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Het Europees Parlement, 

– gezien artikel 2 en artikel 3, lid 3, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie, 

– gezien de artikelen 8 en 78 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie (VWEU), 

– gezien artikel 23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

– gezien het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en het Protocol 

daarbij van 1967, 

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948, 

– gezien het Verdrag van de Verenigde Naties van 1979 inzake de uitbanning van alle 

vormen van discriminatie van vrouwen (IVDV) en algemene aanbeveling nr. 32 van 

14 november 2014 van de IVDV-commissie inzake de gendergerelateerde aspecten van 

de vluchtelingenstatus, asiel, nationaliteit en de staatloosheid van vrouwen, 

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 

geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Overeenkomst van Istanbul), 

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking, die op 15 september 1995 zijn 

goedgekeurd op de vierde Wereldvrouwenconferentie, en de latere slotdocumenten die 

zijn aangenomen op de speciale zittingen van de Verenigde Naties "Peking+5", 

"Peking+10", en "Peking+15", en "Peking+20", 

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 mei 2015 getiteld "Een Europese 

migratieagenda" (COM(2015)0240), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 27 mei 2015 getiteld "EU-actieplan tegen 

migrantensmokkel (2015-2020)" (COM(2015)0285), 

– gezien de conclusies van de Raad van 12 oktober 2015 over migratie, en met name de 



sterke betrokkenheid bij de mensenrechten van vrouwen en meisjes die daarin tot uiting 

wordt gebracht, 

– gezien Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 5 april 

2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van 

slachtoffers hiervan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad, 

– gezien Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 

2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de 

bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 

van de Raad 2001/220/JBZ, 

– gezien Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale 

bescherming, 

– gezien Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 

2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 

van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven, 

– gezien Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 

betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de 

internationale bescherming, 

– gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige 

landen van herkomst voor de toepassing van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees 

Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning 

en intrekking van de internationale bescherming, en tot wijziging van Richtlijn 

2013/32/EU (COM(2015)0452), 

– gezien Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 

juli 2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale 

bescherming, 

– gezien Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 

26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke 

lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale 

bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de 

lidstaten wordt ingediend, 

– gezien de conclusies van de Raad van 26 oktober 2015 getiteld "Genderactieplan 

2016-2020", 

– gezien het gezamelijke werkdocument van de diensten van de Commissie en van de 

hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 

25 maart 2015 met de titel "Implementation of the European Neighbourhood Policy in 

2014" (Tenuitvoerlegging van het Europees nabuurschapsbeleid in 2014) 

(SWD(2015)0076), 

– gezien de resoluties 1325 en 1820 van de VN-Veiligheidsraad (UNSCR) over vrouwen, 

vrede en veiligheid, 



– gezien zijn resolutie van 2 december 2015 over het speciaal verslag van de Europese 

Ombudsman betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar Frontex 

(OI/5/2012/BEH-MHZ)1, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid 

(A8-0024/2016), 

A. overwegende dat een ongekend en toenemend aantal mannen, vrouwen en kinderen 

internationale bescherming zoekt in de EU ten gevolge van aanhoudende conflicten, 

regionale instabiliteit en schendingen van de mensenrechten, waaronder op gender 

gebaseerd geweld en verkrachting als oorlogswapen; 

B. overwegende dat er in de Europese Unie een sterke mate van genderongelijkheid bestaat 

onder asielzoekers; overwegende dat vrouwen gemiddeld een derde van de 

asielaanvragers uitmaken; overwegende dat tussen januari en november 2015 ongeveer 

900 000 mensen de Europese kust hebben bereikt via de Middellandse Zee en dat 

ongeveer 38 % hiervan vrouwen en kinderen zijn; overwegende dat de Hoge 

Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen (UNHCR) melding heeft 

gemaakt dat sinds januari 2016, 55 % van degenen die Griekenland bereikt hebben om 

asiel aan te vragen, uit vrouwen en kinderen bestond; overwegende dat reeds te veel 

personen om het leven zijn gekomen tijdens hun door hoop ingegeven reis en dat velen 

van hen vrouwen zijn; 

C. overwegende dat vrouwen en LGBTI-personen te maken hebben met specifieke vormen 

van op gender gebaseerde vervolging, wat nog al te vaak niet wordt erkend in de 

asielprocedures; 

D. overwegende dat de belangrijkste doelstelling van Resolutie 1325 van de VN-

Veiligheidsraad over vrouwen, vrede en veiligheid, te weten het beschermen van 

vrouwen en het aanmerkelijk versterken van hun deelname aan politieke en 

besluitvormingsprocessen, niet is verwezenlijkt; 

E. overwegende dat volgens de UNHCR jaarlijks naar schatting 20 000 vrouwen en 

meisjes afkomstig uit landen waar vrouwelijke genitale verminking voorkomt, asiel 

zoeken in de EU-lidstaten; overwegende dat een aanzienlijk aantal vrouwen die een 

asielaanvraag indienen, dit doet vanwege angst voor vrouwelijke genitale verminking 

(VGV); 

F. overwegende dat volgens de UNHCR naar schatting 71 % van de vrouwelijke 

asielaanvragers in de EU vanuit landen waar VGV wordt toegepast, overlevenden van 

VGV zijn; overwegende dat op grond van rechtspraak van het Europees Hof voor de 

rechten van de mens de uitzetting is stopgezet van meisjes die het gevaar lopen 

slachtoffer van genitale verminking te worden en daarmee het risico lopen dat hun 

lichamelijke en geestelijke gezondheid onherstelbaar wordt beschadigd; 

G. overwegende dat vrouwen en meisjes die asiel zoeken specifieke 

beschermingsbehoeften en andere zorgen dan mannen hebben, hetgeen vereist dat de 

uitvoering van alle asielbeleidsmaatregelen en -procedures, met inbegrip van de 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0422. 



beoordeling van asielaanvragen, gendergevoelig en individueel is; overwegende dat 

geweldgerelateerde asielaanvragen moeten worden behandeld op een manier die 

vrouwen beschermt tegen secundaire victimisatie tijdens de asielprocedure; 

H. overwegende dat het integratieproces en de rechten van vrouwen en meisjes worden 

ondermijnd wanneer hun rechtspositie afhankelijk is van hun echtgenoot; 

I. overwegende dat de betreffende maatregelen die het gemeenschappelijk Europees 

asielstelsel vormen omgezet en uitgevoerd moeten worden overeenkomstig het Verdrag 

van Genève betreffende de status van vluchtelingen, en andere toepasselijke 

instrumenten; 

J. overwegende dat de behandeling van vrouwen en meisjes die asiel zoeken in de 

lidstaten sterk uiteenloopt en er nog steeds sprake is van zeer grote tekortkomingen; 

K. overwegende dat vrouwelijke vluchtelingen en vrouwen die asiel zoeken vaak het 

slachtoffer zijn van meervoudige discriminatie en kwetsbaarder zijn voor seksueel en op 

gender gebaseerd geweld in de landen van herkomst, van doorreis en bestemming; 

overwegende dat met name niet-begeleide vrouwen en meisjes, vrouwen die hoofd van 

een gezin zijn, zwangere vrouwen, personen met een handicap en ouderen kwetsbaar 

zijn; 

L. overwegende dat vrouwelijke vluchtelingen niet alleen te kampen hebben met 

bedreigingen van hun persoonlijke veiligheid (een lange en gevaarlijke reis in 

ballingschap, intimidatie, ambtelijke onverschilligheid en met regelmaat seksueel 

misbruik en geweld, zelfs als ze een ogenschijnlijk veilige plek hebben bereikt en met 

de sociale stigmatisering die daar het gevolg van is), maar dat zij ook moeten zorgen 

voor de fysieke veiligheid, het welzijn en het overleven van hun gezin; 

M. overwegende dat veel vluchtelingen die in Europa zijn aangekomen in provisorische 

omstandigheden in kampen of op straat leven, en dat vooral vrouwen en meisjes 

kwetsbaar zijn; 

N. overwegende dat criminele netwerken misbruik maken van het ontbreken van een 

veilige doorgang naar de EU voor asielzoekers en vluchtelingen, de regionale 

instabiliteit, conflicten en de kwetsbaarheid van vrouwen en meisjes die proberen te 

vluchten, om hen middels mensenhandel en seksuele uitbuiting te exploiteren; 

O. overwegende dat vrouwelijke slachtoffers van geweld en mensenhandel een groter 

risico lopen op seksueel overdraagbare aandoeningen; 

P. overwegende dat het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor 

de vluchtelingen (UNHCR) melding heeft gemaakt van misbruik van en geweld, 

waaronder seksueel geweld, tegen gevluchte vrouwen en kinderen, tijdens hun reis en in 

overbevolkte opvangcentra in de EU; 

Q. overwegende dat vrouwen en meisjes die een veilig heenkomen zoeken in de EU vaak 

vluchten voor een regime dat vrouwen onderdrukt, de gelijkheid tussen man en vrouw 

niet erkent, geweld tegen vrouwen en misbruik van vrouwen gedoogt en 

kindhuwelijken, gedwongen huwelijken en huwelijken op jonge leeftijd toestaat; 

R. overwegende dat de opvangcentra heel vaak niet zijn uitgerust met ruimten waar 

moeders hun kinderen kunnen verzorgen; en dat de voorzieningen voor rechtsbijstand 



geen passende ondersteuning bieden bij het verkrijgen van inlichtingen en de zoektocht 

naar familieleden; 

S. overwegende dat in de opvang- en doorgangscentra in de gehele Europese Unie niet 

wordt tegemoetgekomen aan de meest elementaire behoeften die gendergerelateerd 

geweld kunnen voorkomen, namelijk gescheiden badkamers, douches en slaapruimten 

voor vrouwen; 

T. overwegende dat meisjes die voor conflicten en vervolging vluchten een verhoogd 

risico lopen op kindhuwelijken, gedwongen huwelijken, huwelijken op jonge leeftijd, 

verkrachting, seksueel misbruik en mishandeling, en prostitutie; 

U. overwegende dat scheiding van hun familieleden, onder meer wanneer zij worden 

vastgehouden, vrouwen en kinderen aan grotere risico's blootstelt; 

V. overwegende dat gezinshereniging een grondrecht is dat evenwel stelselmatig wordt 

vertraagd en zelfs geschonden, en dat vrouwen en kinderen de eerste slachtoffers zijn 

van de ontzegging of vertraging van dit recht; 

W. overwegende dat vrouwen dikwijls worden gedwongen om zwartwerk en werk tegen 

vernederende voorwaarden te accepteren om maar in het land van aankomst te kunnen 

blijven; 

X. overwegende dat het actieprogramma van Peking duidelijk heeft gemaakt dat vrouwen 

op besluitvormingsniveau moeten deelnemen aan de oplossing van conflicten, en 

vrouwelijke vluchtelingen, ontheemde vrouwen en vrouwelijke migranten op passende 

wijze betrokken moeten worden bij besluiten die op hen van toepassing zijn; 

Y. overwegende dat de vijfde doelstelling inzake duurzame ontwikkeling erop is gericht 

tegen 2030 gendergelijkheid en betere levensomstandigheden voor vrouwen tot stand te 

brengen; 

1. is van mening dat, om de beveiliging en veiligheid van vrouwen en meisjes onder de 

vluchtelingen te verbeteren, veilige en legale routes naar de EU beschikbaar moeten 

worden gesteld aan hen die voor conflicten en vervolging vluchten, en dat daarbij het 

genderaspect in aanmerking moet worden genomen; benadrukt in het bijzonder dat meer 

lidstaten moeten deelnemen aan de hervestigingsprogramma's van de EU; is van oordeel 

dat wetgeving en beleid inzake irreguliere migratie niet aan de toegang tot EU-

asielprocedures in de weg mag staan; benadrukt dat het recht op asiel is verankerd in 

artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de EU; 

2. onderstreept dat er dringend rechtstreekse legale en veilige asielroutes moeten worden 

opengesteld om smokkelnetwerken tegen te gaan en vrouwen, kinderen, bejaarden en 

personen met een handicap beter in staat te stellen om zonder gevaar voor eigen leven 

een veilig heenkomen te zoeken; maakt zich grote zorgen over sterfgevallen, 

terugdringoperaties en ernstige schendingen van mensenrechten aan de buitengrenzen 

van de EU; is van mening dat de verantwoordelijkheid en de kosten en baten moeten 

worden verdeeld over alle 28 lidstaten en niet slechts over de landen van binnenkomst; 

betreurt het gebrek aan solidariteit tussen de EU-lidstaten; 

3. benadrukt hoe belangrijk het is dat vrouwelijke vluchtelingen in individuele procedures 

worden ingeschreven en de relevante documenten ontvangen om hun individuele 

veiligheid, de vrijheid van verkeer en de toegang tot diensten op het gebied van de 



eerste levensbehoeften te garanderen, zoals de Hoge Commissaris van de Verenigde 

Naties voor de vluchtelingen eist; 

4. benadrukt dat de coördinatiecomités en andere instanties die de vluchtelingen 

vertegenwoordigen, hetzij in stedelijke of plattelandsgebieden, hetzij in de 

vluchtelingenkampen of de terugkeergebieden, het beginsel van gendergelijkheid in 

acht moeten nemen, teneinde de eerbiediging van de rechten en behoeften van 

vrouwelijke vluchtelingen en vrouwen die asiel zoeken te waarborgen; 

5. vraagt alle lidstaten en de Europese Unie nogmaals om het Verdrag van de Raad van 

Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk 

geweld (Overeenkomst van Istanbul) te ondertekenen en te ratificeren; 

6. verzoekt de lidstaten om samen met de EU gespecialiseerde traumatherapie en 

psychosociale zorg te waarborgen voor vrouwen die gendergerelateerd leed hebben 

ondervonden, met de rechtstreekse betrokkenheid van vrouwen die gekwalificeerd en 

gespecialiseerd zijn op dit terrein; 

7. uit zijn ernstige zorgen over meldingen dat vrouwen en kinderen zich overgeven aan 

overlevingsseks om smokkelaars te betalen, teneinde hun reis naar de EU voort te zetten 

en daar asiel aan te vragen; benadrukt nogmaals dat veilige en legale routes naar Europa 

van cruciaal belang zijn om deze realiteit doeltreffend te voorkomen; 

8. dringt er bij de EU op aan dat zij bij het opzetten van een klachtenmechanisme in het 

bureau van de grondrechtenfunctionaris bij Frontex tevens oog heeft voor 

genderspecifieke kwesties, en de mensenrechtenschendingen door Frontex, de lidstaten 

en functionarissen van derde landen in het kader van de samenwerking met Frontex, 

naar behoren aan te pakken, zoals het Europees Parlement verzocht heeft in zijn 

resolutie van 2 december 2015 over het speciaal verslag van de Europese Ombudsman 

betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar Frontex (OI/5/2012/BEH-MHZ); 

9. verzoekt om gerichte maatregelen om de volledige integratie van vrouwelijke 

vluchtelingen en asielzoekers te waarborgen door iedere vorm van uitbuiting, misbruik, 

geweld en mensenhandel te voorkomen; 

10. benadrukt dat bij de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en evaluatie van EU-beleidslijnen 

en -maatregelen op het gebied van migratie en asiel altijd rekening moet worden 

gehouden met genderaspecten; 

Genderaspecten van de vaststelling van de vluchtelingenstatus 

11. verzoekt om een nieuwe, alomvattende reeks EU-brede genderrichtsnoeren, die moet 

worden vastgesteld als onderdeel van bredere hervormingen van het migratie- en 

asielbeleid, die volledig recht doen aan de sociale, culturele en politieke dimensie van 

vervolging en onder meer maatregelen omvatten op het gebied van opvang en 

integratie; 

12. onderstreept dat zelfs in veilig gewaande landen vrouwen het slachtoffer kunnen zijn 

van op gender gebaseerde vervolging, terwijl LGBTI-personen ook te maken kunnen 

krijgen met mishandeling, waardoor ze een legitiem verzoek om bescherming kunnen 

indienen; verzoekt alle lidstaten om asielprocedures vast te stellen en te streven naar de 

ontwikkeling van opleidingsprogramma's die ingaan op de behoeften van vrouwen met 

diverse gemarginaliseerde identiteiten, waaronder LGBTI-vrouwen; dringt er bij de 



lidstaten op aan om schadelijke stereotypen over het gedrag en de eigenschappen van 

LGBTI-vrouwen te bestrijden en om ten aanzien van hun asielaanvragen het Europees 

Handvest van de grondrechten volledig toe te passen; benadrukt het belang van LGBTI-

gevoelige opvangcentra in alle lidstaten; benadrukt dat geweld tegen LGBTI-personen 

regelmatig voorkomt in opvangcentra; 

13. benadrukt dat gendergerelateerde vormen van geweld, met inbegrip van (maar niet 

beperkt tot) vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken, huiselijk geweld, 

verkrachting, seksueel geweld en zogeheten eermisdrijven, vormen van vervolging zijn 

en geldige motieven zijn om asiel aan te vragen en dit moet worden weerspiegeld in de 

nieuwe genderrichtsnoeren; 

14. verzoekt de Commissie op grondige wijze statistieken te verzamelen over migratie en 

internationale bescherming met het oog op de toevoeging van meer naar gender 

uitgesplitste gegevenscategorieën, met name in verband met stadia van de 

asielprocedure na de vaststelling van een eerste besluit; 

15. dringt er bij de Commissie op aan interpretatierichtsnoeren te ontwikkelen ten aanzien 

van vrouwelijke genitale verminking, die ten volle rekening houden met de UNHCR-

richtsnoeren over op gender gebaseerde vervolging en de VGV-leidraad, en de 

verplichtingen van lidstaten duidelijk uiteenzetten, met speciale aandacht voor het 

identificeren van en communiceren met kwetsbare asielzoekers; benadrukt dat 

overlevenden van VGV hun trauma als gevolg van VGV wellicht moeilijk zullen 

kunnen uiten; verzoekt de lidstaten maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat alle 

vormen van geweld tegen vrouwen, met inbegrip van genitale verminking, worden 

erkend als een vorm van vervolging, zodat de slachtoffers uit hoofde van het Verdrag 

van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen worden beschermd, 

overeenkomstig artikel 60 van de Overeenkomst van Istanbul; 

16. roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat asielprocedures aan de grens voldoen aan de 

UNHCR-richtsnoeren inzake internationale bescherming, in het bijzonder met 

betrekking tot gendergerelateerde vervolging, alsook aan de UNHCR-richtsnoeren 

inzake verzoeken tot toekenning van de status van vluchteling op grond van seksuele 

gerichtheid en/of genderidentiteit, waarin duidelijk wordt uiteengezet aan welke 

verplichtingen de lidstaten moeten voldoen; 

17. verzoekt de Commissie gezien deze situatie te overwegen de financiering en reikwijdte 

van de Daphne- en Odysseus-programma's te vergroten en de mogelijkheid te 

overwegen deze programma's aan te passen aan de huidige situatie, ter bescherming van 

vrouwelijke vluchtelingen; 

18. neemt kennis van het voorstel van de Commissie tot vaststelling van een 

gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst; eist dat alle passende 

stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat deze aanpak overeenstemt met het 

beginsel van non-refoulement en dat de rechten van vrouwen, kinderen en andere 

kwetsbare groepen niet worden ondermijnd; verzoekt om de toepassing van 

genderdifferentiatie; is van mening dat een lijst met veilige landen van herkomst niet 

mag resulteren in een minder gunstige procedurele behandeling van vrouwen die asiel 

aanvragen op basis van hun angst voor of ervaringen met gendergerelateerd geweld; 

benadrukt dat haastige besluiten moeten worden voorkomen waarbij onvoldoende 

rekening wordt gehouden met het gevaar of zelfs het levensgevaar voor vrouwen die 

slachtoffer zijn van op gender gebaseerd geweld als hun verzoek wordt afgewezen en ze 



moeten terugkeren naar hun eigen land; 

19. verzoekt om meer objectieve en gendergevoelige benaderingen van de 

geloofwaardigheidsbeoordelingen in alle lidstaten, en betere scholing van 

besluitvormers wat geloofwaardigheidsbeoordelingen betreft, en dat in deze scholing 

genderaspecten worden opgenomen; beklemtoont dat geloofwaardigheidsbeoordelingen 

nimmer volledig accuraat kunnen zijn en derhalve niet mogen worden gebruikt als basis 

voor een negatief asielbesluit; beveelt aan om bij de beoordeling van asielaanvragen van 

vrouwen rekening te houden met culturele, sociale en psychologische profielen, met 

inbegrip van culturele achtergrond, opleiding, trauma, angst, schaamte en/of culturele 

ongelijkheden tussen mannen en vrouwen; 

20. verzoekt de lidstaten positieve asielbesluiten te motiveren, teneinde de beschikking te 

hebben over bruikbare gegevens betreffende de aandacht die aan gender gebaseerd 

geweld besteed is en om te zorgen voor transparantie inzake de gronden waarop 

asielaanvragen uit hoofde van het Verdrag zijn gehonoreerd; 

21. dringt er bij de lidstaten op aan vrouwen te informeren over de asielprocedure, hun 

rechten en de specifieke voorzieningen voor vrouwen die asiel aanvragen; onderstreept 

het recht van vrouwen om onafhankelijk van hun echtgenoot een asielaanvraag in te 

dienen en wijst erop dat dit recht cruciaal is voor de positie van de vrouw en het 

beginsel van non-refoulement; dringt er bij de lidstaten op aan alle vrouwen te 

informeren over hun recht om een zelfstandige asielaanvraag in te dienen, zodat 

vrouwen de vluchtelingen- of asielstatus kunnen aanvragen en behouden ongeacht de 

situatie van hun gezinsleden; 

22. roept de lidstaten op om Richtlijn 2011/36/EU inzake de voorkoming en bestrijding van 

mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan en Richtlijn 2012/29/EU tot 

vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming 

van slachtoffers van strafbare feiten volledig ten uitvoer te leggen; 

23. is van mening dat er bij vermoedens van gendergerelateerd geweld onmiddellijk 

humanitaire hulp moet worden geboden, aangezien kwetsbare groepen, zoals vrouwen 

en kinderen, langs de illegale migratieroutes in hoge mate aan fysiek en geestelijk 

geweld worden blootgesteld en allerlei rechten worden onthouden; 

24. benadrukt dat vrouwen en meisjes bijzonder kwetsbaar zijn voor uitbuiting door 

smokkelaars; verzoekt de lidstaten derhalve hun politiële en justitiële samenwerking, 

waaronder die met Europol, Frontex, Eurojust en het Europees Ondersteuningsbureau 

voor asielzaken (EASO), te versterken teneinde de migrantensmokkel en -handel 

doeltreffend te bestrijden; 

25. benadrukt dat het van cruciaal belang is om kinderopvang en zorg aan zorgbehoevenden 

te bieden tijdens de screening- en asielgesprekken, zodat een eerlijke kans wordt 

geboden om een asielaanvraag in te dienen; 

Behoeften van vrouwen in asielprocedures 

26. dringt er bij de lidstaten op aan vrouwen die asiel aanvragen naar behoren te informeren 

over hun rechten en met name het recht om te verzoeken om een vrouwelijke 

gehoormedewerker en tolk, en het recht op een persoonlijk gehoor, gescheiden van 

derde partijen; dringt er bij de lidstaten op aan gehoormedewerkers en tolken uitgebreid 



en verplicht te scholen over seksueel geweld, trauma en geheugen; dringt er bij de 

lidstaten op aan te waarborgen dat deze rechten worden nageleefd; dringt er bij de 

lidstaten op aan dat artikel 15, lid 3, van de richtlijn asielprocedures wordt nageleefd; 

27. constateert met bezorgdheid dat veel functionarissen bij de asielopvang in de EU niet 

bekend zijn met VGV; vraagt de lidstaten op nationaal niveau samen te werken met de 

asielautoriteiten om te zorgen voor betere procedures en zo bij te dragen aan de 

ondersteuning en bijstand van vrouwen en meisjes die VGV hebben ondergaan of 

gevaar daarop lopen; 

28. dringt er bij alle lidstaten op aan om geactualiseerde en toegankelijke informatie te 

verstrekken over de specifiek voor vrouwelijke asielaanvragers geldende 

asielprocedure, -rechten en -aanspraken; 

29. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te zorgen voor volledige toegang tot 

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met inbegrip van toegang tot veilige 

abortus, en dringend extra middelen toe te wijzen aan de verlening van 

gezondheidszorg; 

30. vraagt de Commissie en de lidstaten met klem om vrouwen te beschermen en te 

ondersteunen tijdens het verblijf in vluchtelingenkampen, bij grenscontroles en 

uiteraard na binnenkomst in de EU; 

31. dringt er bij alle lidstaten op aan het Verdrag van de Raad van Europa inzake het 

voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Overeenkomst 

van Istanbul) te ratificeren en uitvoering te geven aan artikel 59 daarvan, waarin 

duidelijk is bepaald dat de partijen de maatregelen nemen die nodig zijn om te 

waarborgen dat de uitzettingsprocedure van vrouwelijke migranten wier verblijfstitel 

afhangt van die van hun echtgenoot bij beëindiging van het huwelijk wordt opgeschort 

en/of dat deze vrouwen een eigen verblijfsvergunning krijgen; 

32. roept ertoe op om vrouwelijke asielzoekers en migranten een rechtspositie te verlenen 

die niet afhangt van die van hun echtgenoot, teneinde uitbuiting te vermijden, hun 

kwetsbaarheid te verminderen en te zorgen voor meer gelijkheid; 

33. benadrukt dat (al dan niet meerderjarige) migrantes zonder papieren volledige toegang 

moeten hebben tot hun grondrechten en dat er kanalen voor legale migratie moeten 

worden ontwikkeld; 

34. wijst op de noodzaak van procedures voor gezinshereniging teneinde te voorzien in de 

individuele rechten van vrouwen en meisjes die zich in de EU met hun gezin herenigen, 

zodat zij voor gezondheidszorg, onderwijs en werk niet afhankelijk hoeven te zijn van 

een relatie met een mannelijk familielid, waarbij mogelijk sprake is van misbruik; 

35. veroordeelt ten stelligste het gebruik van seksueel geweld tegen vrouwen als 

oorlogswapen; is van mening dat bijzondere aandacht moet worden geschonken aan (al 

dan niet meerderjarige) migrantes die tijdens conflicten zijn misbruikt, door te 

waarborgen dat zij toegang hebben tot medische en psychische ondersteuning; 

36. verwelkomt de ontwikkeling van een nieuwe opleidingsmodule inzake gender, 

genderidentiteit en seksuele oriëntatie door het EASO; vraagt om volledige opname van 

gendermainstreaming en genderbewuste budgettering in de werkzaamheden van het 

EASO door middel van gendersteunpunten en een formele koppeling met het Europees 



Instituut voor gendergelijkheid (EIGE); vraagt om informatie over het land van 

herkomst die tevens de toestand van vrouwen omvat, zowel wettelijk als in de praktijk, 

met inbegrip van informatie over vervolging of het gevaar daarop door niet-

overheidsactoren; 

37. moedigt alle lidstaten aan volledig gebruik te maken van de Dublinverordening en te 

zorgen dat gezinnen samen kunnen zijn en dat hun asielaanvragen door dezelfde 

autoriteiten worden behandeld; 

Opvang en detentie 

38. roept ertoe op een einde te maken aan de opsluiting van kinderen in de EU en te zorgen 

voor huisvesting op maat waar ouders in afwachting van hun asielbesluit samen met hun 

kinderen kunnen wonen; 

39. onderstreept dat detentie van asielzoekers moet worden vermeden en uitsluitend mag 

worden toegepast voor een legitiem doel en indien voor elk geval apart is vastgesteld 

dat dit zowel nodig als evenredig is, en detentie nooit gerechtvaardigd kan zijn voor 

personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben; is van mening dat 

eerbiediging van het recht om asiel aan te vragen met zich meebrengt dat er open en 

humane opvangregelingen voor asielzoekers bestaan, waaronder een veilige, 

fatsoenlijke behandeling met eerbiediging van de mensenrechten; benadrukt dat er 

alternatieven voor detentie moeten worden ontwikkeld, waaronder een op 

verbintenissen gerichte aanpak die tegemoetkomt aan de behoeften van kwetsbare 

groepen; 

40. beklemtoont dat vele vrouwelijke asielzoekers en vluchtelingen buitensporig geweld 

hebben ondergaan en dat detentie hun trauma's kan verergeren; benadrukt dat detentie 

van asielzoekers voor louter bestuurlijk gemak in strijd is met het recht op vrijheid, 

zoals uiteengezet in artikel 6 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 

Unie; verzoekt dat in alle lidstaten onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de 

detentie van kinderen, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen en overlevenden 

van verkrachting, seksueel geweld en mensenhandel, en dat passende psychologische 

ondersteuning beschikbaar wordt gesteld; 

41. dringt er bij alle lidstaten op aan de maximale duur van de detentie met het oog op 

verwijdering zodanig te beperken dat deze korter is dan de in de terugkeerrichtlijn 

vermelde termijn; is van mening dat langdurige detentie kwetsbare groepen onevenredig 

treft; 

42. dringt erop aan dat vrouwelijke asielzoekers in detentie die te maken hebben gekregen 

met seksueel geweld, passend medisch advies en passende medische counseling krijgen, 

ook als ze door het seksueel geweld zwanger zijn geraakt, en tevens de vereiste 

lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, ondersteuning en juridische bijstand 

moeten ontvangen; eist dat de Commissie en de lidstaten onmiddellijke maatregelen 

nemen om te zorgen voor veilige en adequate omstandigheden voor opvang, doorreis en 

detentie, met gescheiden accommodatie en sanitaire voorzieningen voor vrouwen en 

gezinnen; wijst erop dat het beschikbaar stellen van hygiëne-artikelen voor vrouwen en 

meisjes standaard deel moet uitmaken van zorgprogramma's; 

43. benadrukt dat door een directe en indirecte betrokkenheid van vrouwelijke 

vluchtelingen bij het regelen van de verdeling van voedsel en niet-levensmiddelen 



gewaarborgd wordt dat deze direct worden verdeeld en beheerd door de volwassen 

vrouwelijke gezinsleden, zodat ze ook eerlijk worden verdeeld; 

44. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de centra waar vluchtelingen en asielzoekers 

worden opgevangen uit te rusten met passende ruimten waar deze hun kinderen kunnen 

verzorgen; 

45. verzoekt de lidstaten om te zorgen voor de tenuitvoerlegging of versterking van 

mechanismen voor toezicht op overbevolkte opvangcentra in de Unie waar niet wordt 

voldaan aan de nodige minimumvoorwaarden voor het verminderen van gendergeweld 

en om aldus te voorkomen dat vrouwen en kinderen ook in het land van aankomst 

worden geïntimideerd; 

46. wijst erop dat de behoeften van kwetsbare groepen zoals vrouwelijke slachtoffers van 

geweld en meisjes, met name niet-begeleide meisjes, voorrang moeten krijgen bij de 

opvangprocedures; 

47. wijst erop hoe belangrijk het is dat vrouwen passende rechtsbijstand krijgen in de 

opvangcentra opdat zij daadwerkelijk ondersteund worden bij het verkrijgen van 

informatie en de zoektocht naar familieleden; 

48. verzoekt de Commissie en de lidstaten maatregelen te nemen ter voorkoming van 

gedwongen huwelijken waaraan meisjes en vrouwen, zodra zij de vluchtelingenstatus 

hebben verkregen, worden blootgesteld om zekere toegang te waarborgen voor mannen 

die daartoe anders geen recht hadden; 

49. benadrukt de dringende behoefte aan onafhankelijk onderzoek van alle beschuldigingen, 

met inbegrip van seksueel misbruik en gendergerelateerd geweld, in detentiecentra voor 

immigranten of aan de grenzen, en aan verlening van toegang aan journalisten en 

relevante maatschappelijke organisaties; 

50. wijst erop dat, wanneer vrouwelijke asielzoekers in bewaring worden gehouden, er 

faciliteiten en materialen vereist zijn om aan de specifieke hygiënische behoeften van 

vrouwen te voldoen, dat het inzetten van vrouwelijke bewakers en cipiers moet worden 

bevorderd, en dat al het personeel dat werkt met vrouwelijke gedetineerden scholing 

moet krijgen over de genderspecifieke behoeften en de mensenrechten van vrouwen; 

51. is van mening dat vrouwelijke asielzoekers in detentie die melding maken van misbruik, 

onmiddellijk bescherming, ondersteuning en counseling moeten krijgen en dat hun 

beweringen moeten worden onderzocht door bevoegde en onafhankelijke autoriteiten, 

met volledige naleving van het beginsel van vertrouwelijkheid, ook wanneer vrouwen in 

bewaring worden gehouden samen met hun echtgenoten, partners of andere 

familieleden; wijst er op dat beschermingsmaatregelen in het bijzonder rekening moeten 

houden met het gevaar voor vergelding; 

52. vraagt de Commissie, de lidstaten en de lokale autoriteiten om samen met het 

maatschappelijk middenveld en de mensenrechtenorganisaties te werken aan het 

verlichten van de benarde situatie van vluchtelingen die zich moeten handhaven in 

provisorische omstandigheden, en dan met name de situatie van kwetsbare vrouwen en 

meisjes; 

Sociale inclusie en integratie 



53. verzoekt de lidstaten specifieke maatregelen te ontwikkelen en uit te voeren ter 

bevordering van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwelijke vluchtelingen en 

asielzoekers, onder meer in de vorm van taalcursussen, alfabetiseringsprogramma's, een 

leven lang leren en scholing; roept de Commissie, de lidstaten en de lokale autoriteiten 

op om het recht van meisjes in vluchtelingenkampen op toegang tot wettelijk verplicht 

onderwijs te waarborgen; benadrukt het belang van informeel en niet-formeel onderwijs 

en culturele uitwisseling ten behoeve van de inclusie en verbetering van de positie van 

jonge vrouwen en meisjes; benadrukt het belang van een verruimde toegang tot hoger 

onderwijs voor vrouwelijke vluchtelingen; verzoekt om solide en transparante 

procedures voor de erkenning van in het buitenland behaalde kwalificaties; 

54. roept de Commissie en de lidstaten op financiering en andere middelen beschikbaar te 

stellen voor maatschappelijke en mensenrechtenorganisaties die bijstand verlenen, 

inclusie bevorderen en de toestand van vluchtelingen en asielzoekers in de EU 

monitoren, in het bijzonder ten aanzien van de aanpak van de obstakels en 

kwetsbaarheden waarmee vrouwen en meisjes worden geconfronteerd; 

55. verzoekt de lidstaten en de Commissie ervoor te zorgen dat gevluchte vrouwelijke 

leiders die in hun land van herkomst worden vervolgd, veilig hun politieke en sociale 

activiteiten ten gunste van de rechten van vrouwen en gendergelijkheid binnen de EU 

kunnen uitvoeren; 

56. beklemtoont het essentiële belang van toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang 

en opvang van andere zorgbehoevenden bij de bevordering van de versterking van de 

economische en maatschappelijke positie van vrouwelijke vluchtelingen; 

57. moedigt de lidstaten aan om gebruik te maken van de structuur- en investeringsfondsen, 

ter aanvulling van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, om de integratie van 

vluchtelingen op de arbeidsmarkt te bevorderen, met bijzondere aandacht voor 

kinderopvang; 

58. verzoekt om snellere, meer efficiënte gezinsherenigingsprocedures en de verzameling 

van naar gender uitgesplitste gegevens met betrekking tot besluiten inzake 

gezinshereniging; benadrukt het belang van toegang tot juridische bijstand in gevallen 

van gezinshereniging; 

59. is van mening dat wederzijdse erkenning van positieve asielbesluiten leidt tot grotere 

kansen op banen, integratie en gezinshereniging; 

60. benadrukt dat de gastlanden moeten zorgen voor volledige toegang tot het recht op 

gratis openbaar onderwijs van hoge kwaliteit, tot gezondheidsdiensten, met name op het 

gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, tot werkgelegenheid die 

overeenkomt met de behoeften en capaciteiten van vrouwelijke vluchtelingen, en tot 

huisvesting, waarbij tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van vrouwen en meisjes 

die vluchteling zijn; benadrukt dat sociaal beleid van cruciaal belang is voor integratie; 

61. pleit voor uitgebreide programma's met adequate middelen ter invulling van de 

gezondheidsbehoeften van vrouwelijke vluchtelingen op korte en lange termijn waaraan 

nog niet wordt voldaan, met inbegrip van psychosociale counseling en traumatherapie; 

62. benadrukt de belangrijke positieve rol die sociale ondernemingen en alternatieve 

bedrijfsmodellen, zoals mutualiteiten en coöperaties, kunnen vervullen in het bieden 



van economische mogelijkheden aan vrouwelijke vluchtelingen en de integratie van 

deze vrouwen op de arbeidsmarkt en in de sociale en culturele sfeer; 

63. spoort aan tot het delen van optimale praktijken tussen de lidstaten ten aanzien van de 

betrokkenheid van gemeenschapsorganisaties, evenals van vluchtelingen zelf, die de 

standpunten van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers bij de beleidsmakers 

vertegenwoordigen; 

64. is van mening dat de regionale en lokale overheden een fundamentele rol spelen bij de 

integratie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers, met name als het gaat om hun 

opname op de arbeidsmarkt; spoort deze overheden voorts aan de dialoog en de 

uitwisseling tussen vrouwelijke vluchtelingen en autochtone vrouwen te bevorderen; 

o 

o     o 

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

de UNHCR. 

 

 


