
RE\1198257NL.docx PE647.526v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Zittingsdocument

B9-0092/2020

5.2.2020

ONTWERPRESOLUTIE
naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 132, lid 2, van het Reglement

over een EU-strategie om wereldwijd een einde te maken aan vrouwelijke 
genitale verminking
(2019/2988(RSP))

Guido Reil, Jörg Meuthen, Christine Anderson, Peter Kofod, Joachim 
Kuhs, Sylvia Limmer, Bernhard Zimniok, Annika Bruna, Nicolaus Fest, 
Virginie Joron
namens de ID-Fractie



PE647.526v01-00 2/5 RE\1198257NL.docx

NL

B9-0092/2020

Resolutie van het Europees Parlement over een EU-strategie om wereldwijd een einde te 
maken aan vrouwelijke genitale verminking
(2019/2988(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien de conclusies van de Raad van juni 2014 over de preventie en bestrijding van 
alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes, met inbegrip van vrouwelijke 
genitale verminking (VGV),

– gezien de conclusies van de Raad van 8 maart 2010 over de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen in de Europese Unie,

– gezien de gezamenlijke verklaring van 6 februari 2013 over de internationale dag tegen 
vrouwelijke genitale verminking, waarin de vicevoorzitter van de commissie / hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vijf 
commissarissen het vaste voornemen van de EU bevestigen om in haar externe 
betrekkingen de strijd aan te gaan met VGV,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, en met name doelstelling 5.3 
betreffende de uitbanning van alle schadelijke praktijken, zoals kindhuwelijken, 
huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale 
verminking,

– gezien de verklaring van het Comité van Ministers van de Raad van Europa van 
13 september 2017 over de noodzaak meer inspanningen te leveren om vrouwelijke 
genitale verminking te voorkomen en bestrijden,

– gezien de resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 20 december 2012 
betreffende het intensiveren van de wereldwijde inspanningen om vrouwelijke genitale 
verminking een halt toe te roepen,

– gezien de Overeenkomst van Cotonou,

– gezien het Spotlight-initiatief van de EU en de VN van september 2017 voor het 
uitbannen van geweld tegen vrouwen en meisjes,

– gezien artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in het statistisch verslag 2016 van Unicef wordt verklaard dat meer 
dan 200 miljoen vrouwen en meisjes wereldwijd VGV hebben ondergaan, maar dat het 
exacte aantal niet bekend is;

B. overwegende dat alleen al in 2020 4,1 miljoen meisjes wereldwijd het risico lopen VGV 
te ondergaan;

C. overwegende dat UNICEF heeft verklaard dat als er niet dringend actie wordt 
ondernomen om een einde te maken aan VGV, er tegen 2030 nog eens 68 miljoen 



RE\1198257NL.docx 3/5 PE647.526v01-00

NL

meisjes het slachtoffer zullen zijn geworden van deze praktijk;

D. overwegende dat VGV nu erkend wordt als een mondiaal probleem; overwegende dat 
VGV in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN wordt aangemerkt als 
een schadelijke praktijk die uiterlijk in het jaar 2030 moet zijn uitgebannen;

E. overwegende dat VGV met name voorkomt in 130 landen in West-, Oost- en 
Noordoost-Afrika en in het Midden-Oosten, en in sommige landen in Azië en Latijns-
Amerika; overwegende dat deze schadelijke praktijk nu op grote schaal wordt toegepast 
in Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, en meer specifiek binnen 
migrantengemeenschappen uit landen waar VGV gebruikelijk is;

F. overwegende dat volgens Unicef zeven van de acht landen met de hoogste percentages 
van vrouwenbesnijdenis (tussen de 83 en 98 %) overwegend islamitisch zijn;

G. overwegende dat onderzoek van het Institute of Cognitive and Evolutionary 
Anthropology van de Universiteit van Oxford heeft aangetoond dat er sprake is van een 
“grote significant positieve correlatie tussen het percentage vrouwen dat VGV 
ondergaat en de mate van verspreiding van de islam”, en dat er een bijna even grote 
negatieve correlatie is tussen het percentage vrouwen dat VGV ondergaat en de mate 
van verspreiding van het christendom;

1. benadrukt dat VGV een extreme vorm van discriminatie ten aanzien van meisjes en 
vrouwen vormt; meent dat deze praktijk een schending vormt van het recht van meisjes 
en vrouwen op gezondheid, veiligheid en fysieke integriteit, het recht op vrijwaring 
tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling, en het 
recht op leven wanneer deze praktijk de dood tot gevolg heeft;

2. is van oordeel dat VGV met name wordt toegepast vanwege religie en omdat het binnen 
bepaalde culturen sociaal aanvaard is; wijst erop dat VGV in veel culturen wordt 
beschouwd als een voorwaarde voor het huwelijk en dat meisjes en vrouwen die geen 
VGV zijn ondergaan, worden gezien als ongezond, onrein of onwaardig; onderstreept 
dat VGV bedoeld is om de lichamen van meisjes en vrouwen te onderwerpen aan 
patriarchale normen van puurheid en maagdelijkheid;

3. meent dat VGV, hoewel het zich niet beperkt tot islamitische landen, voornamelijk een 
moslimkwestie is; benadrukt dat er een feitelijk, empirisch verband bestaat tussen de 
islam en VGV; stelt vast dat er talloze aanwijzingen zijn dat VGV op grote schaal wordt 
uitgevoerd in overwegend islamitische landen over de hele wereld; merkt op dat uit een 
onderzoek dat in 2010 in een Saudi-Arabisch ziekenhuis werd uitgevoerd, bleek dat 
vaak sprake is van medische complicaties na VGV en dat deze praktijk wijdverbreid is 
in dit bijna uitsluitend islamitische land; merkt op dat in een verslag van de 
ontwikkelingsorganisatie WADI uit 2010 werd vastgesteld dat in Iraaks Koerdistan 
72 % van de vrouwen VGV had ondergaan en in de regio’s Garmyan en Nieuw-Kirkuk 
meer dan 80 %, en dat VGV het meest voorkwam onder soennitische moslims maar ook 
bij sjiieten, en niet bij christenen; wijst op een onderzoek naar VGV in Afrika dat in 
2013 is uitgevoerd door Unicef, waarin de respondenten uit op één na alle 
geënquêteerde landen zeiden dat VGV een religieuze verplichting was; neemt kennis 
van het feit dat in Maleisië, waar 93 % van de islamitische vrouwen VGV heeft 
ondergaan, 82 % verklaart dat het een religieuze plicht is;
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4. merkt op dat VGV een van de manieren is waarop de ondergeschikte positie van 
meisjes en vrouwen in de meeste islamitische landen tot uiting komt; stelt vast dat in 
veel islamitische landen van vrouwen wordt geëist dat zij maagd zijn en hun seksualiteit 
onder controle wordt gehouden;

5. merkt in dit verband op dat financiële steun van de EU aan islamitische landen een zeer 
beperkt effect heeft op het gebied van de mensenrechten voor vrouwen, de bestrijding 
van geweld tegen vrouwen en het vergroten van de gelijkheid van mannen en vrouwen;

6. merkt op dat VGM nog wijdverbreid is en dat het VGM-percentage in West-Azië tussen 
1997 en 2015 bij kinderen onder de 15 jaar is toegenomen van 16,9 tot 21,7 %; maakt 
zich zorgen over het feit dat deze schadelijke praktijk in veel delen van Indonesië en in 
Azië in het algemeen zo is ingeworteld dat wanneer een vrouw in het ziekenhuis van 
een meisje bevalt, VGV automatisch als medische dienst wordt aangeboden;

7. merkt met bezorgdheid op dat het percentage VGV in Europa, de Verenigde Staten, 
Australië en Nieuw-Zeeland hand in hand met de migratie uit islamitische en 
Afrikaanse landen in het algemeen is toegenomen; stelt met bezorgdheid vast dat VGV 
in het Verenigd Koninkrijk en de EU-lidstaten steeds meer wordt toegepast bij baby’s 
en pasgeborenen en dat deze praktijk daarom bijna onmogelijk kan worden opgemerkt, 
aangezien de meisjes nog niet naar school gaan en te jong zijn om het te melden;

8. betreurt dat de meeste Afrikaanse landen waar VGV voorkomt wetgeving hebben 
waarin dit strafbaar wordt gesteld, maar dat de handhaving over het algemeen zeer zwak 
is en vervolging zeldzaam;

9. stelt vast dat Nigeria goed is voor een tiende van de naar schatting 200 miljoen meisjes 
en vrouwen wereldwijd die VGV zijn ondergaan; constateert dat de federale wet die 
VGV verbiedt alleen automatisch van toepassing is op de federale hoofdstad Abuja en 
dat slechts 13 van de 36 staten VGV strafbaar hebben gesteld, met straffen die 
uiteenlopen van lichte boetes tot vijf jaar gevangenisstraf; merkt op dat de 
rechtshandhaving zeer zwak is en dat er bijna geen veroordelingen hebben 
plaatsgevonden;

10. betreurt dat ook in de meeste Europese landen strafwetgeving om meisjes en vrouwen te 
beschermen tegen VGV zelden wordt gehandhaafd en de autoriteiten er niet in slagen 
VGV aan te pakken; merkt in dit verband op dat de Commissie binnenlandse zaken van 
het Lagerhuis in het Verenigd Koninkrijk in 2016 het gebrek aan veroordelingen voor 
VGV een “nationaal schandaal” noemde; merkt op dat in maart 2019 voor het eerst 
iemand in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld wegens VGV, waarbij een moeder 
11 jaar gevangenisstraf kreeg opgelegd;

11. is van oordeel dat VGV een barbaarse praktijk is die vergeleken kan worden met andere 
vormen van clandestien geweld tegen meisjes en vrouwen, zoals eerwraak en seksuele 
uitbuiting van kinderen door online “kinderlokkers”; onderstreept nadrukkelijk dat in 
liberale samenlevingen die erop gericht zijn de mensenrechten van al hun burgers te 
waarborgen geen plaats is voor culturele en religieuze overtuigingen op grond waarvan 
VGV wordt aangehangen, goedgekeurd of aanvaard;

12. vraagt de lidstaten de melding van VGV verplicht te stellen voor professionals in de 
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gezondheidszorg, het onderwijs, de rechtshandhaving en maatschappelijke diensten, 
zoals reeds het geval is voor andere vormen van kindermisbruik; verzoekt de lidstaten 
een nultolerantiebeleid te voeren ten aanzien van VGV door hun strafwetgeving aan te 
scherpen en gevallen van VGV stelselmatig op te sporen, te onderzoeken en te 
vervolgen;  meent dat een nultolerantiebeleid de enige haalbare oplossing is om de 
toepassing van VGV te ontmoedigen; is er stellig van overtuigd dat alleen een 
nultolerantiebeleid en stelselmatige vervolging het juiste signaal kunnen afgeven aan 
vrouwen en meisjes die te jong, machteloos of bang zijn om zich te laten horen; gelooft 
eveneens dat de lidstaten alleen door globaal de strijd aan te gaan met deze schadelijke 
praktijk het goede voorbeeld kunnen geven aan de buitenwereld;

13. vraagt de lidstaten veroordeelde daders van VGV uit te zetten;

14. benadrukt dat VGV een uiting is van de diepgewortelde ongelijkheid van mannen en 
vrouwen in veel landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië; benadrukt dat het 
versterken van de positie van vrouwen in al het externe ontwikkelingsbeleid centraal 
moet staan; meent dat het waarborgen dat meisjes naar school gaan en het scheppen van 
de randvoorwaarden voor de economische emancipatie van vrouwen ook noodzakelijke 
stappen zijn in de strijd tegen VGV;

15. dringt er bij de Commissie op aan om VGV en andere gewelddadige praktijken tegen 
meisjes en vrouwen centraal te stellen in haar mensenrechtendialoog met de 
desbetreffende derde landen; dringt er bij de Europese dienst voor extern optreden en de 
lidstaten op aan de besprekingen met derde landen op te voeren om deze landen ertoe 
aan te sporen nationale wetgeving ter uitbanning van VGV aan te nemen, en deze 
wetgeving ook daadwerkelijk toe te passen;

16. verzoekt de Commissie de resultaten van de diverse financiële instrumenten die 
gebruikt worden in de strijd tegen VGV nauwlettend te volgen en er in detail verslag 
over uit te brengen;

17. verzoekt de Commissie om ontwikkelingshulp van de EU aan derde landen afhankelijk 
te maken van concrete, daadwerkelijke en zichtbare vooruitgang op het vlak van 
vrouwenrechten en de strijd tegen VGV; 

18. spoort de lidstaten ertoe aan hun eigen ontwikkelingssteun afhankelijk te maken van de 
verbetering van de situatie van vrouwenrechten en de bestrijding van VGV;

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie en de Raad.


