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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de strijd tegen seksuele verminking van vrouwen in de EU (2008/2071(INI))

Het Europees Parlement,

– onder verwijzing naar zijn vorige resolutie van 20 september 2001 over de verminking 
van de geslachtsorganen bij vrouwen1,

– gezien verzoekschrift 298/2007 van mevrouw Cristiana Muscardini, lid van het Europees 
Parlement, van 27 maart 2007, 

– gezien resolutie 2003/28 van de Verenigde Naties, waarmee 6 februari wordt uitgeroepen 
tot Werelddag van "nultolerantie" tegen vrouwelijke genitale verminking,

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

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

– gezien het VN-Verdrag van 1989 tegen foltering en andere wrede onmenselijke of 
onterende behandeling of bestraffing,

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

– gelet op 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,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 januari 2008: Naar een EU-strategie voor de 
rechten van het kind2,

– gezien het Afrikaanse Handvest inzake de Rechten en het Welzijn van het Kind (1990),

– gelet op 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 

                                               
1 PB C 77 E van 28.3.2002, blz. 126.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0012.
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instrument voor de mensenrechten dat uitsluitend betrekking heeft op geweld tegen 
vrouwen,

– gezien de verklaring en het actieprogramma van 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), 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 juni 1995 over de Vierde 
Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties: strijd voor gelijkheid, ontwikkeling 
en vrede1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 juni 2000 over de speciale zitting van de 
Verenigde Naties "Vrouwen 2000: gendergelijkheid, ontwikkeling en vrede voor de 21ste 
eeuw (5-9 juni 2000)"2,

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

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 18 mei 2000 over de follow-up van het 
actieplatform van Peking3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 13 maart 1997 over schending van de rechten van 
de vrouw4,

– 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 vrouwelijke genitale 
verminking (VGV), 

– gezien resolutie 1247 van de Raad van Europa van 2001 over VGV,

– gezien zijn standpunt van 16 april 1999 over het gewijzigd voorstel voor een besluit van 
het Europees Parlement en de Raad over de vaststelling van een communautair 
actieprogramma (DAPHNE) (2000-2004) betreffende maatregelen ter voorkoming van 
geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen5,

– 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,

                                               
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. 258.
4 PB C 115 van 14.4.1997, blz. 172.
5 PB C 219 van 30.7.1999, blz. 497.
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– gezien het verslag over VGV dat op 3 mei 2001 werd aangenomen door de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa,

– gezien zijn besluit van 14 december 2001 om VGV in een specifieke begrotingslijn (B5-
802) op te nemen in de begroting 2001/DAPHNE-programma,

– gelet op de artikelen 2, 5, 6 en 19 van het aanvullend protocol bij het Afrikaans Handvest 
van de rechten van de mens en de volkeren van 2003, dat ook wel bekend staat als het 
"Protocol van Maputo" en op 25 november 2005 van kracht werd, 

– 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 45 van zijn Reglement,

– gelet op het verslag (A6-0000/2008) van de Commissie rechten van de vrouw en 
gendergelijkheid, 

A. overwegende dat volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) 100 à 
140 miljoen vrouwen en kinderen in de wereld genitale verminking hebben onderdaan en 
dat elk jaar ongeveer 4 miljoen vrouwen potentieel het risico lopen om deze sterk 
invaliderende praktijken te moeten ondergaan,

B. overwegende dat elk jaar ongeveer 180 000 migrantenvrouwen in Europa zijn 
onderworpen aan VGV, of het risico lopen daaraan te worden onderworpen, 

C. overwegende dat volgens de WGO deze praktijken verspreid zijn in ten minste 28 
Afrikaanse landen en in enkele Aziatische landen (Indonesië, Maleisië) en in het Midden-
Oosten (Iran, Irak, Jemen, Oman, Saoedi-Arabië, Israël), 

D.  overwegende dat de WGO vier verschillende vormen van VGV heeft vastgesteld, 
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 VGV 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) en introcisie (besnijdenis, perforatie of incisie van de clitoris 
of de schaamlippen),

E.  overwegende dat VGV op korte en lange termijn onherstelbare schade veroorzaakt voor de 
geestelijke en lichamelijke gezondheid van de vrouwen en meisjes die het slachtoffer 
ervan zijn, en zelfs tot de dood kan leiden,

F. overwegende dat ook in de Europese strategie voor de rechten van het kind (resolutie van 
16 januari 2008) de lidstaten duidelijk wordt gemaakt dat zij specifieke bepalingen inzake 
VGV moeten uitvaardigen om degenen die deze praktijken op minderjarigen toepassen te 
kunnen vervolgen,
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G. overwegende dat het Afrikaans Handvest inzake de Rechten en het Welzijn van het Kind 
de ondertekenende staten aanbeveelt sociale en culturele praktijken uit te bannen die 
schade veroorzaken voor het welzijn, de waardigheid, de normale groei en de normale 
ontwikkeling van het kind,

H. overwegende dat in de verklaring en in het actieprogramma van Wenen, die in juni 1993 
werden goedgekeurd, onder punt 9 wordt verklaard dat de mensenrechten van vrouwen en 
meisjes een onvervreemdbaar, integraal en ondeelbaar onderdeel zijn van de universele 
rechten van de mens,

I. overwegende dat in artikel 2 van de Verklaring van de VN over de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen van 1993 uitdrukkelijk verwezen wordt naar vrouwelijke genitale 
verminking en andere traditionele praktijken die vrouwen schade toebrengen,

J. overwegende dat in artikel 4 van deze Verklaring wordt bepaald dat de staten geweld 
tegen vrouwen moeten veroordelen, en gebruiken, tradities of religieuze overwegingen 
niet als argument mogen inroepen om zich te onttrekken aan de verplichting het geweld 
uit te bannen,

K. overwegende dat in het actieplatform van de Internationale Conferentie over bevolking en 
ontwikkeling van Caïro (1994) wordt bepaald dat de regeringen een eind moeten maken 
aan vrouwelijke genitale verminking daar waar deze bestaat, en steun moeten geven aan 
de NGO's en de religieuze instellingen die strijden voor uitbanning van dergelijke 
praktijken,

L. overwegende dat in het tijdens de vierde Conferentie van de VN in Peking aangenomen 
actieprogramma de regeringen worden opgeroepen om de wetten te versterken, de 
instellingen te hervormen en wetsvoorschriften en praktijken te bevorderen teneinde 
discriminatie van vrouwen, die onder meer tot uiting komt in VGV, uit te bannen, 

M. overwegende dat de Partnerschapsovereenkomst ACS-EU (Overeenkomst van Cotonou) 
is gegrondvest op deze universele beginselen en bepalingen bevat tegen vrouwelijke 
genitale verminking (artikel 9 betreffende essentiële onderdelen van de Overeenkomst, 
met inbegrip van de eerbiediging van de rechten van de mens, en de artikelen 25 en 31 
inzake respectievelijk sociale ontwikkeling en gendervraagstukken),

N. overwegende dat het op 3 mei 2001 door de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa aangenomen verslag aandringt op een verbod van vrouwelijke genitale verminking 
en dat deze praktijk wordt beschouwd als een onmenselijke en onterende behandeling in 
de zin van artikel 3 van het Europees Verdrag inzake de bescherming van de rechten van 
de mens; eraan herinnerende dat de bescherming van de cultuur en de tradities wordt 
begrensd door de eerbiediging van de grondrechten en door het verbod van praktijken die 
in de buurt van foltering komen, 

O. overwegende dat, in het kader van een gemeenschappelijk Europees immigratie- en 
asielbeleid, de Commissie en de Raad erkennen dat VGV een schending is van de 
mensenrechten en zij aldus het recht op asiel kunnen waarborgen,  
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P. overwegende dat Richtlijn 2004/83/EG1 van de Raad inzake minimumnormen voor de 
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon 
die anderszins internationale bescherming behoeft, de lidstaten oproept gendergeweld, en 
dus op impliciete wijze het risico op VGV op te nemen onder de legitieme voorwaarden 
voor het verkrijgen van die erkenning, 

Q. overwegende dat in de verklaring van 5 februari 2008 van commissaris Ferrero-Waldner 
en commissaris Michel deze praktijken duidelijk als onaanvaardbaar aan de kaak worden 
gesteld in zowel de Europese Unie als de derde landen en wordt onderstreept dat de 
schending van de rechten van de vrouw in geen geval gerechtvaardigd mag worden in 
naam van het cultureel relativisme en de tradities,

1. veroordeelt scherp VGV als een schending van de fundamentele rechten van de mens en 
beschouwt VGV als een ernstig probleem voor de samenleving; 

2. verzoekt de Commissie om een duidelijke, alomvattende strategie uit te werken teneinde 
de praktijk van VGV in de Europese Unie drastisch uit te roeien door middel van 
juridische, administratieve, preventieve, educatieve en sociale mechanismen die de 
werkelijke en potentiële slachtoffers in staat stellen goede bescherming te verkrijgen;

3. ondersteunt het door Europol opgezet initiatief tot coördinatie van een ontmoeting tussen 
Europese politiemachten voor de versterking van de strijd tegen VGV, de aanpak van de 
vraagstukken in verband met het lage aantal aanklachten en de moeilijkheid bewijzen en 
getuigenissen te verkrijgen, alsmede voor de vervolging van de verantwoordelijken voor 
de delicten; 

4. verzoekt de lidstaten om voor elk Europees land het aantal vrouwen te becijferen dat VGV 
heeft moeten ondergaan en het aantal dat het risico daarop loopt, waarbij niet uit het oog 
verloren mag worden dat in veel landen nog geen gegevens beschikbaar zijn en deze 
evenmin op geharmoniseerde wijze worden vergaard; 

5. vraagt een "Europees gezondheidsprotocol" voor de bewaking van het verschijnsel te 
verwezenlijken, evenals een databank waarvan de gegevens kunnen worden gebruikt voor 
statistische doeleinden en voor gerichte informatiemaatregelen ten behoeve van de 
betrokken immigrantengemeenschappen;

6. roept de lidstaten op wetenschappelijke gegevens uit te werken waarvan de functie zou 
kunnen zijn de WGO te helpen bij haar ondersteunende activiteiten voor het uitbannen 
van VGV op het Afrikaans en het Europees grondgebied;

7. vraagt een verzameling van best practices op diverse niveaus tot stand te brengen en een 
effectanalyse te verrichten (mogelijkerwijs met behulp van de met het Daphne III-
programma gefinancierde projecten en verkregen resultaten), en de desbetreffende 
gegevens op grote schaal te verspreiden; 

                                               
1 PB L 304 van 30.9.2004, blz. 12.
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8. verzoekt de bestaande Europese netwerken voor preventie van schadelijke traditionele 
praktijken te versterken door bijvoorbeeld opleidingscursussen te houden voor de NGO's, 
de territoriale verenigingen zonder winstoogmerk en de marktdeelnemers in de sector;

9. vraagt om zowel het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten als het Europees 
Instituut voor gendergelijkheid via de relevante meerjaarlijkse en/of jaarlijkse 
arbeidsplannen te betrekken bij de strijd tegen VGV; deze instanties kunnen prioritaire 
onderzoeks- en/of bewustwordingsactiviteiten vervullen waardoor op Europees niveau de 
kennis van het VGV-verschijnsel kan worden verbeterd;

10. verzoekt de Raad en de Commissie om de lidstaten uit te nodigen de bestaande 
wetsvoorschriften inzake VGV uit te voeren of deze op te nemen in de wetsvoorschriften 
inzake de bestraffing van ernstig persoonlijk letsel, om op die manier preventie en 
bestrijding van het verschijnsel te bevorderen via een correcte kennis ter zake onder 
professionals (waaronder sociale werkers, onderwijzers, politie, 
gezondheidsprofessionals) opdat zij de desbetreffende gevallen kunnen herkennen, en te 
ijveren voor een zo groot mogelijke mate van harmonisatie van de in de zevenentwintig 
lidstaten vigerende wetgeving;

11. vraagt in de Europese richtlijnen inzake immigratie genitale verminking op te nemen als 
delict en tevens te voorzien in adequate sancties voor degenen die zich aan dit delict 
schuldig maken; 

12. dringt erop aan permanente technische harmonisatie- en verbindingspanels in het leven te 
roepen tussen de lidstaten en tussen de lidstaten en de Afrikaanse instellingen, in de 
samenstelling waarvan deskundigen en vertegenwoordigers van de grootste Europese en 
Afrikaanse vrouwenorganisaties opgenomen zouden moeten worden; 

13. vraagt de praktijk van de "sunna light - ultralichte besnijdenis" en elke vorm van 
medicalisering met overtuiging van de hand te wijzen, die worden voorgesteld als een 
tussenoplossing tussen clitorisbesnijdenis en de eerbiediging van de identiteitstradities;

14. vraagt VGV uit te bannen via beleidsvormen voor ondersteuning en integratie van 
vrouwen en gezinskernen die tot tradities behoren waarin VGV wordt bedreven, opdat met 
een strikte naleving van de wet en met eerbiediging van de fundamentele mensenrechten 
deze zo nefaste praktijk eindelijk kan worden overwonnen; 

15. verzoekt zijn Voorzitter de onderhavige resolutie te doen toekomen aan de Raad en de 
Commissie. 
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TOELICHTING

De migratiestromen die Europa de afgelopen dertig jaar te verwerken heeft gekregen, hebben 
bijgedragen aan de verspreiding in de Europese samenleving van nieuwe culturen, tradities, 
gewoonten en gedragingen.
In die context konden binnen de EU gendergebaseerde "bloedige traditionele" praktijken, 
zoals VGV, worden behouden. 
Op internationaal vlak maakt de toenemende bewustwording van dit verschijnsel deel uit van 
de meer algemene benadering inzake de bescherming van de rechten van de vrouw. Daardoor 
kregen "de Afrikaanse activisten" de gelegenheid om de gewelddadige aard van deze praktijk 
te preciseren door daarvoor het woord "verminking" in plaats van "vrouwenbesnijdenis" te 
gebruiken. 
Zelfs nu nog is het moeilijk de effecten van VGV op Europees vlak te bewaken en evalueren, 
niet alleen omdat deze praktijken op Europees grondgebied illegaal zijn, maar ook omdat 
altijd het risico bestaat dat meisjes alsnog aan deze praktijken worden onderworpen tijdens 
een tijdelijk verblijf in het land van oorsprong. 
Het is niet eenvoudig de oorsprong van dit verschijnsel te reconstrueren. Het gaat hierbij om 
archaïsche tribale gewoontes en riten die diep wortelen in de lokale etnische gemeenschappen 
die deze toepassen. 
Er zijn vijf verschillende groepen van argumenten die voor de VGV-praktijk worden 
ingeroepen: 

- Godsdienst (VGV wordt - ten onrechte - ingeroepen in naam van de islam)
- Gezondheid (positieve weerslag op de vruchtbaarheid, ofwel risico's op impotentie bij 

mannen) 
- Sociaaleconomische situatie (VGV als preconditie voor huwelijk)
- Traditie/etnische erkenning
- Beeld van vrouwelijkheid (VGV als symbool voor de erkenning van de vrouwelijke 

conditie, hetgeen het risico van seksueel verlangen en eerverlies impliceert) 

De gegevens van de WGO laten zien dat VGV wijdverspreid is in achtentwintig landen van 
Afrika, in het Midden-Oosten en in enkele Aziatische landen (Indonesië, Maleisië en de 
daaraan grenzende landen), dat 100 à 140 miljoen vrouwen en meisjes in de wereld deze 
praktijk hebben ondergaan en dat elk jaar 4 miljoen het risico lopen deze te moeten 
ondergaan. 
De medische praktijk en diverse studies naar de lichamelijke gevolgen op korte en lange 
termijn, en naar de psychische gevolgen van VGV hebben aangetoond hoe ernstig het 
verschijnsel is. In de internationale documenten over het VGV-vraagstuk wordt het probleem 
vanuit uiteenlopende invalshoeken behandeld en veroordeeld. Deze zijn:

Dimensie van de rechten van de mens
Dimensie van de rechten van de vrouw
Dimensie van de rechten van het kind
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Het Europees Parlement heeft bij verschillende gelegenheden een krachtig standpunt 
ingenomen waarin het de VGV-praktijk veroordeelt en zowel de Europese Commissie als de 
lidstaten vraagt een alomvattende strategie voor de uitbanning van VGV op te stellen en uit te 
voeren en daarin onder andere activiteiten van wetgevende aard op te nemen met  betrekking 
tot preventie en repressie van deze praktijk (Resolutie A5-285/2001 over verminking van de 
geslachtsorganen bij vrouwen)

Het EP heeft in zijn vorige uitspraken namelijk altijd erkend dat: 

- elke vorm van VGV een gewelddaad tegen de vrouw is die gelijk staat aan schending van 
haar grondrechten, 

- VGV voortkomt uit maatschappelijke structuren die zijn gegrondvest op de ongelijkheid van 
mannen en vrouwen en op onevenwichtige machtsverhoudingen, overheersing en controle, 
waarin sociale druk en druk binnen het gezin aan de wortel liggen van de schending van het 
grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke integriteit,

- goed onderwijs en goede voorlichting een ontmoedigend effect hebben op de toepassing van 
deze praktijk, waarbij in het bijzonder dient te worden erkend dat het belangrijk is de 
bevolking ervan te overtuigen dat zij kunnen afzien van bepaalde praktijken zonder af te zien 
van wat, vanuit hun optiek bekeken, belangrijke aspecten zijn van hun cultuur,

- in het kader van een gemeenschappelijk Europees immigratie- en asielbeleid, evenals in het 
kader van de onderhandelingen tussen de EU en derde landen, de Commissie en de Raad 
rekening moeten houden met het risico van VGV,

- de lidstaten nu over een communautair rechtskader beschikken dat hun in staat stelt een 
efficiënt beleid voor de bestrijding van discriminatie te voeren en een gemeenschappelijk 
stelsel op asielgebied, evenals een nieuw immigratiebeleid toe te passen (artikel 13 en titel IV 
van het EG-Verdrag).

Bovendien heeft het Parlement: 

- de Europese Unie en de lidstaten gevraagd samen te werken bij de harmonisatie van de 
bestaande wetgeving en bij de uitwerking van specifieke wetgeving op dit gebied, in naam 
van de rechten van de mens, van zijn integriteit, van de vrijheid van geweten en het recht op 
gezondheid;

- de Commissie gevraagd een alomvattende strategische aanpak uit te werken voor de 
uitbanning van de VGV-praktijk in de Europese Unie, een strategie die verder gaat dan het 
eenvoudig aan de kaak stellen van deze daden en ook juridische, administratieve, sociale, 
preventieve en educatieve mechanismen omvat waarmee vrouwen die reeds het slachtoffer 
zijn van VGV of dat alsnog kunnen worden, echte bescherming kunnen krijgen; 

- de Europese Unie en de lidstaten gevraagd om de uitvoering van dergelijke praktijken te 
vervolgen, te veroordelen en te bestraffen via de toepassing van een alomvattende strategie 
waarin rekening wordt gehouden met de wetgevende, gezondheidskundige en sociale 
dimensie, maar ook met de vraagstukken van integratie van de immigrantenbevolking.
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 DAPHNE III: de referentie-actie op communautair niveau 

Dit programma was het sleutelinstrument voor de financiering van de op kennis, preventie en 
bescherming van de slachtoffers of potentiële slachtoffers van VGV gerichte activiteiten. Het 
Daphne-programma omvat een totaalbedrag van 2,4 miljoen euro voor 10 jaar en daarmee 
zijn tot nu toe 14 projecten met betrekking tot VGV gefinancierd. 
De projecten van het Daphne-programma zijn, met inachtneming van de algemene 
doelstellingen, gericht op de uitwisseling van goede praktijken, bewustwording en 
netwerkvorming. 
Het lijdt geen twijfel dat het Daphne-programma tot nu toe heeft bijgedragen aan meer kennis 
en bewustwording van de omvang van VGV-verschijnsel in de EU, maar de aard van het 
programma en de daarvoor beschikbare middelen zijn van dien aard dat het niet realistisch is 
te verwachten dat deze projecten volstaan om VGV uit te bannen. 

 Prioriteit aan preventie en uitbanning van VGV in Europa 

Om de VGV-praktijk in Europa te voorkomen en uit te bannen is het noodzakelijk een goede 
strategie ten uitvoer te leggen. Daarmee zou men: 

 in elk Europees land kunnen vaststellen hoeveel vrouwen onderworpen werden aan 
VGV en hoeveel vrouwen het risico lopen daaraan onderworpen te worden; 

 een "Europees gezondheidsprotocol" voor bewaking en een databank met betrekking 
tot dit verschijnsel kunnen creëren, niet alleen voor statistische doeleinden maar ook 
om gerichte informatie te kunnen verschaffen aan de betrokken 
immigrantengemeenschappen;

 wetenschappelijke gegevens kunnen opstellen die onder meer de 
Wereldgezondheidsorganisatie zouden kunnen helpen bij haar 
ondersteuningsmaatregelen voor de uitbanning van VGV op Afrikaans en Europees 
grondgebied;

 een verzameling van goede praktijken op diverse niveaus tot stand kunnen brengen 
en een analyse kunnen maken van de effecten ervan (mogelijkerwijs via de met het 
Daphne III-programma gefinancierde projecten en de daarmee verkregen resultaten);

 de bestaande Europese netwerken voor preventie van schadelijke traditionele 
praktijken kunnen versterken, door bijvoorbeeld opleidingscursussen te organiseren 
voor NGO's, voor territoriale verenigingen zonder winstoogmerk en voor 
marktdeelnemers in de sector;

 zowel het Europees Bureau voor de grondrechten als het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid kunnen betrekken bij de strijd tegen VGV door middel van 
meerjaarlijkse en/of jaarlijkse arbeidsplannen; deze instanties kunnen prioritaire 
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onderzoeks- en/of bewustwordingsactiviteiten verrichten en aldus bijdragen aan een 
betere kennis van het VGV-verschijnsel op Europees vlak; 

 de lidstaten kunnen vragen de bestaande wetsbepalingen inzake VGV uit te voeren 
of deze op te nemen in de rechtsvoorschriften inzake bestraffing van ernstig letsel, 
teneinde preventie en bestrijding van VGV te kunnen bevorderen via een juiste 
kennis van het verschijnsel onder professionals (waaronder sociaal werkers, 
docenten, politie, gezondheidsprofessionals), zodat mogelijke gevallen kunnen 
worden onderkend;

 ervoor kunnen zorgen dat - via bepalingen in de Europese richtlijnen inzake 
immigratie - genitale verminking als een delict wordt beschouwd en degenen die 
zich hieraan schuldig maken op adequate wijze worden bestraft;

 permanente technische harmonisatie- en verbindingspanels tussen de lidstaten en 
tussen de lidstaten en de Afrikaanse instellingen tot stand kunnen brengen; van die 
panels zouden ook deskundigen en vertegenwoordigers van de grootste Europese en 
Afrikaanse vrouwenorganisaties deel moeten uitmaken;

 de praktijk van de "ultralichte besnijdenis" en andere alternatieve methoden 
vastberaden van de hand kunnen wijzen, die worden voorgesteld als een 
tussenoplossing tussen clitorisbesnijdenis en eerbiediging van identiteitstradities;

 steun kunnen geven aan pogingen tot uitbanning van VGV via de uitvoering van een 
ondersteunings- en integratiebeleid ten behoeve van vrouwen en gezinskernen die tot 
tradities behoren waarin VGV voorkomt; met een strikte toepassing van de wet en 
met eerbiediging van de grondrechten van de mens kan dan voorgoed een einde 
worden gemaakt aan deze zo nefaste praktijk.

 Verandering van houding

Een van de gebieden waarop de strijd tegen VGV moet worden geïntensiveerd is ongetwijfeld 
de preventie van de toepassing van dergelijke praktijken op meisjes, en met het oog daarop is 
het van doorslaggevend belang dat eerst en vooral actie wordt ondernomen om de 
minderjarigen op te sporen die risico lopen op VGV, en dat samen met de gezinnen aan 
preventie wordt gedaan.

Het uiteindelijke resultaat moet een verandering van houding zijn in die gezinnen, welk 
resultaat kan worden bewerkstelligd met:

- een sterkere integratie van die gezinnen in het land van immigratie, waardoor zij minder 
behoefte zullen voelen om via traditionele rites hun eigen identiteit te bevestigen, en een 
alom aanwezige cultuur van ontvankelijkheid, die absoluut noodzakelijk is om gezamenlijk 
de juiste oplossingen te vinden; 
- hulpverlening aan die gezinnen, opdat zij inzien dat ouderschap in het land van 
immigratie in een bepaald opzicht kan betekenen dat zij andere dan de hun van jongs af 
aan in hun eigen land bijgebrachte houdingen en gewoontes moeten aannemen, maar dat 
dit niet per se betekent dat zij dan "slechtere ouders" zijn, en dat hun dochters ouders nodig 
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hebben die er echt voor hen zijn en zich bij hen betrokken voelen, maar dat deze dochters 
tegelijkertijd moeten integreren in het land van verblijf;
- voorlichting van de gezinnen om ze ervan te doordringen dat VGV in het land van 
immigratie, naast lichamelijke en psychische schade, ook een stigma veroorzaakt, hetgeen 
een extra reden kan zijn tot marginalisatie van deze meisjes ten opzichte van andere 
meisjes van dezelfde leeftijd, van hun klasgenoten en vriendinnen; 
- voorlichting van de gezinnen om ze bewust te maken van het feit dat vrouwelijke genitale 
verminking verboden is bij zowel de Europese als de nationale wetgeving in het land van 
oorsprong. Het is van fundamenteel belang uit te leggen dat in heel de wereld stappen 
worden ondernomen om nefaste traditionele praktijken waarvan vrouwen en meisjes het 
slachtoffer zijn, uit te bannen.

Bovendien moet voor ogen worden gehouden dat in het land van immigratie:
1. een verminkte vrouw niet de veronderstelde compensatie ontvangt, in de vorm van 

maatschappelijke aanvaarding, in ruil voor de ondergane verminking;
2. achter VGV geen sadistisch genoegen in zinloos geweld schuil gaat, maar dat vrouwen 

zijn ondergedompeld in een milieu dat invloed op hen uitoefent omdat zij 
onderworpen zijn aan de man, geen kennis hebben van de in het oorsprongsland 
vigerende wetten en bijgeloof houden ten aanzien van religieuze wetten; 

3. door de "wrede en sensationele" toon waarmee de media VGV soms behandelen, de 
reeds getraumatiseerde vrouw extra schuldgevoelens krijgt en naast een lichamelijke 
wond ook psychische wond oploopt;

4. VGV met vastberadenheid moet worden bestreden, wegens de onherstelbare schade 
die deze aanricht, zonder de vrouwen die deze hebben moeten ondergaan daarvan de 
schuld te geven;

5. rekening gehouden moet worden met onder andere ook de psychologische implicaties 
op migratiegebied, waar vooral tweede generaties zijn blootgesteld aan risico's. Ook 
de volwassen, verminkte vrouw ontvangt prikkels die niet stroken met de haar van 
kinds af aan bijgebrachte modellen en kan het slachtoffer worden van een 
identiteitscrisis. Als zij voor het eerst in het leven zichzelf als "verminkt" moet 
aanvaarden en als zij wordt nagewezen omdat zij "seksueel gehandicapt" is, omdat 
zij een slachtoffer is van eeuwenoude gewoontes, dan komt zij in grote moeilijkheden. 
Dan is zij het slachtoffer van een barbaarse en wrede wereld (helaas ook wegens 
slechte informatie van de media over dit vraagstuk) en wordt zij geconfronteerd met 
grote problemen waarvoor tot nu toe helaas nog geen oplossingen in de vorm van 
psychologische ondersteuning bestaan. 
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