 september 1995), 
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– gezien zijn resolutie van 15 juni 19951 over de Vierde Wereldvrouwenconferentie, 

– gezien zijn resolutie van 15 juni 20002 over de speciale zitting van de Verenigde Naties 
Vrouwen 2000,

– gelet op de op 23 juni 2000 ondertekende Partnerschapsovereenkomst tussen de ACS en 
de EU (Overeenkomst van Cotonou), en het daaraan gehechte Financieel Protocol,

– gezien zijn resolutie van 18 mei 20003 over de follow-up van het actieplatform van 
Peking, 

– gezien zijn resolutie van 13 maart 19974 over schending van de rechten van de vrouw,

– gezien zijn resolutie van 16 september 19975 over geweld tegen vrouwen,

– gezien het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 
discriminatie van vrouwen dat op 12 maart 1999 is aangenomen door de VN-Commissie 
inzake de positie van de vrouw,

– gezien de resolutie van de Raad van Europa van 12 april 1999 over verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen,

- gezien zijn standpunt van 16 april 19996 over een gewijzigd voorstel tot vaststelling van 
een communautair actieprogramma (DAPHNE) (2000-2004) betreffende maatregelen ter 
voorkoming van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen,

– gezien zijn standpunt van 15 november 20007 over de communautaire strategie inzake de 
gelijkheid van mannen en vrouwen,

– gezien zijn besluit van 14 december 20018 om met betrekking tot verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen een specifieke begrotingslijn (B5-802) op te nemen in de 
begroting 2001/DAPHNE-programma,

– gezien de aanbevelingen inzake verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen van de 
groep van deskundigen van november 1998 in het kader van het programma 
DAPHNE/FGM heeft gedaan9,

– gezien het verslag van 3 mei 200110 van de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa over verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen,

1 PB C 166 van 3.7.1995, blz. 92.
2 PB C 67 van 1.3.2001, blz. 289.
3 PB C 59 van 23.2.2001, blz. 133.
4 PB C 115 van 14.4.1997, blz. 172.
5 PB C 304 van 16.9.1997, blz. 25.
6 PB C 219 van 30.7.1999, blz. 505.
7 Nog niet gepubliceerd in PB.
8 PB L 56 van 26.2.2001, blz. 1008.
9 International Center for Reproductive Health (Gent).
10 Raad van Europa: Verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen, Doc 9076 van 3.5.2001.
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– gezien de gezamenlijke afkondiging door de Raad, het Europees Parlement en de 
Commissie van het Handvest van de grondrechten tijdens de Europese Raad van Nice op 
8 december 2000, 

– gelet op de standpunten die het Europees Parlement herhaaldelijk heeft ingenomen in het 
kader van internationale mensenrechten,

– gelet op de artikelen 6 en 7 van het EU-Verdrag over de eerbiediging van de 
mensenrechten (algemene beginselen) en de artikelen 12 en 13 van het EG-Verdrag 
(non-discriminatie),

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen  en de 
adviezen van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse 
zaken en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A5-0285/2001),

A. overwegende dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 130 miljoen vrouwen in de 
wereld het slachtoffer zijn van genitale verminking en dat jaarlijks 2 miljoen vrouwen aan 
deze praktijken zijn blootgesteld,

B. overwegende dat het moeilijk is precieze ramingen op te stellen omdat geen officiële 
cijfers beschikbaar zijn, maar dat deze praktijken volgens de WHO, diverse NGO's en 
verschillende onderzoeken worden bedreven in ten minste 25 Afrikaanse landen, sommige 
Aziatische landen (Indonesië, Maleisië) en in het Midden-Oosten (Jemen, Verenigde 
Arabische Emiraten, Egypte); dat is vastgesteld dat ook in de VS, Canada, Australië, 
Nieuw-Zeeland en Europa genitale verminking bij vrouwen voorkomt binnen 
gemeenschappen van uit de genoemde landen afkomstige immigranten (volgens bepaalde 
bronnen zouden er 60.000 slachtoffers zijn en zouden 20.000 vrouwen gevaar lopen),

C. overwegende dat ongeveer de helft van de 25 à 30 Afrikaanse landen waar verminking 
van de geslachtsorganen bij vrouwen voorkomt diverse wetten hebben aangenomen om 
het gebruik geheel of gedeeltelijk te verbieden maar dat deze niet worden gehandhaafd,

D. overwegende dat sprake is van verschillende vormen van genitale verminking bij 
vrouwen, uiteenlopend van clitoridectomie (gedeeltelijke of volledige verwijdering van de 
clitoris) en excisie (verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen), die ongeveer 
85% van de genitale verminkingen bij vrouwen uitmaken, tot de meest extreme vorm, 
namelijk infibulatie (totale verwijdering van de clitoris en de kleine schaamlippen en van 
de binnenkant van de grote schaamlippen, waarna de vulva wordt dichtgenaaid zodat er 
nog slechts een nauwe vaginale opening overblijft),

E. overwegende dat genitale verminking onherstelbare schade toebrengt aan de gezondheid 
van de vrouwen en meisjes die er het slachtoffer van zijn, en zelfs tot de dood kan leiden; 
dat het gebruik van primitieve instrumenten en het ontbreken van antiseptische 
voorzorgsmaatregelen schadelijke nevenwerkingen hebben, zodat het gevaar bestaat van 
pijn bij seksueel contact en bevallingen, dat organen onherstelbaar worden beschadigd en 
dat sprake kan zijn van complicaties (zoals bloedingen, shocktoestand, infecties, 
overdracht van het AIDS-virus, tetanus, goedaardige gezwellen, alsmede ernstige 
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complicaties bij zwangerschap en bevalling),

F. overwegende dat genitale verminking bij vrouwen,- ongeacht de mate ervan- een daad van 
geweld is tegen de vrouw die neerkomt op schending van haar fundamentele rechten, met 
name het recht op  persoonlijke integriteit en lichamelijke en geestelijke gezondheid, 
alsmede van haar seksuele en reproductieve rechten en dat deze schending in geen geval 
kan worden gerechtvaardigd door de eerbiediging van culturele of religieuze tradities van 
uiteenlopende aard of initiatieplechtigheden,

G. overwegende dat het universele en ondeelbare karakter van de mensenrechten zoals 
opgenomen en erkend in alle internationale verdragen op dit gebied en met name de 
rechten van de vrouw het doelwit zijn van aanvallen van het radicale culturele relativisme 
dat in zijn meest extreme vorm de cultuur beschouwt als de enige bron van morele 
legitimiteit; dat de rechten van jonge vrouwen en meisjes zodoende worden bedreigd uit 
naam van culturen, traditionele gebruiken dan wel gewoonten of zelfs van religieus 
extremisme, die de vrouw in de meeste gevallen een lagere maatschappelijke positie en 
status toekennen dan de man,

H. overwegende dat seksuele verminking van meisjes op de meest nadrukkelijke wijze moet 
worden veroordeeld en een duidelijke schending betekent van de nationale en 
internationale wetgeving inzake de bescherming van kinderen en hun rechten,

I. overwegende dat genitale verminking bij vrouwen een schending is van de rechten van 
vrouwen en kinderen die door meerdere internationale verdragen worden bekrachtigd, 
volgens de strafwetgeving van de lidstaten verboden is en in strijd is met de beginselen 
van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

J. overwegende dat geweld tegen vrouwen voortkomt uit sociale structuren die berusten op 
de ongelijkheid van de geslachten en op onevenwichtige machts- en gezagsverhoudingen, 
en waar de druk van de maatschappij en het gezin de oorzaak is van de schending van een 
fundamenteel recht, nl. de eerbiediging van de persoonlijke integriteit,

K. overwegende dat verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen een extra discriminatie 
betekent van de vrouwen en meisjes in de gemeenschappen waar dit gebruik voorkomt,

L. met nadruk wijzend op de kardinale betekenis van onderwijs en voorlichting bij de 
bestrijding van het gebruik, en met name beseffend dat het belangrijk is de mensen ervan 
te overtuigen dat zij een specifiek gebruik kunnen opgeven zonder in hun ogen 
significante aspecten van hun eigen cultuur te verliezen,

M. overwegende dat artikel 2, letter f) van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen 
van discriminatie van vrouwen van de staten die partij zijn bij dit verdrag verlangt dat zij 
passende maatregelen nemen om bestaande wetten, gebruiken en praktijken, die 
discriminatie van vrouwen inhouden, te wijzigen of af te schaffen,

N. overwegende dat in artikel 5, letter a) van het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen het volgende wordt bepaald: "De staten die partij 
zijn bij dit Verdrag nemen alle passende maatregelen om het sociale en culturele 
gedragspatroon van de man en de vrouw te veranderen teneinde te komen tot de 
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uitbanning van vooroordelen, van gewoonten en van alle andere gebruiken die zijn 
gebaseerd op de gedachte van de minderwaardigheid of meerderwaardigheid van één van 
beide geslachten of op de stereotiepe rollen van mannen en vrouwen",

O. overwegende dat in de in juni 1993 aangenomen verklaring en het actieprogramma van 
Wenen voor het eerst wordt gesteld dat de fundamentele rechten van de vrouw een 
onvervreemdbaar, integraal en onlosmakelijk onderdeel vormen van de universele rechten 
van de mens en dat alle vormen van geweld, inclusief die welke voortvloeien uit culturele 
vooroordelen, onverenigbaar zijn met de waardigheid en de waarde van de mens,

P. overwegende dat de in december 1993 door de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties aangenomen verklaring over de uitbanning van geweld tegen vrouwen voor het 
eerst een officiële interpretatie van de Verenigde Naties geeft van geweld dat is gebaseerd 
op het geslacht: alle daden van geweld gericht tegen het vrouwelijk geslacht die bij 
vrouwen (kunnen) leiden tot schade of fysiek, seksueel en psychologisch lijden, met 
inbegrip van dreiging met dergelijke daden, dwang of willekeurige vrijheidsberoving, 
bedreven in het openbare of privé-leven,

Q. overwegende dat in artikel 2 van deze verklaring duidelijk wordt gesteld dat onder geweld 
tegen vrouwen wordt verstaan - zonder daartoe beperkt te zijn - fysiek, seksueel en 
psychologisch geweld binnen het gezin en met name genitale verminking en andere voor 
de vrouw schadelijke traditionele praktijken,

R. overwegende dat in artikel 4 van deze verklaring wordt bepaald dat de lidstaten geweld 
tegen vrouwen moeten veroordelen en geen argumenten in verband met gewoonte, traditie 
of religie mogen aanvoeren om zich te onttrekken aan hun verplichting het geweld uit te 
bannen,

S. overwegende dat in artikel 2, lid 1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind van 
1989 het volgende wordt bepaald: "De staten die partij zijn bij dit Verdrag eerbiedigen en 
waarborgen de in het Verdrag beschreven rechten voor ieder kind onder hun 
rechtsbevoegdheid zonder discriminatie van welke aard ook, ongeacht .... geslacht ...."; dat 
in artikel 24, lid 3 het volgende wordt bepaald: "De staten die partij zijn, nemen alle 
doeltreffende en passende maatregelen teneinde traditionele gebruiken die schadelijk zijn 
voor de gezondheid van kinderen af te schaffen",

T. overwegende dat het actieplatform van de in 1994 in Caïro gehouden internationale 
conferentie over bevolking en ontwikkeling aanbevelingen aan de staten bevat om een 
einde te maken aan genitale verminking bij vrouwen en vrouwen en meisjes hiertegen te 
beschermen,

U. overwegende dat de Conferentie over de follow-up van Caïro en met name art. 42 van de 
kernactiviteiten voor de verdere uitvoering van het actieprogramma van de Internationale 
Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling bepaalt dat regeringen moeten zorgen voor 
de bevordering en de bescherming van de mensenrechten van meisjes en jonge vrouwen, 
die zowel betrekking hebben op economische en sociale rechten als op het recht gespaard 
te worden van dwang, discriminatie en geweld, met inbegrip van schadelijke praktijken en 
seksuele uitbuiting, en dat regeringen alle wetgeving moeten herzien en die bepalingen 
intrekken die meisjes en jonge vrouwen discrimineren,
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V. overwegende dat in de in 1995 aangenomen verklaring en het platform van Peking 
krachtige aanbevelingen aan de regeringen worden gedaan waarin deze worden verzocht 
wetten af te kondigen en toe te passen op grond waarvan personen worden gestraft die 
geweldpraktijken en -daden tegen vrouwen zoals genitale verminking bedrijven en hun 
krachtige steun te verlenen aan de inspanningen van niet-gouvernementele en 
communautaire organisaties om een einde aan deze praktijken te maken,

W. overwegende dat het platform van Peking de staten verzoekt alle passende maatregelen te 
nemen, met name op het gebied van onderwijs, om het sociale en culturele gedragspatroon 
van mannen en vrouwen te veranderen en een einde te maken aan vooroordelen, 
gewoonten en alle andere gebruiken die berusten op het idee dat één van de twee 
geslachten superieur of minderwaardig is aan het andere of op de stereotiepe rollen van 
mannen en vrouwen,

X. overwegende dat de Partnerschapsovereenkomst tussen ACS en EU  (Overeenkomst van 
Cotonou) gebaseerd is op deze universele beginselen, en bepalingen tegen verminking van 
de geslachtsorganen bij vrouwen bevat (artikel 9 inzake wezenlijke delen van de 
overeenkomst, met inbegrip van eerbiediging van de mensenrechten, en de artikelen 25 en 
31 inzake resp. sociale ontwikkeling en genderproblemen),

Y. overwegende dat in het op 3 mei 2001 door de Parlementaire Vergadering van de Raad 
van Europa aangenomen verslag wordt aangedrongen op een verbod op seksuele 
verminking bij vrouwen, hetgeen wordt beschouwd als een onmenselijke en vernederende 
behandeling in de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens; eraan herinnerend dat de bescherming van culturen en tradities niet 
ten koste mag gaan van de eerbiediging van de grondrechten en het verbod op praktijken 
die veel weg hebben van foltering,

Z. overwegende dat de Commissie en de Raad in het kader van een gemeenschappelijk 
Europees immigratie- en asielbeleid aandacht zouden moeten besteden aan aspecten van 
mogelijke verminking van de geslachtsorganen bij afwijzing van een asielaanvraag;

AA.overwegende dat de lidstaten thans over een communautair rechtskader beschikken dat 
hen in staat stelt een doeltreffend beleid te voeren in de strijd tegen discriminatie en een 
gemeenschappelijk asielbeleid in te voeren alsook een nieuw immigratiebeleid (artikel 13 
en titel IV van het EG-Verdrag);

1. veroordeelt scherp de genitale verminking bij vrouwen als een schending van de 
fundamentele rechten van de mens;

2. wenst dat de Europese Unie en de lidstaten uit naam van de rechten van de mens, de 
persoonlijke integriteit, de vrijheid van geweten en het recht op gezondheid samenwerken 
om de bestaande wetgeving te harmoniseren en ter zake specifieke wetgeving op te 
stellen;

3. verzet zich tegen elke vorm van medicalisering op dit terrein, waardoor genitale 
verminking bij vrouwen op het grondgebied van de Unie alleen maar zou worden 
gerechtvaardigd en aanvaard;
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4. blijft van mening dat genitale verminking bij vrouwen qua aard en gevolgen een ernstig 
sociaal probleem vormt voor de samenleving als geheel en dat, wil men de betrokken 
gemeenschappen of groepen overtuigen van de noodzaak om dergelijke praktijken uit te 
bannen, de te nemen maatregelen de steun en medewerking van deze gemeenschappen 
moeten krijgen en afgestemd moeten worden op hun realiteit;

5. is van mening dat de redenen die door veel gemeenschappen worden aangevoerd voor de 
handhaving van traditionele gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van 
vrouwen en kinderen geen wetenschappelijke basis hebben noch een religieuze oorsprong 
of rechtvaardiging;

6. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten een uitgebreid onderzoek in te stellen 
naar de draagwijdte van dit verschijnsel in de EU-lidstaten;

7. wenst dat de Commissie, om een einde te maken aan genitale verminking bij vrouwen in 
de Europese Unie, een complete strategische aanpak uitwerkt die verder gaat dan het 
louter aan de kaak stellen van deze handelingen, en dat zij niet alleen juridische en 
administratieve, maar ook educatieve en sociale mechanismen invoert die vrouwen die het 
slachtoffer van genitale verminking zijn of kunnen worden daadwerkelijk beschermen;

8. wenst dat deze integrale strategie gepaard gaat met educatieve programma's en het 
organiseren van nationale en internationale voorlichtingscampagnes;

9. verzoekt de Commissie een bewustwordingscampagne te organiseren die gericht is op de 
wetgevers/parlementen in de betrokken landen, teneinde het effect van bestaande 
wetgeving zo hoog mogelijk op te voeren en, indien dergelijke wetgeving niet bestaat, 
steun te bieden bij de opstelling en goedkeuring hiervan;

10. verzoekt de Europese Unie en de lidstaten deze praktijken te vervolgen, te veroordelen en 
te bestraffen en daarbij een integrale strategie toe te passen waarin rekening wordt 
gehouden met de normatieve aspecten, de gezondheid, de sociale dimensie en de 
integratie van de immigrantenbevolking;

11. verzoekt de lidstaten in dit verband:

- genitale verminking bij vrouwen als delict aan te merken, ongeacht of de betrokken vrouw 
hiervoor al dan niet op enigerlei wijze toestemming heeft gegeven en degene te straffen 
die een ander helpt, ertoe aanzet of raad of steun geeft om dergelijke handelingen aan het 
lichaam van een (jonge) vrouw of meisje te verrichten,

- elke persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan genitale verminking bij vrouwen 
strafrechtelijk te vervolgen, te berechten en te bestraffen, ook al is het delict buiten hun 
grenzen gepleegd (extraterritorialiteit van het delict),

- wetgevingsmaatregelen goed te keuren die de rechter of de officier van justitie de 
mogelijkheid bieden voorzorgsmaatregelen te nemen indien zij kennis hebben van 
gevallen van vrouwen of meisjes die gevaar lopen te worden verminkt;
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- administratieve voorschriften vast te stellen voor gezondheidscentra en medische 
beroepen, onderwijscentra en maatschappelijk werkers alsook gedragscodes, 
verordeningen en beroepscodes, opdat de beroepsbeoefenaren op het gebied van de 
gezondheid, de maatschappelijk werkers, de onderwijzers en leraren en de opvoeders de 
gevallen aangeven waarvan zij kennis dragen dan wel de risicogevallen waar bescherming 
noodzakelijk is en bovendien samen met de gezinnen werken aan onderwijs en 
bewustwording, zonder dat dit leidt tot schending van het beroepsgeheim,

- vanuit de optiek van de normen voor de bescherming van het kind de dreiging en/of het 
risico van genitale verminking bij vrouwen te beschouwen als geldige reden voor 
overheidsoptreden, bijvoorbeeld toezicht op het kind door de overheid, opschorting van 
sociale steun of andere maatregelen,

- een preventieve strategie inzake sociale actie uit te stippelen die is gericht op de 
bescherming van de minderjarigen en de immigrantengemeenschappen niet stigmatiseert, 
en wel via overheidsprogramma's en sociale dienstverlening teneinde deze praktijken te 
voorkomen (scholing, onderwijs en bewustmaking van de risicogemeenschappen en de 
concrete gevallen) en de slachtoffers bij te staan (psychologische en medische hulp, indien 
mogelijk ook een kosteloze reconstructieve medische behandeling),

- bij de verstrekking van visa via de consulaten van de Europese landen nauwkeurige 
informatie te verspreiden die begrijpelijk is voor een bevolking die kan lezen noch 
schrijven; de informatie over het waarom van het wettelijk verbod moet ook bij aankomst 
in het gastland door de immigratiedienst worden verstrekt, opdat de gezinnen begrijpen 
dat het verbod op de traditionele handeling geenszins is bedoeld als een daad van culturele 
agressie, maar een wettelijke bescherming voor vrouwen en meisjes betekent; de gezinnen 
moeten worden geïnformeerd over de strafrechtelijke gevolgen, waarbij gevangenisstraf 
mogelijk is wanneer verminking wordt vastgesteld,

- leidraden en richtsnoeren op te stellen voor de beroepsbeoefenaren op het gebied van de 
gezondheid, opvoeders en maatschappelijk werkers om de vaders en moeders op 
respectvolle wijze en zo nodig met behulp van een tolk te informeren en voor te lichten 
over de enorme gevaren van genitale verminking bij vrouwen en over het feit dat 
dergelijke praktijken in de landen van de Europese Unie als een delict worden beschouwd,

- cursussen op het gebied van seksuele voorlichting te organiseren voor scholen en 
doelgroepen om deze te informeren over de gevolgen van genitale verminking bij 
vrouwen,

- mee te werken aan de activiteiten van netwerken en NGO's die zich in nauw contact met 
de gezinnen en gemeenschappen inzetten voor scholing, bewustwording en bemiddeling 
op het gebied van genitale verminking bij vrouwen en deze activiteiten te financieren;

12. verzoekt de Raad na raadpleging van het Europees Parlement maatregelen te nemen om 
dit verschijnsel krachtens artikel 13 van het EG-Verdrag wegens discriminatie op grond 
van geslacht en geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden;

13. wenst dat met de genomen maatregelen wordt gezorgd voor ondersteuning en 
wederaanpassing van vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld door hen 
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gespecialiseerde hulp te bieden en dat functionarissen van politie en justitie worden 
geschoold en bewust worden gemaakt van de problemen met betrekking tot het geweld 
tegen vrouwen;

14. wenst dat de Commissie en de Raad, in het kader van de in Titel IV van het Verdrag van 
Amsterdam bedoelde ontwikkeling van een gemeenschappelijk immigratie- en asielbeleid, 
samen met de lidstaten maatregelen nemen met betrekking tot de verlening van een 
verblijfsvergunning en de bescherming van de slachtoffers van deze praktijken en het 
recht op asiel erkennen van (jonge) vrouwen en meisjes die het gevaar lopen genitale 
verminking te ondergaan;

15. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten alle noodzakelijke maatregelen te nemen 
om het thema "toegang tot asielprocedures voor vrouwen die het gevaar lopen genitale 
verminking te ondergaan" hoog op de agenda van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties in 2002 te plaatsen;

16. looft de belangrijke bijdragen van vele nationale en internationale NGO's, van 
onderzoeksinstellingen, van het Europees netwerk voor de preventie van genitale 
verminking bij vrouwen in Europa en van geëngageerde personen, die onder meer dankzij 
de financiële steun van VN-organen en het DAPHNE-programma verschillende projecten 
ten uitvoer leggen die erop gericht zijn de mensen bewust te maken en genitale 
verminking bij vrouwen te voorkomen of daaraan een einde te maken; twijfelt er niet aan 
dat networking tussen NGO's en basisorganisaties op nationaal, regionaal en internationaal 
niveau essentieel is voor de definitieve uitbanning van genitale verminking bij vrouwen, 
voor de uitwisseling van informatie en ervaring en voor het leveren van gezamenlijke 
inspanningen;

17. wenst dat genitale verminking bij vrouwen als zeer ernstige schending van de 
fundamentele rechten volledig wordt opgenomen in het ontwikkelingsbeleid van de Unie, 
rekening houdend met de goedkeuring door de Raad van de verordening van 
22 december 1998 naar aanleiding van de slotverklaring van de Vierde 
Wereldvrouwenconferentie van Peking in 1995 en het desbetreffende actieplatform; meent 
dat het voorkomen van genitale verminking bij vrouwen prioriteit moet krijgen in de 
samenwerkingsprogramma's op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten;

18. verzoekt de Commissie en de Raad in de met het oog op samenwerking met derde landen 
opgestelde strategische documenten per land ten volle rekening te houden met een 
strategie ter bestrijding van verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen;

19. verzoekt de Commissie en de Raad de strategie ter bestrijding van verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen ter sprake te brengen in de besprekingen die zij in het kader 
van de Overeenkomst van Cotonou  met de landen in kwestie voeren over hun 
programma's voor ontwikkelingsbijstand (nationale indicatieve programma's);

20. roept de landen waar verminking van de geslachtsorganen van vrouwen voorkomt, met 
name de ACS-landen die onder de Overeenkomst van Cotonou vallen, ertoe op onverwijld 
wetten aan te nemen, zo deze al niet bestaan, die deze praktijken veroordelen en 
tegelijkertijd wetgeving en procedures vast te stellen om de naleving hiervan te 
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waarborgen;

21. wijst nogmaals op de artikelen 9, 25 en 31 van de Overeenkomst van Cotonou en verzoekt 
de Commissie en de Raad intensiever te streven naar tenuitvoerlegging van programma's 
in het kader waarvan de verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen wordt 
aangepakt;

22. spreekt de aanbeveling uit dat de voor bestrijding van de verminking van 
geslachtsorganen bij vrouwen uitgetrokken begrotingsmiddelen die momenteel her en der 
verspreid zijn, worden geconsolideerd in een speciale begrotingslijn of als duidelijk 
herkenbaar en afzonderlijk deel van een bestaande lijn, en dat met ingang van de 
begroting 2002 per jaar tenminste 10 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld;

23. is in het kader van de mensenrechtenbepalingen in de ontwikkelingsprogramma's van de 
EU van mening dat verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen een dermate ernstige 
schending van de vrouwenrechten is dat de Europese Commissie, mochten de betrokken 
regeringen de bestrijding van de verminking van geslachtsorganen bij vrouwen niet willen 
opnemen als sector van de samenwerking, bereid moet zijn deze bepalingen toe te passen;

24. dringt aan op stimulering van de buitenlandse hulp voor landen die wetgevende en 
administratieve maatregelen hebben genomen die genitale verminking bij vrouwen 
verbieden en bestraffen en op plaatsen waar verminking gebruikelijk is onderwijskundige, 
sociale en gezondheidsprogramma's bevorderen die gericht zijn op preventie en 
bestrijding van deze praktijken; dringt erop aan dat de betrokken regeringen genitale 
verminking bij vrouwen verbieden en verzoekt de Europese Commissie nauw samen te 
werken met NGO's, plaatselijke initiatieven en geestelijke leiders die zich inspannen om 
deze praktijken uit te bannen;

25. beklemtoont dat de verandering op middellange en lange termijn uit de betrokken landen 
moet komen en dat de internationale ontwikkelingshulp, zoals bijvoorbeeld de 
ontwikkelingsprogramma's van de EG, een aanvullende rol van kardinale betekenis moet 
spelen;

26. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten gebruik te maken van de 
mensenrechtenclausule om de strijd tegen genitale verminking bij vrouwen tot een 
prioriteit te maken in de betrekkingen met derde landen, in het bijzonder met de landen 
die preferentiële betrekkingen hebben met de EU in het kader van de overeenkomst van 
Cotonou en druk op deze landen uit te oefenen om wetgevende, administratieve, 
juridische en preventieve maatregelen te nemen die nodig zijn om een einde aan deze 
praktijken te maken;

27. wenst dat de Europese Unie in de Verenigde Naties haar stem laat horen, opdat de talrijke 
staten die voorbehoud hebben gemaakt bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen, in de zin dat zij zich aan de verplichtingen van het 
verdrag zullen houden mits dit niet in strijd is met bepaalde nationale gewoonten, 
gebruiken of wetten, dit voorbehoud intrekken, omdat hun bezwaren volledig 
onverenigbaar zijn met de geest en de doelstelling van het verdrag en derhalve 
onaanvaardbaar zijn;
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28. verzoekt de Europese Unie, alle instellingen en de lidstaten met overtuiging en 
vastberadenheid de verdediging op zich te nemen van de Europese waarden die gebaseerd 
zijn op de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratie; meent dat geen enkel cultureel 
of religieus gebruik kan worden tegengeworpen aan deze beginselen, die de grondslag 
vormen voor onze democratie;

29. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen van de lidstaten en de regeringen van de ACS-landen.
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TOELICHTING

Verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen, in verschillende vormen, komt voor in 
28 landen in Afrika. In Somalië, Djibouti en Soedan treft infibulatie (volledige of gedeeltelijke 
excisie van de uitwendige geslachtsorganen waarbij de grote schaamlippen aan elkaar worden 
genaaid zodat een hele kleine opening overblijft) vrijwel de gehele vrouwelijke bevolking. Deze 
praktijk strekt zich uit tot het noorden van Egypte, de kust van Ethiopië langs de Rode Zee, het 
noorden van Kenia, het noorden van Nigeria en een aantal gebieden in Mali.

Buiten het Afrikaanse continent vindt excisie (verwijdering van de voorhuid van de clitoris en 
van de kleine schaamlippen) plaats in Oman, Jemen, de Verenigde Arabische Emiraten en in 
een aantal plaatsen in Indonesië en Maleisië. Het aantal verminkte vrouwen en meisjes ligt 
tussen de 100 en 130 miljoen en jaarlijks lopen ongeveer twee miljoen meisjes en jonge 
vrouwen het gevaar te worden verminkt. Onlangs is ontdekt dat genitale verminking bij 
vrouwen ook voorkomt in een aantal gemeenschappen van Afrikaanse immigranten in Europa, 
Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Genitale verminking bij vrouwen vormt een ernstige schending van de mensenrechten en een 
daad van geweld tegen vrouwen die een rechtstreekse aantasting betekent van hun persoonlijke 
integriteit. Genitale verminking bij meisjes en (jonge) vrouwen betekent een "onmenselijke en 
vernederende" behandeling zoals bedoeld in artikel 3 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens. De gewoonte om de geslachtsorganen bij vrouwen 
volledig of gedeeltelijk te verwijderen heeft zijn wortels in een achterhaalde en absoluut 
onrechtvaardige visie op de plaats die vrouwen in een gemeenschap dienen in te nemen waarbij 
zij een minderwaardige positie krijgen toebedeeld, terwijl de mannen controle uitoefenen over 
de seksualiteit, de autonomie en het leven van de vrouwen. Volgens een archaïsche patriarchale 
opvatting ligt de familie-eer bij de vrouw. Vandaar de vooroordelen over promiscuïteit van 
vrouwen en de noodzaak om controle over hun lichaam uit te oefenen. De druk die door de 
samenleving en het gezin op de meisjes wordt uitgeoefend is zo groot dat de meesten zich zelfs 
niet kunnen voorstellen dat zij zouden kunnen weigeren om deze verminking te ondergaan. 
Degenen die het proberen, worden buitengesloten, uitgestoten en van de groep waartoe zij 
behoren, geïsoleerd. Door de schaarse of ontbrekende scholing en voorlichting over hun 
seksualiteit zijn de slachtoffers in de meeste gevallen volledig onkundig van de werkelijke 
omvang van het trauma dat zij zullen oplopen. Zij kennen alleen de lichamelijke gevolgen van 
de verminking ......... "en voor de vrouwen is het altijd zo geweest".

Zo er geen sprake is van sterfte door bloedingen of infecties – zoals overdracht van het 
HIV-virus of besmetting met hepatitis C omdat voor verschillende operaties hetzelfde 
instrumentarium wordt gebruikt zonder dat dit wordt gesteriliseerd – heeft verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen onherstelbare gevolgen zoals steriliteit, beschadiging van de 
omliggende weefsels, nieraandoeningen, cystes, nierstenen, frigiditeit, depressie, angst, 
psychose .... en ernstige problemen bij menstruatie, urineren, geslachtsverkeer, zwangerschap 
en bevalling.

Het feit dat genitale verminking van oudsher gebruikelijk is in sommige landen vanwaar de 
immigranten in de EU-lidstaten afkomstig zijn, mag in geen geval worden beschouwd als een 
rechtvaardiging om een dergelijke wrede daad niet te voorkomen, te vervolgen en te straffen. 
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Zouden wij in de Europese Unie het afhakken van de hand van de dief of het stenigen van 
vrouwen in geval van overspel accepteren? Niet alle gewoonten en tradities hoeven ons 
"respect" te verdienen. Het is van groot belang onderscheid te maken tussen tolerantie of 
bescherming van minderheidsculturen en het sluiten van de ogen voor handelingen en 
gewoonten die veel weg hebben van foltering en die in strijd zijn met het respect voor de 
integriteit en de waardigheid van de mens. Een enigszins "slecht geweten" in het westen en de 
angst om zich in negatieve zin uit te laten over een gebruik van sommige groepen immigranten 
uit vroegere koloniën geven in onze landen aanleiding tot een bedeesde of passieve houding ten 
opzichte van een dermate afkeurenswaardige daad. Deze passieve houding draagt ertoe bij dat 
seksuele verminking wordt gelegitimeerd en de slachtoffers onbeschermd blijven. 

Het is de plicht van de gastlanden om ervoor te zorgen dat de immigrantenbevolking weet welke 
"regels" zij moeten naleven met betrekking tot de eerbiediging van de mensenrechten zoals dit 
in onze samenlevingen wordt opgevat. 

Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
verlangt in artikel 2, letter f dat de staten die partij zijn bij dit verdrag maatregelen nemen om 
bestaande wetten, gebruiken en praktijken, die discriminatie van vrouwen inhouden, te wijzigen 
of af te schaffen.
In artikel 2 van de in december 1993 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
aangenomen Verklaring over de uitbanning van geweld tegen vrouwen wordt onder geweld 
tegen vrouwen verstaan fysiek, seksueel en psychologisch geweld, terwijl met name wordt 
verwezen naar genitale verminking en andere traditionele praktijken.
Verder bevat het actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en 
ontwikkeling (Caïro 1994) en het programma van Peking (1995) aanbevelingen aan de 
staten om genitale verminking bij vrouwen uit te bannen en het sociale en culturele 
gedragspatroon te veranderen en aldus een einde te maken aan vooroordelen en voor de mens 
schadelijke praktijken.

Genitale verminking bij vrouwen vormt bovendien een schending van de nationale en 
internationale wetgeving inzake bescherming van kinderen (zoals het Verdrag inzake de rechten 
van het kind van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat per 21 november 1999 
door alle landen in de wereld is geratificeerd, met uitzondering van de VS en Somalië). In de 
meeste gevallen zijn kleine meisjes het slachtoffer.

Stilzwijgen is de beste bondgenoot van deze verschrikkelijke praktijken die in de gehele wereld 
miljoenen slachtoffers maken.

Het stilzwijgen moet worden doorbroken en er moet worden geluisterd naar de vele slachtoffers 
die zowel in Europa als in de landen waar deze praktijken worden bedreven, seksuele 
verminking aan de kaak stellen. Vanuit het Europees Parlement kunnen en moeten wij hieraan 
bijdragen door het woord te verlenen aan de vrouwen die strijden voor hun vrijheid en hun 
waardigheid. Het Europees Parlement, als vertegenwoordiger van de volkeren van de Europese 
Unie, heeft de verantwoordelijkheid om de uitbanning te eisen van een praktijk die een 
aantasting betekent van de meest fundamentele mensenrechten. In veel landen in Afrika hebben 
zich groepen, NGO's en verenigingen georganiseerd die vechten voor de afschaffing van dit 
gebruik. Veel regeringen (Ethiopië, Djibouti, Ghana, Guinea, Oeganda, Senegal, Tanzania, 
Togo, Burkina Faso, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Ivoorkust, Egypte) hebben wetgeving 
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ingevoerd ter bestrijding van genitale verminking bij vrouwen en proberen dit uit te bannen. 
Ook in de EU-lidstaten bestaan netwerken die met de betrokken gemeenschappen samenwerken 
om voorlichting te geven, te bemiddelen en te proberen het gevaar te voorkomen dat vooral 
meisjes lopen om een of andere vorm van genitale verminking te ondergaan.

Het is de plicht van de rechtsstaat om toe te zien op de eerbiediging van de individuele rechten 
en handelswijzen te vervolgen die in strijd zijn met dit beginsel. Daartoe is niet alleen specifieke 
wetgeving ter zake en adequate vervolging van het delict noodzakelijk, maar ook het 
uitstippelen van een integrale strategie op het gebied van onderwijs en opleiding, sociaal-
medische bijstand, ontwikkeling van juridische en administratieve mechanismen en het 
mobiliseren van middelen waarmee genitale verminking bij vrouwen kan worden uitgebannen. 

De Europese Unie en de lidstaten dienen zich krachtig in te zetten voor de bescherming van de 
mogelijke slachtoffers van dit delict, via bijstand en toezicht. Vrouwen en meisjes worden 
vervolgd om te worden verminkt op grond van hun geslacht en dit dient een van de 
duidelijkste redenen te zijn waarom zij door onze landen moeten worden opgevangen en 
beschermd. De Europese Unie dient met luide stem te bevestigen dat de universele beginselen 
van het recht op leven, lichamelijke integriteit, vrijheid en gelijkheid de voorrang hebben boven 
gewoonte en traditie.

Om vooruitgang te boeken bij de uitbanning van genitale verminking bij vrouwen moet de 
boodschap duidelijk overkomen bij de gemeenschappen van immigranten waar genitale 
verminking plaatsvindt. Samenwerking met personen die uit deze groepen afkomstig zijn en 
die bereid zijn het verbod op seksuele verminking in positieve zin uit te dragen, vormt een 
garantie. In sommige EU-lidstaten zijn reeds interessante ervaringen opgedaan.

Veel vrouwen zullen de komende jaren het slachtoffer worden van genitale verminking en bij 
sommigen zal dat het geval zijn binnen onze grenzen. Dat moeten wij verhinderen. Daarnaast 
moeten echter politieke, diplomatieke en economische krachten worden gemobiliseerd om te 
werken in de landen van herkomst waar de meeste verminkingen plaatsvinden.

Uit naam van de universaliteit en de ondeelbaarheid van de mensenrechten zoals opgenomen 
en erkend in alle internationale verdragen op dit gebied is dringende bescherming van de 
vrouwen nodig tegen de aanvallen van het meest radicale culturele relativisme dat traditie en 
cultuur beschouwt als de enige bron die het recht legitimeert. Deze traditie en "cultuur" waarin 
de vrouwen altijd onderworpen, minderwaardig en onbeschermd waren, is in nagenoeg alle 
beschavingen geëvolueerd en dient zich verder te ontwikkelen met het oog op de gelijkheid, de 
vrijheid en de waardigheid waarop ieder mens recht heeft.
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ONTWERPRESOLUTIE B5-0686/2000/rev.

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen

ingediend overeenkomstig artikel 48 van het Reglement.

Het Europees Parlement,

overwegende dat verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen:

1. een ernstige aantasting betekent van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van 
vrouwen en jonge meisjes, die om geen enkele culturele of godsdienstige reden kan 
worden gerechtvaardigd,

2. een schending is van de rechten van vrouwen en kinderen die door meerdere 
internationale verdragen worden bekrachtigd en worden erkend als grondbeginselen 
van de Europese Unie als ruimte van veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid,

verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten:

A. de verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen  te behandelen als misdrijf tegen 
de persoonlijke integriteit;

B. een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de draagwijdte van dit verschijnsel in de 
EU-lidstaten en maatregelen te bevorderen voor voorlichting,  opleiding (politie, 
artsen, onderwijzers, enz.) en preventie;

C. in te zien dat het gevaar om verminking van de geslachtsorganen te ondergaan een 
reden is voor verlening van  asielrecht of humanitaire bescherming;

D. de strijd tegen de verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen tot een prioriteit te 
maken in de betrekkingen met derde landen door middel van de clausule over de 
mensenrechten;

E. NGO's die zich inzetten voor de afschaffing van deze praktijken in de landen waar zij 
om culturele en/of godsdienstige redenen worden gerechtvaardigd, te steunen.
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4 juli 2001

ADVIES VAN DE COMMISSIE VRIJHEDEN EN RECHTEN VAN DE BURGER, 
JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN

aan de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

inzake verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen
(2001/2035INI)

Rapporteur voor advies(*): Maurizio Turco

(*) Hughes-procedure

PROCEDUREVERLOOP

De Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken benoemde 
op haar vergadering van 20 maart 2001 Maurizio Turco tot rapporteur voor advies.

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 19-20 juni en 3 juli 
2001.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met 15 stemmen voor bij 7 onthoudingen haar 
goedkeuring aan de hierna volgende conclusies.

Bij de stemming waren aanwezig: Graham R. Watson (voorzitter), Niall Andrews, Mary 
Elizabeth Banotti, Maria Berger (verving Gerhard Schmid), Mario Borghezio (verving Johan 
Van Hecke overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement), Alima Boumediene-Thiery, 
Marco Cappato, Michael Cashman, Carmen Cerdeira Morterero (verving Sérgio Sousa Pinto), 
Ozan Ceyhun, Thierry Cornillet, Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Arie M. Oostlander 
(verving Eva Klamt), Paolo Pastorelli (verving Enrico Ferri overeenkomstig artikel 153, lid 2 
van het Reglement), Hubert Pirker, Giacomo Santini (verving Marcello Dell'Utri), Patsy 
Sörensen, Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Elena Valenciano Martínez-Orozco (verving 
Gianni Vattimo overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement) en Olga Zrihen Zaari 
(verving Elena Ornella Paciotti overeenkomstig artikel 153, lid 2 van het Reglement).
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BEKNOPTE MOTIVERING

Het aantal vrouwen in de wereld dat uit naam van religieuze culturen en tradities verminking 
van de geslachtsorganen ondergaat, wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie op 
130 miljoen geschat. Het onderwerpen van vrouwen aan deze traditionele culturele praktijken 
betekent een ernstige aantasting van hun lichamelijke en geestelijke integriteit en derhalve 
van een fundamenteel recht dat door verschillende internationale verdragen en door de 
grondwetten van alle EU-lidstaten wordt bekrachtigd. In Europees verband dient in de eerste 
plaats aandacht uit te gaan naar repressie en preventie van deze praktijken. Als hoeder van de 
fundamentele rechten zoals opgenomen in het Europees handvest dient het EP hierop toe te 
zien, zowel bij gelegenheid van zijn jaarverslag over de mensenrechtensituatie als bij de 
totstandbrenging van een ruimte van veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Verder dient de 
EU te ijveren voor de goedkeuring van soortgelijke repressieve en preventieve maatregelen in 
derde landen waar deze praktijken van oudsher zijn toegestaan. Dat is de zin van de door de 
rapporteur ingediende en door 317 leden medeondertekende ontwerpresolutie (28 november 
2000, B5-0686/2000/rev.) die de basis van dit initiatiefverslag vormt.

I. De noodzaak van strafrechtelijke vervolging in de EU

De EU-lidstaten, wier grondwetten eenieders recht op lichamelijke en geestelijke integriteit 
als fundamenteel recht erkennen, worden geconfronteerd met de export van het verschijnsel 
verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen als gevolg van de immigratie van personen 
uit landen waar deze praktijken nog steeds traditie zijn.

Het ontbreken van studies ter zake maakt het moeilijk de omvang van dit verschijnsel vast te 
stellen. Schattingen uit verschillende onderzoeken doen echter vermoeden dat het niet om een 
marginaal verschijnsel gaat: 30.000 slachtoffers in het Verenigd Koninkrijk, meer dan 
28.000 in Italië, 20.000 risicogevallen in Duitsland, enz.

Ondanks deze realiteit spreekt het vanzelf dat eenieder in de EU-lidstaten absolute 
rechtsbescherming geniet. De uitdaging voor de lidstaten is dus niet het uitvaardigen van 
ad hoc en specifieke wetten die verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen verbieden, 
maar het strikt toepassen van de bestaande grondwettelijke bepalingen die het recht op 
gezondheid en persoonlijke integriteit als een fundamenteel recht bekrachtigen alsook de 
bepalingen van het wetboek van strafrecht die elke opzettelijke handeling verbieden die 
afbreuk doet aan dit recht. Dit betekent automatisch dat een beroep op een "uitzondering of 
culturele diversiteit" geen rechtvaardiging kan zijn voor de relativering of afzwakking van dit 
fundamentele recht en van de daarmee verbonden rechtsbescherming die tot de taken van de 
overheid behoort. Medicalisering van deze handelingen kan in geen geval worden getolereerd. 

Invoering van specifieke wetgeving ter zake lijkt ons niet de aangewezen weg gezien de 
stigmatiserende effecten ervan. Strafrechtelijke vervolging van deze onherstelbare aantasting 
van de menselijke waardigheid is daarentegen absoluut noodzakelijk. Zoals in Frankrijk is 
gebleken, kon dankzij de rechterlijke benadering, via de belangstelling in de media voor 
recente rechtszaken, de buitenwacht worden geïnformeerd over het bestaan van deze 
geïmporteerde praktijken naar de gastlanden en over de noodzaak kinderen hiertegen te 
beschermen. Door het opleggen van strenge straffen konden de daders bij zichzelf te rade 
gaan en zich afvragen of het blijven vasthouden aan deze praktijken wel rechtmatig is en of 
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hieraan geen einde moet worden gemaakt.

- meer preventie noodzakelijk

De aanwezigheid op het grondgebied van de EU van vrouwen die geëmigreerd zijn uit landen 
waar dergelijke verminkingen plaatsvinden, dient aanleiding te geven voor een op preventie 
gericht Europees beleid dat maatregelen omvat voor voorlichting en opleiding (politie, artsen, 
onderwijzers). Er is minder kans dat de gewraakte praktijken blijven voortbestaan wanneer de 
vrouwen van de betrokken gemeenschappen kunnen worden geïnformeerd over de bijzonder 
ernstige gevolgen ervan voor de gezondheid.

Verder moeten personen uit risicolanden bij binnenkomst op het grondgebied van de 
Europese Unie worden geïnformeerd over het feit dat genitale verminking bij vrouwen een 
aantasting betekent van het recht op persoonlijke integriteit die strafrechtelijke sancties met 
zich mee kan brengen, alsook over het bestaan van passende opvang en hulpverlening.

- een criterium voor verlening van asielrecht in de EU

In 1985 heeft het uitvoerend comité van UNHCR landen de mogelijkheid geboden vrouwen 
die genitale verminking dreigen te ondergaan als "sociale groep" te erkennen waarbij werd 
gesteld dat genitale verminking kan worden gelijkgesteld met politieke vervolging.

De draagwijdte van deze bepaling werd echter beperkt door het niet-bindende karakter ervan 
en het ontbreken van een duidelijke definitie van "sociale groep" in het Verdrag van Genève 
van 1951. Door het ontbreken van een specifiek en expliciet criterium dat betrekking heeft op 
het gevaar van genitale verminking bij vrouwen zijn de nationale autoriteiten gedwongen de 
bestaande criteria extensief uit te leggen en zich juridisch in allerlei bochten te wringen. Met 
het oog op het karakter van genitale verminking bij vrouwen, die een schending vormt van het 
fundamentele recht op lichamelijke integriteit, is een volstrekt helder criterium noodzakelijk 
voor de verlening van de hoogste vorm van bescherming aan vrouwen die met dergelijke 
praktijken worden bedreigd, namelijk het recht op asiel. Daarom dient de Europese Unie zich 
in het kader van de totstandbrenging van een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid 
inspanningen in deze richting te getroosten.

- afschaffing van deze praktijken in landen waar deze van oudsher zijn toegestaan

In 1993 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie over geweld 
tegen vrouwen aangenomen waarvan artikel 2 uitdrukkelijk verwijst naar genitale verminking 
bij vrouwen en andere traditionele praktijken. In 1995, op de Vierde Wereldconferentie over 
de rechten van de vrouw, hebben regeringen, intergouvernementele organisaties en NGO's 
zich er in de slotverklaring en het actieplatform toe verplicht specifieke programma's vast te 
stellen om elke vorm van discriminatie tegen vrouwen en kinderen uit te bannen. De landen 
hebben zich er op hun beurt toe verbonden af te zien van gebruiken en tradities die vrouwen 
en kinderen kunnen schaden. Bij de programma's die worden uitgevoerd door de organisaties 
die zich inzetten tegen genitale verminking bij vrouwen moet worden gewezen op het belang 
van het programma dat wordt uitgevoerd door de IAC (Inter-Afrikaans Comité) dat in 1994 
van de VN mandaat heeft gekregen om de werkelijke oorzaken van dit verschijnsel vast te 
stellen alsook de middelen ter bestrijding ervan. Hiertoe zijn in 28 Afrikaanse landen comités 
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ingesteld ter bevordering van scholings- en voorlichtingscampagnes en de productie van 
voorlichtings- en onderwijsmateriaal.

Dankzij deze bewustwordingscampagne en het uitoefenen van druk heeft een tiental 
Afrikaanse landen wetten uitgevaardigd die genitale verminking bij vrouwen in uiteenlopende 
mate verbieden. Tot deze landen behoren Burkina Faso (waar in 1996 een wet werd 
aangenomen die deze praktijken verbiedt, maar niet voorziet in specifieke straffen voor dit 
delict), Ghana (goedkeuring van een wet die genitale verminking bij vrouwen omschrijft als 
een misdrijf en de dader een gevangenisstraf van drie jaar oplegt), Soedan (goedkeuring van 
een wet die alleen infibulatie bestraft), Egypte (decreet van het Ministerie van Gezondheid op 
grond waarvan genitale verminking bij vrouwen alleen om medische redenen kan 
plaatsvinden, hetgeen betekent dat excisies in het ziekenhuis worden uitgevoerd), Tanzania 
(in juli 1998 is een wet in werking getreden die alleen excisie bij vrouwen jonger dan achttien 
jaar verbiedt). Deze voorbeelden laten zien dat deze nieuwe wetten niet alle vrouwen een 
maximaal beschermingsniveau bieden: zij bieden geen bescherming voor alle risicogevallen 
en voorzien niet in nauwkeurig omschreven straffen in geval van overtreding. Via de 
mensenrechtenclausule, die een voorwaarde is voor sluiting van een samenwerkings- en 
partnerschapsovereenkomst (artikel 96 van de Overeenkomst van Cotonou) moet de EU druk 
uitoefenen op derde landen om wetgeving in te voeren op grond waarvan deze praktijken 
volledig en expliciet worden veroordeeld. Er moet echter op worden gewezen dat het wettelijk 
verbod op genitale verminking bij vrouwen geen afdoende oplossing is voor het uitbannen 
van praktijken die diep in de traditionele gemeenschappen zijn geworteld. Daarom is steun 
voor lokale projecten op het gebied van onderwijs en voorlichting van fundamenteel belang 
om de bevolking in staat te stellen zich bewust te worden van de onherstelbare gevolgen van 
genitale verminking voor de gezondheid en om de actie van vrouwen te versterken die 
weigeren zich aan deze praktijken te onderwerpen en die zich organiseren om te proberen 
deze uit te bannen.

CONCLUSIES

De Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de 
ten principale bevoegde Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen onderstaande 
suggesties in de goed te keuren ontwerpresolutie op te nemen:

1. is van mening dat genitale verminking bij vrouwen een onherstelbare aantasting 
betekent van de lichamelijke en geestelijke integriteit van vrouwen en jonge meisjes 
die om geen enkele culturele of godsdienstige reden kan worden gerechtvaardigd;

2. is van mening dat genitale verminking bij vrouwen een schending is van de rechten 
van vrouwen en kinderen die door meerdere internationale verdragen worden 
bekrachtigd, volgens de strafwetgeving van de lidstaten verboden is en in strijd is met 
de beginselen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;

3. is van mening dat de lidstaten thans over een communautair rechtskader beschikken 
dat hen in staat stelt een doeltreffend beleid te voeren in de strijd tegen discriminatie 
en een gemeenschappelijk asielbeleid in te voeren alsook een nieuw immigratiebeleid 
(artikel 13 en titel IV van het EG-Verdrag);



RR\446020NL.doc 25/33 PE 305.441

NL

verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten derhalve:

4. ervoor te zorgen dat genitale verminking bij vrouwen wordt vervolgd als misdrijf 
tegen de persoonlijke integriteit, dat zowel voor de daders als hun medeplichtigen 
effectieve, evenredige en ontradende strafrechtelijke sancties met zich mee kan 
brengen en dat de slachtoffers passende hulp kunnen krijgen;

5. een uitgebreid onderzoek in te stellen naar de draagwijdte van dit verschijnsel in de 
EU-lidstaten;

6. overheidscampagnes te bevorderen inzake voorlichting, onderwijs, scholing (politie, 
artsen, onderwijzers, ....) en preventie met betrekking tot de risico's voor de 
gezondheid die worden veroorzaakt door genitale verminking bij vrouwen;

7. vrouwen die het gevaar lopen genitale verminking te ondergaan recht op asiel of 
humanitaire bescherming te verlenen;

8. bij de afgifte van inreisvergunningen te zorgen voor preventieve strategische 
informatie aan de vrouwen die behoren tot migrantengroepen waar dergelijke 
praktijken worden toegestaan;

9. gebruik te maken van de mensenrechtenclausule om de strijd tegen genitale 
verminking bij vrouwen tot een prioriteit te maken in de betrekkingen met derde 
landen, in het bijzonder met de landen die preferentiële betrekkingen hebben met de 
EU in het kader van de overeenkomst van Cotonou en druk op deze landen uit te 
oefenen om wetgevende, administratieve, juridische en preventieve maatregelen te 
nemen die nodig zijn om een einde aan deze praktijken te maken;

10. steun te verlenen aan NGO's en lokale projecten die zich richten op het uitbannen van 
deze praktijken in landen waar deze om culturele en/of godsdienstige redenen worden 
toegepast;

11. alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het thema "toegang tot asielprocedures 
voor vrouwen die het gevaar lopen genitale verminking te ondergaan" hoog op de 
agenda van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2002 te plaatsen.
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ADVIES VAN DE COMMISSIE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

aan de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen

inzake verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen 
(2001/2035(INI))

Rapporteur voor advies: Gianfranco Dell'Alba 

PROCEDUREVERLOOP

De Commissie ontwikkelingssamenwerking benoemde op haar vergadering van 5 februari 
2001 Gianfranco Dell'Alba, tot rapporteur voor advies.

De commissie behandelde het ontwerpadvies op haar vergaderingen van 29 mei en 25 juni 
2001.

Op haar vergadering van 10 juli 2001 hechtte zij met algemene stemmen haar goedkeuring 
aan de hierna volgende conclusies.

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

Verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen is de verzamelnaam voor alle procedures 
die gehele of gedeeltelijke verwijdering van de uiterlijke geslachtskenmerken van de vrouw of 
andere beschadiging van de vrouwelijke geslachtsorganen met zich meebrengen. Het is een 
gebruik op basis van tradities die in het algemeen geen verband houden met godsdienst, die 
diep geworteld is in 25 à 30 Afrikaanse landen en enkele landen in het Midden-Oosten en 
andere delen van Azië. Door de migratie is het een gebruik geworden dat ook in Europa en 
andere delen van de wereld ingang heeft gevonden.

Volgens de WHO zijn ongeveer 130 miljoen vrouwen aan dit gebruik onderworpen en ieder 
jaar opnieuw lopen 2 miljoen meisjes gevaar.

De EU moet zich duidelijk tegen verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen uitspreken. 
Zij moet gebruik maken van de gelegenheid daadwerkelijk maatregelen te nemen ten aanzien 
van een enorm belangrijk probleem, waarover vroeger niet werd gesproken, maar dat 
eindelijk de internationale aandacht heeft getrokken en zich de afgelopen jaren heeft 
ontwikkeld tot een van de meest besproken thema's.

Er moet een grens worden gesteld aan wat in naam van tradities en gebruiken kan worden 
aanvaard. Er zijn universele waarden die wij ondeelbaar achten en als deze -  zelfs in naam 
van eeuwenoude gebruiken - met voeten worden getreden, hebben wij de morele plicht nee te 
zeggen, duidelijk en hardop te zeggen dat dit niet aanvaardbaar is en doelmatige manieren te 
zoeken om het probleem aan te pakken.

Vrijwel alle gevallen van verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen vinden plaats in 
ontwikkelingslanden en het grootste deel in Afrika. Als wij op middellange en lange termijn 
vooruitgang willen boeken, moeten we beseffen dat de fundamentele oorzaken van het 
probleem moeten worden aangepakt. Een strategie die inhoudt dat plaatselijke 
gemeenschappen worden veroordeeld zal waarschijnlijk niet werken. De veranderingen 
moeten voortkomen uit de landen in kwestie, maar voor internationale solidariteit is een rol 
van wezenlijke betekenis weggelegd. Op dit punt kunnen programma's voor 
ontwikkelingssamenwerking, zoals die van de EU, van invloed zijn.

Verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen is gekoppeld aan ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen die verankerd zijn in de politieke, maatschappelijke, culturele en 
economische structuur van de samenlevingen waarin zij voorkomt. In het kader van onze 
steun aan werkzaamheden op dit gebied, moeten we ons dan ook richten op de uiteenlopende 
kenmerken van iedere cultuur en samenwerken met nationale en plaatselijke organisaties. 
Hoewel de EU  een duidelijk standpunt moet innemen ten aanzien van de verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen, moeten deze aangelegenheden die verband houden met diep 
gewortelde overtuigingen tactvol en discreet worden benaderd. Wij moeten de nadruk leggen 
op de wezenlijke rol die onderwijs en voorlichting spelen bij het ontmoedigen van het 
gebruik, en met name beseffen dat het belangrijk is mensen ervan te overtuigen dat zij 
specifieke gebruiken kunnen afschaffen zonder naar hun mening significante aspecten van 
hun eigen cultuur op te geven. Er moet veel worden nagedacht over het vinden van 
onschadelijke alternatieven die deze gemeenschappen in de loop van de tijd kunnen 
aanvaarden. Daarna moeten concrete voorstellen worden gedaan.
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Deze geest van samenwerking vergt van alle betrokken landen een positieve instelling. Wij 
willen met hen samenwerken, niet hen veroordelen. Wij zijn echter wel van mening dat 
verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen een dermate ernstige schending van de 
mensenrechten is dat de Europese Commissie, mochten de regeringen aan deze sector in het 
kader van de samenwerking geen voorrang willen verlenen, bereid moet zijn de 
desbetreffende mensenrechtenclausules in de wetsteksten inzake de 
ontwikkelingssamenwerking van de EU  toe te passen. Steeds moet de Commissie in haar 
contacten met ontwikkelingslanden inzake landenstrategieën en de nationale indicatieve 
programma's de nadruk leggen op verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen en 
aandringen op programma's ter bestrijding hiervan. In het algemeen verdient het de voorkeur 
dit soort projecten betreffende de verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen op te 
nemen in de bredere steunstrategieën voor gezondheid en geboorteregeling. Wij moeten het 
probleem echter eveneens onder de aandacht brengen. Wat wordt gedaan en hoeveel op dit 
moment wordt gedaan moet zichtbaarder en toegankelijker worden. Ernstig moet worden 
overwogen in de begroting van de EG een specifiek hoofdstuk op te nemen inzake 
verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen.  Het zou eveneens een goed idee zijn 
bewustwordingscampagnes op gang te brengen in Europa en in de landen waar het probleem 
het meest voorkomt.

In de op 23 juni 2000 ondertekende Overeenkomst van Cotonou  wordt de samenwerking met 
alle ACS-landen geregeld, en met uitzondering van Egypte zijn alle Afrikaanse landen waar 
verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen gebruikelijk is onze partners in het kader 
van deze overeenkomst. Er zij op gewezen dat, afgezien van de wezenlijke hoekstenen van de 
overeenkomst die worden opgesomd in artikel 9 en die o.a. eerbiediging van fundamentele 
mensenrechten en vrijheden omvatten, ook twee specifieke bepalingen moeten worden 
toegepast. In artikel 25 wordt uitdrukkelijk "het voorkomen van verminking van de genitaliën 
bij vrouwen" genoemd in het hoofdstuk Sociale sectorale ontwikkeling, en in artikel 31 over 
gendervraagstukken wordt gesteld dat de samenwerking bij moet dragen "tot de verbetering 
van de toegang van vrouwen tot alle nodige hulpbronnen voor de volwaardige uitoefening van 
hun fundamentele rechten." Het Europees Parlement en de Paritaire Vergadering ACS-EU  
moeten hierop aansluitende maatregelen nemen en de in dit nieuwe kader geboekte 
vooruitgang in het oog houden.

In Europa moeten wij er uiteraard voor zorgen dat op ons hele grondgebied de nodige 
wetgeving geldt en dat vrouwen en meisjes naar behoren worden beschermd. Dit is in eerste 
instantie geen onderwerp voor de Commissie ontwikkelingssamenwerking, maar uw 
rapporteur wil erop wijzen welk belang hij eraan hecht dat het gevaar verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen te ondergaan een geldige reden voor het recht op asiel moet 
zijn. Hoewel enkele bepalingen van kracht zijn, worstelen de nationale overheden met de 
interpretatie daarvan en het is voorgekomen dat aan jonge meisjes geen asiel is verleend, 
waarna deze zijn teruggezonden naar hun land van herkomst, waar zij thans het zeer reële 
gevaar lopen te worden verminkt. Dit is niet aanvaardbaar. Er moeten zo spoedig mogelijk 
heldere normen worden opgesteld en toegepast over wat geldige redenen zijn om in Europa 
asiel te krijgen.

CONCLUSIES
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De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
rechten van de vrouw en gelijke kansen onderstaande suggesties in de goed te keuren 
ontwerpresolutie op te nemen:

- gelet op de Universele verklaring van de rechten van de mens van 1948,

- gelet op het Verdrag inzake de rechten van het kind van 1989,

- gelet op het Verdrag betreffende afschaffing van alle vormen van discriminatie van de 
vrouw van 1979,

- gezien de VN-conferenties van Wenen, Caïro en Peking,

- gelet op de op 23 juni 2000 ondertekende Partnerschapsovereenkomst tussen de ACS 
en de EU  (Overeenkomst van Cotonou), en het daaraan gehechte Financieel Protocol,

- gelet op verordening (EG) nr. 443/92 van de Raad van 25 februari 1992 over de 
samenwerking met de ontwikkelingslanden in Azië en Latijns-Amerika,

- gelet op verordening (EG) nr. 1488/96 van de Raad van 23 juli 1996 (MEDA),

- gezien de ter zake dienende begrotingsmiddelen die in het kader van het 
ontwikkelingsprogramma van de EG kunnen worden ingezet in de strijd tegen 
verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen, met name hoofdstuk B7-7 over 
mensenrechten, lijn B7-6312: Gezondheidsprogramma´s en reproductieve 
gezondheidszorg, met inbegrip van de bestrijding van HIV/aids, lijn B7-6000: 
Bijdrage van de Europese Unie aan maatregelen van niet-gouvernementele 
organisaties en lijn B7-622: Genderproblematiek, 

- onder verwijzing naar de op 26 februari 2001 door Maurizio Turco  e.a. ingediende 
resolutie over verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen (B5-0686/2000/rev.),

A. overwegende dat naar schatting ongeveer 130 miljoen vrouwen aan verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen zijn onderworpen en dat hier ieder jaar 2 miljoen bij 
komen,

B. overwegende dat verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen in ten minste 
25 Afrikaanse landen voorkomt die, met uitzondering van Egypte, alle de 
Partnerschapsovereenkomst tussen ACS en EU  (Overeenkomst van Cotonou) hebben 
ondertekend, in enkele Aziatische landen (Indonesië, Maleisië) en het Midden-Oosten  
(Jemen, Verenigde Arabische Emiraten); indachtig het feit dat verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen in de immigrantengemeenschappen van verschillende 
afkomst eveneens voorkomt in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Europa,

C. overwegende dat de argumenten tegen verminking van de geslachtsorganen bij 
vrouwen gebaseerd zijn op universeel erkende mensenrechten, o.a. het recht op 
onschendbaarheid van de persoon en het hoogste bereikbare peil van lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, 
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D. overwegende dat de gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van 
vrouwen  en meisjes veelal ernstig zijn en gevaren zoals besmettingen, ernstige 
bloedingen die soms de dood tot gevolg hebben, incontinentie, vorming van littekens, 
pijnlijk geslachtsverkeer, seksuele disfunctie, ernstige complicaties tijdens 
bevallingen, de verspreiding van hepatitis en HIV, mogelijke onvruchtbaarheid, onrust 
en terneergeslagenheid,

E. overwegende dat er geen op traditie, godsdienst of andere factoren terug te voeren 
redenen zijn die dit onaanvaardbare gebruik rechtvaardigen; overwegende dat dit 
bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat moslimvrouwen het meest onder deze verminkingen 
te lijden hebben, terwijl de Koran geen enkele bepaling van dit type bevat,

F. overwegende dat verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen een extra 
discriminatie betekent van de vrouwen en meisjes in de gemeenschappen waar dit 
gebruik voorkomt,

G. met nadruk wijzend op de kardinale betekenis van onderwijs en voorlichting bij de 
bestrijding van het gebruik, en met name beseffend dat het belangrijk is de mensen 
ervan te overtuigen dat zij een specifiek gebruik kunnen opgeven zonder in hun ogen 
significante aspecten van hun eigen cultuur te verliezen,

H. met nadruk wijzend op de rol van regeringen en parlementen bij het buiten de wet 
stellen en ontmoedigen van het gebruik en het kweken van de algemene bereidheid tot 
verandering,

I. overwegende dat ook EU-landen betrokken zijn bij verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen en dat dit thema in de Europese Unie prioriteit moet 
krijgen,

J. overwegende dat tal van jonge meisjes en vrouwen kunnen verwachten verminkt te 
worden als zij vanuit Europa naar hun land van herkomst worden teruggestuurd indien 
hun asielaanvragen worden afgewezen,

K. overwegende dat de Commissie en de Raad in het kader van een gemeenschappelijk 
Europees immigratie- en asielbeleid aandacht zouden moeten besteden aan aspecten 
van mogelijke verminking van de geslachtsorganen bij afwijzing van een 
asielaanvraag;

L. overwegende dat ongeveer de helft van de 25 à 30 Afrikaanse landen waar verminking 
van de geslachtsorganen bij vrouwen voorkomt diverse wetten hebben aangenomen 
om het gebruik geheel of gedeeltelijk te verbieden maar dat deze niet worden 
gehandhaafd,

M. overwegende dat er tal van plaatselijke verenigingen bestaan die samenwerken met 
internationale NGO's die EU-kredieten ontvangen ter bestrijding van verminking van 
de geslachtsorganen bij vrouwen  en die op basisniveau proberen de heersende 
mentaliteit te veranderen door voorlichting en opleiding te verstrekken aan politie, 
artsen en leraren,
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N. overwegende dat het hele ontwikkelingsbeleid van de EU erop gericht is de mens tot 
voordeel te strekken en derhalve onlosmakelijk is verbonden met eerbiediging en 
bevordering van de mensenrechten en de menselijke waardigheid,

O. overwegende dat de Partnerschapsovereenkomst tussen ACS en EU  (Overeenkomst 
van Cotonou) gebaseerd is op deze universele beginselen, en bepalingen tegen 
verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen bevat (artikel 9 inzake wezenlijke 
delen van de overeenkomst, met inbegrip van eerbiediging van de mensenrechten, en 
de artikelen 25 en 31 inzake resp. sociale ontwikkeling en genderproblemen),

1. bevestigt dat verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen een onaanvaardbare 
schending is van fundamentele mensenrechten en voor de gezondheid van vrouwen 
een levenslange bedreiging vormt;

2. is van mening dat de EU  duidelijke taal moet spreken over een gebruik dat niet mag 
worden aanvaard "in naam van de traditionele cultuur", daar het duidelijk indruist 
tegen universele waarden die niet in gevaar mogen worden gebracht;

3. roept de landen waar verminking van de geslachtsorganen van vrouwen voorkomt, 
met name de ACS-landen die onder de Overeenkomst van Cotonou vallen, ertoe op 
onverwijld wetten aan te nemen, zo deze al niet bestaan, die deze praktijken 
veroordelen en tegelijkertijd wetgeving en procedures vast te stellen om de naleving 
hiervan te waarborgen;

4. wijst erop dat verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen gekoppeld is aan 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen die verankerd zijn in de politieke, 
maatschappelijke, culturele en economische structuur van de samenlevingen waarin zij 
voorkomt, en daardoor een afspiegeling vormt van de discriminatie van vrouwen in 
deze samenlevingen; 

5. beklemtoont dat de verandering op middellange en lange termijn uit de betrokken 
landen moet komen en dat de internationale ontwikkelingshulp, zoals de 
ontwikkelingsprogramma's van de EG, een aanvullende rol van kardinale betekenis 
moet spelen;

6. is daarom van mening dat een strategie tegen verminking van de geslachtsorganen bij 
vrouwen deel moet vormen van het ontwikkelingssamenwerkingsprogramma van de 
EU waarin  het gebruik in duidelijke bewoordingen wordt gedefinieerd als schending 
van de mensenrechten en niet slechts als een traditie, ten volle rekening houdend met 
de verplichtingen die de EU  op zich heeft genomen tijdens de VN-conferenties van 
Caïro en Peking;

7. wijst met nadruk op het belang van samenwerking met de mensen die het meest 
betrokken zijn en die het meest te lijden hebben onder verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen via nationale en plaatselijke organisaties, met inbegrip 
van basisorganisaties uit de gemeenschappen en NGO's;

8. hecht bijzonder belang aan de rol van onderwijs en voorlichting bij de bestrijding van 
het gebruik; wijst in dit verband met nadruk op de betekenis van de betrokkenheid van 
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oudere vrouwen, die de procedure plegen te voltrekken, godsdienstige en 
maatschappelijke leiders, leraren, vrouwenorganisaties, medisch en paramedisch 
personeel en politiefunctionarissen, en leden van parlementen en regeringen;

9. verzoekt de Commissie en de Raad in de met het oog op samenwerking met derde 
landen opgestelde strategisch documenten per land ten volle rekening te houden met 
een strategie ter bestrijding van verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen ;

10. verzoekt de Commissie en de Raad de strategie ter bestrijding van verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen ter sprake te brengen in de besprekingen die zij in het 
kader van de Overeenkomst van Cotonou  met de landen in kwestie voeren over hun 
programma's voor ontwikkelingsbijstand (nationale indicatieve programma's);

11. dringt aan op een soortgelijke discussie over een strategie ter bestrijding van 
verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen met de betrokken niet-ACS-landen, 
in het kader van het desbetreffende wettelijk raamwerk voor hun 
ontwikkelingsprogramma's ;

12. wijst nogmaals op de artikelen 9, 25 en 31 van de Overeenkomst van Cotonou en 
verzoekt de Commissie en de Raad intensiever te streven naar tenuitvoerlegging van 
programma's in het kader waarvan de verminking van de geslachtsorganen bij 
vrouwen wordt aangepakt;

13. is in het kader van de mensenrechtenbepalingen in de ontwikkelingsprogramma's van 
de EU van mening dat verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen een dermate 
ernstige schending van de vrouwenrechten is dat de Europese Commissie, mochten de 
betrokken regeringen de bestrijding van de verminking van de geslachtsorganen bij 
vrouwen niet willen opnemen als sector van de samenwerking, bereid moet zijn deze 
bepalingen toe te passen;

14. is van mening dat strategieën ter bestrijding van de verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen in ontwikkelingslanden in het algemeen doelmatiger 
zijn als zij worden geplaatst in het kader van algemeen beleid inzake gezondheid en 
geboorteregeling;

15. is van mening dat de Commissie en de Raad in het kader van een gemeenschappelijk 
Europees immigratie- en asielbeleid ook aandacht zouden moeten besteden aan 
aspecten van mogelijke verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen en meisjes;

16. dringt erop aan dat de Commissie en de Raad het gevaar te worden onderworpen aan 
de verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen opnemen als geldige wettelijke 
reden voor asiel;

17. dringt erop aan dat de Commissie en de Raad zich in het kader van een 
gemeenschappelijk Europees immigratie- en asielbeleid inzetten voor het uitwerken 
van richtlijnen die ingaan op de specifieke situatie van vrouwelijke vluchtelingen en 
waarin ook de problematiek van de verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen 
en meisjes aan de orde wordt gesteld;
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18. wijst er met nadruk op dat louter juridische overwegingen niet genoeg zijn bij de 
beoordeling van asielzaken, daar in tal van landen officieel wetgeving van kracht is, 
maar dat deze niet wordt gehandhaafd en dat de maatschappelijke druk ten gunste van 
de verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen enorm is; is van mening dat met 
dit soort elementen ten volle rekening moet worden gehouden;

19. benadrukt dat het onderzoek van asielaanvragen op wettelijke basis dient plaats te 
vinden en wijst er in dit verband op dat overeenkomstig de bestaande voorschriften 
asiel over het algemeen wordt verleend ter bescherming tegen politieke vervolging 
door de instanties van een staat, maar dat verminkingen van de geslachtsorganen 
normaal gesproken door particulieren worden verricht;

20. verzoekt de Commissie en de Raad een internationale bewustmakingscampagne met 
betrekking tot de verminking van de geslachtsorganen bij vrouwen te bevorderen en 
op gang te brengen;

21. verzoekt de Commissie een bewustwordingscampagne te organiseren die gericht is op 
wetgevers/parlementen in de betrokken landen, teneinde het effect van bestaande 
wetgeving zo hoog mogelijk op te voeren en, indien dergelijke wetgeving niet bestaat, 
steun te bieden bij de opstelling en goedkeuring hiervan;

22. spreekt de aanbeveling uit dat de voor bestrijding van de verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen uitgetrokken begrotingsmiddelen die momenteel her en 
der verspreid zijn, worden geconsolideerd in een speciale begrotingslijn, of als 
duidelijk herkenbaar en afzonderlijk deel van een bestaande lijn, en dat met ingang 
van de begroting 2002 per jaar tenminste 10 miljoen euro ter beschikking wordt 
gesteld.


