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INLEIDING 

 

"Ik werd genitaal verminkt toen ik tien jaar oud was. Mijn grootmoeder vertelde me dat ze me 
meenamen naar de rivier om er een bepaalde ceremonie uit te voeren, en daarna zou ik veel 
te eten krijgen. Ik was een onschuldig kind en werd als een lam naar de slachtbank geleid. In 
het bos werd ik meegenomen naar een erg donkere kamer, uitgekleed en geblinddoekt. Vier 
sterke vrouwen dwongen me op mijn rug te gaan liggen, twee ervan hielden mijn benen 
stevig vast. Er werd een doek in mijn mond geduwd om mijn geschreeuw te stoppen.  

Toen de operatie begon, verzette ik mij hevig. De pijn was verschrikkelijk en ondraaglijk. 
Tijdens dit gevecht liep ik erge snijdwonden op en verloor bloed. Al diegenen die deelnamen 
aan de operatie waren halfdronken. Ik werd genitaal verminkt met een bot zakmes. Na de 
operatie mocht niemand me helpen bij het stappen. Dit waren vreselijke tijden voor mij. 
Soms moest ik mezelf dwingen te urineren uit angst voor de verschrikkelijke pijn. Tijdens de 
operatie kreeg ik geen verdoving om de pijn te verminderen en ik kreeg ook geen antibiotica 
om infectie tegen te gaan. Daarna kreeg ik bloedingen en bloedarmoede. Dit werd 
toegeschreven aan hekserij. Ik heb lange tijd aan acute vaginale infecties geleden." - 
Getuigenis van Hannah Koroma, Sierra Leone. 

 

VAAK GESTELDE VRAGEN 

 

WAT IS VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING? 
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) wordt ook vaak "vrouwenbesnijdenis" genoemd, maar 
is eigenlijk geen echte tegenhanger van mannenbesnijdenis. Bij mannenbesnijdenis wordt de 
voorhuid van de penis weggesneden en dat is niet echt een "verminking": het seksueel 
functioneren van de man wordt er niet door aangetast. 

VGV is het verwijderen van alle externe vrouwelijke genitaliën of van een deel ervan, of het 
toebrengen van een ander letsel aan de vrouwelijke geslachtsorganen voor culturele, 
religieuze of andere niet-therapeutische redenen. Er zijn verschillende vormen van VGV: 

� "sunna-besnijdenis": het wegsnijden van het voorhuidje van de clitoris 

� excisie of clitoridectomie: het wegsnijden van de clitoris en/of van de kleine 
schaamlippen en/of van een deel van de grote schaamlippen 

� infibulatie of "faraonische" besnijdenis: alle uiterlijke geslachtsorganen van de vrouw 
worden  

� weggesneden en men laat de wonde helemaal dichtgroeien, op een zeer kleine 
opening na langswaar menstruatiebloed en urine het lichaam kunnen verlaten1 

� Excisie of clitoridectomie is de meest voorkomende vorm van genitale verminking en 
wordt  

� toegepast in 80% van de gevallen. De meest vergaande vorm is infibulatie en dit 
komt voor in 15% van alle gevallen.2 

 

                                                

1 Van Geertruyen (Godelieve). Vrouwelijke genitale verminking: de sociaal-culturele context. 
Studiedag vrouwelijke seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 

2 World Health Organization, Fact sheet female genital mutilation, juni 2000. 
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HOE WORDT VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING UITGEVOERD? 
Het type verminking, de leeftijd en de manier waarop het wordt beoefend zijn afhankelijk van 
een aantal factoren, zoals de etnische groep waartoe de vrouw of het meisje behoort, haar 
sociaal-economische positie, het land waarin zij woont en of ze in een landelijk of stedelijk 
gebied woont. 

De leeftijd waarop een meisje of vrouw wordt verminkt, varieert van enkele dagen oud tot 
tijdens de eerste zwangerschap, maar meestal gebeurt het tussen 3 en 12 jaar. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie daalt de gemiddelde leeftijd. Dit wijst er op dat deze praktijk 
steeds minder geassocieerd wordt met initiatie tot volwassenheid. Sommige meisjes 
ondergaan de genitale verminking alleen, maar vaker wordt het uitgevoerd op een groep van 
bijvoorbeeld zussen, andere nabije vrouwelijke familieleden of buren. Waar VGV beoefend 
wordt als onderdeel van een initiatieceremonie, wordt het meestal uitgevoerd op alle meisjes 
in de gemeenschap die tot een bepaalde leeftijdsgroep behoren. 

De operatie kan gebeuren bij het meisje thuis of in het huis van een familielid of buur, in een 
gezondheidscentrum of ziekenhuis, of in een speciale initiatiehut. De operatie wordt 
uitgevoerd door traditionele besnijdsters, traditionele vroedvrouwen of genezers, kappers, 
verpleegsters, gediplomeerde vroedvrouwen of dokters. Tijdens de operatie wordt het meisje 
met haar benen open vastgehouden door enkele vrouwen. In de meeste gevallen wordt de 
operatie uitgevoerd zonder verdoving en in onhygiënische omstandigheden. De verminking 
kan uitgevoerd worden met een mes, een scheermesje, een scherpe steen, het deksel van 
een blikje, een schaar of glasscherven. Deze instrumenten zijn niet gesteriliseerd. Bij 
infibulatie worden doornen of hechtingen gebruikt om de grote schaamlippen bij elkaar te 
houden en de benen van het meisje worden samengebonden voor een periode van 10 tot 40 
dagen. Soms wordt er ontsmettend poeder aangebracht of smeerseltjes die kruiden, melk, 
eieren, as of mest bevatten en waarvan men gelooft dat ze de genezing vergemakkelijken. 

 

HOE VERSPREID IS VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING? 
Wereldwijd wordt het aantal vrouwen en meisjes dat genitaal verminkt is op 100 tot 140 
miljoen3 geschat, waarvan de grote meerderheid in Afrika. Per jaar lopen 2 miljoen meisjes 
het risico verminkt te worden, dit is ongeveer 6000 per dag. 

VGV wordt beoefend in meer dan 40 landen, verspreid over de hele wereld. De praktijk wordt 
voornamelijk en op grote schaal uitgevoerd in Afrika, waar het in 28 landen toegepast wordt. 
Er zijn geen cijfers over hoe verspreid VGV in Azië is. Er wordt bericht dat het bij de 
moslimbevolking in Indonesië, Sri Lanka en Maleisië uitgevoerd wordt, maar er is weinig 
bekend over de praktijk in deze landen. In India is er eveneens een kleine moslimsekte, de 
Daudi Bohra, die clitoridectomie uitvoert. VGV komt ook veel voor in sommige landen in het 
Midden-Oosten, waar het beoefend wordt in Egypte, Oman, Jemen en de Verenigde 
Arabische Emiraten.4 Er zijn ook berichten over VGV bij bepaalde inheemse groepen in 
Midden- en Zuid-Amerika, maar hierover is weinig informatie beschikbaar. 

In het Westen komt genitale verminking voornamelijk voor bij immigranten uit landen waar 
VGV beoefend wordt. Het gebeurt in Australië, Canada, Denemarken, Frankrijk, Italië, 
Nederland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Voor wat Europa 
betreft zijn er geen exacte cijfers over het aantal verminkte vrouwen en meisjes. De praktijk 
is echter niet nieuw in het Westen: clitoridectomie werd in West-Europa en Noord-Amerika 
reeds in de 19de en 20ste eeuw uitgevoerd. Tot in de jaren 1950 werden vrouwen er 

                                                

3 World Health Organization, Fact sheet female genital mutilation, juni 2000. 

4 Amnesty International, Female genital mutilation Information pack, 1998. 
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verminkt als behandeling tegen "vrouwenziekten" als epilepsie, melancholie, hysterie, 
nymfomanie, masturbatie en... lesbianisme.5 

 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING? 
De fysieke gevolgen van genitale verminking kunnen tot de dood leiden. Deze zware 
operatie, die vaak in slechte hygiënische omstandigheden uitgevoerd wordt, veroorzaakt pijn, 
shock, bloedingen en ernstige infecties. Omdat hetzelfde instrument zonder sterilisatie bij 
verschillende meisjes gebruikt wordt, kan men HIV en andere besmettelijke ziekten 
verspreiden. Clitoridectomie en excisie leiden tot chronische infecties, abcessen en kleine 
goedaardige zenuwtumoren en veroorzaken zo extreme pijn en ongemak. Infibulatie kan op 
lange termijn nog ernstigere gevolgen hebben: chronische infecties van de urinewegen, 
stenen in de blaas en het urinekanaal, schade aan de nieren, infecties van de reproductieve 
kanalen ten gevolge van obstructie van de menstruatie, infecties aan het bekken en 
onvruchtbaarheid. 

De eerste seksuele gemeenschap is alleen mogelijk na geleidelijke en pijnlijke verwijding van 
de opening die men na de verminking liet. In sommige gevallen moet er gesneden worden 
om penetratie mogelijk te maken. Sommige vrouwen zijn ernstig beschadigd door het 
ondeskundige snijden door hun echtgenoten. Een mogelijk bijkomend probleem dat het 
resultaat is van alle vormen van genitale verminking is het feit dat blijvende schade aan de 
genitaliën de kans op HIV-besmetting tijdens gemeenschap kan verhogen. Tijdens de 
bevalling kan bij vrouwen die excisie ondergaan hebben het bestaande littekenweefsel 
scheuren. Vrouwen die infibulatie ondergingen en wiens genitaliën stevig dichtgemaakt zijn, 
moeten opengesneden worden opdat de baby geboren zou kunnen worden. Na de bevalling 
worden de vrouwen vaak opnieuw geïnfibuleerd en dit voortdurende opensnijden en 
dichtnaaien van de genitaliën bij elke bevalling kan resulteren in een massa taai 
littekenweefsel. 

De geheimhouding rond VGV en de bescherming van diegenen die ze uitvoeren, maakt het 
moeilijk om gegevens te verzamelen over complicaties ten gevolge van verminking. Als er 
problemen zijn dan worden die meestal niet toegeschreven aan de persoon die de 
verminking uitvoerde, maar wel aan de vermeende "promiscuïteit" van het meisje of aan het 
feit dat offers en rituelen niet goed werden uitgevoerd door de ouders. Vaak worden 
gezondheidsproblemen die veroorzaakt worden door VGV ook niet in verband gebracht met 
de genitale verminking. Waar VGV een courant gebruik is, heeft men geen mogelijkheid tot 
vergelijking met niet-verminkte vrouwen. Deze gezondheidsproblemen worden er vaak als 
normaal beschouwd en men gaat ervan uit dat vrouwen nu eenmaal gevoelig zijn voor dit 
soort kwalen.6 Er zijn dan ook geen betrouwbare schattingen over hoe vaak vrouwen sterven 
of gezondheidsproblemen krijgen ten gevolge van genitale verminking. 

VGV heeft ook een grote invloed op de seksualiteitsbeleving van vrouwen. De eerste 
gemeenschap kan een beproeving zijn voor verminkte vrouwen en is extreem pijnlijk en zelfs 
gevaarlijk als de vrouw opengesneden moet worden. Voor sommige vrouwen blijft 
gemeenschap pijnlijk en zelfs waar dit niet het geval is, wordt het genot van de vrouw 
beperkt aangezien de clitoris erg belangrijk is voor het ervaren van seksueel genot en 
orgasme. 

De psychologische gevolgen van genitale verminking zijn moeilijker te onderzoeken. 
Persoonlijke getuigenissen onthullen gevoelens van angst, verschrikking, vernedering en 

                                                

5 Van Geertruyen (Godelieve). Vrouwelijke genitale verminking: de sociaal-culturele context. 
Studiedag vrouwelijke seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 

6 Van Geertruyen (Godelieve). Vrouwelijke genitale verminking: de sociaal-culturele context. 
Studiedag vrouwelijke seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 
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verraad en deze gevoelens hebben vermoedelijk negatieve gevolgen op lange termijn. 
Sommige experten veronderstellen dat de shock en het trauma bijdragen tot "kalmer" en 
"volgzamer" gedrag, wat als positief beschouwd wordt in samenlevingen waarin VGV 
beoefend wordt. Het belangrijkste psychologische gevolg voor een vrouw die het overleefd 
heeft, is het gevoel dat zij aanvaardbaar is voor haar samenleving omdat zij de tradities van 
haar cultuur gevolgd heeft. Zij heeft zichzelf geschikt gemaakt om te trouwen en dit is vaak 
de enige rol die voor haar openstaat. Een vrouw die geen genitale verminking onderging kan 
psychologische problemen ondervinden omdat zij door de samenleving verworpen wordt.7 

 

WAAROM WORDT VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING BEOEFEND? 
 

Traditie en etnische overwegingen 
Gewoonte en traditie worden het meest opgegeven als redenen voor VGV: het is altijd zo 
geweest, ons volk heeft dit altijd gedaan, het is een kenmerk van ons volk. Men rechtvaardigt 
het gebruik door te stellen dat de goden of de voorouders het zo willen of men gaat ervan uit 
dat alle vrouwen verminkt worden en dat het nu eenmaal zo hoort.8 Samen met andere 
fysieke en gedragskenmerken bepaalt VGV wie tot de groep behoort. Het wordt gezien als 
een ritueel dat de banden binnen de gemeenschap versterkt. VGV kan ook gebruikt worden 
om zich te onderscheiden van andere etnische groepen. Vrouwen die niet verminkt zijn en 
willen trouwen met een man uit een etnische groep waar VGV wel gebruikelijk is, kunnen 
gedwongen worden zich te laten verminken omdat ze anders geen volwaardig lid van hun 
nieuwe groep kunnen worden. Bij migranten in het Westen wordt VGV gebruikt om de eigen 
cultuur in stand te houden of te benadrukken. Ouders zouden hun dochters ook laten 
verminken uit vrees voor promiscuïteit in een samenleving zonder seksuele remmingen. 9 

 

Religieuze redenen 
VGV wordt beoefend door zowel Christenen, Moslims, Joden als animisten, maar de praktijk 
wordt door geen enkele grote godsdienst voorgeschreven. Sommige Islamitische 
gemeenschappen geloven echter dat het een religieuze plicht is die door de Koran 
voorgeschreven wordt en ze gebruiken dit ook om de praktijk te rechtvaardigen. VGV 
bestond echter al vóór de Islam en wordt door de meerderheid van de Moslims, namelijk 
80%, niet beoefend. 

 

Hygiëne, esthetica en gezondheid 
In sommige samenlevingen waar VGV beoefend wordt, beschouwt men de uitwendige 
vrouwelijke genitaliën als onrein of lelijk en moeten ze daarom verwijderd worden. Populaire 
termen voor genitale verminking zijn synoniem met reiniging en zuivering. Sommigen 
geloven dat VGV de vruchtbaarheid verhoogt of onvruchtbaarheid geneest en in extreme 
gevallen gelooft men dat een vrouw die niet verminkt is niet zwanger kan worden. Sommige 
culturen geloven dat de clitoris een baby kan doden tijdens de geboorte en sommigen zien 
genitale verminking als een middel om kinderziekten te genezen. Culturen waar infibulatie 
beoefend wordt, geloven soms dat dit voorkomt dat de baarmoeder uit het lichaam zou 
vallen. 

                                                

7 Amnesty International, Female genital mutilation Information pack, 1998. 

8 Van Geertruyen (Godelieve). Vrouwelijke genitale verminking: de sociaal-culturele context. 
Studiedag vrouwelijke seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 

9 Leye (Els). Socio-culturele achtergrond van vrouwelijke genitale verminking. Thema-avond 
Vrouwenbesnijdenis, 7 maart 2001. 
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Sociaal-culturele redenen voor vrouwen 
In samenlevingen waar VGV beoefend wordt, is dit een voorwaarde om als volwaardige 
vrouw aanvaard te worden en te kunnen deelnemen aan alle aspecten van het 
maatschappelijk leven. Genitale verminking zou de meisjes helpen om hun 
verantwoordelijkheid als volwassen vrouwen te kunnen opnemen en maakt dan ook vaak 
deel uit van een initiatierite. In deze samenlevingen is het voor een vrouw bijna onmogelijk 
om te huwen als zij niet genitaal verminkt is, omdat ze "onrein" is en geen deel uitmaakt van 
de maatschappij. Het huwelijk is er echter dikwijls de enige rol die openstaat voor vrouwen 
omdat zij haast geen onderwijs krijgen en nauwelijks een beroep mogen uitoefenen. Huwen 
is dan ook noodzakelijk om opgenomen te worden in de gemeenschap en om te kunnen 
overleven. Het al of niet genitaal verminken van een vrouw heeft soms ook gevolgen voor 
andere personen in haar omgeving. In Kenia bijvoorbeeld is het Samburu jongens verboden 
om toe te treden tot de klasse van de krijgers als één van zijn oudere zussen niet verminkt 
is.10 In samenlevingen waar VGV beoefend wordt, is de sociale druk om vrouwen genitaal te 
verminken dus erg groot. Vrouwen die hun dochters laten besnijden, doen dit dan ook met 
de beste bedoelingen: ze willen hen beschermen tegen schaamte, uitsluiting uit de 
gemeenschap en isolatie. 

 

Economische redenen 
Wanneer een meisje genitaal verminkt wordt, vaak in combinatie met een initiatie, is dit voor 
haar familie een gelegenheid om haar welvaart te tonen door bijvoorbeeld een groot feest te 
geven. VGV wordt ook zo goed als altijd uitgevoerd door vrouwen en in bepaalde 
samenlevingen is het dan ook één van de weinige beroepen die openstaan voor vrouwen. 
Besnijdsters verwerven hun inkomen niet alleen door het uitvoeren van de genitale 
verminkingen, maar ook door het terug opensnijden van geïnfibuleerde vrouwen waarvan de 
echtgenoot er niet in slaagt haar te openen om seksuele betrekkingen te hebben. Deze 
praktijk verleent de besnijdsters ook maatschappelijk prestige als behoedsters van de 
traditie.11 Vrouwen zijn dan ook vaak voorstander van VGV. 

 

Gender-gerelateerde factoren 
Opvattingen over de rol van de vrouw, vrouwelijkheid en vrouwelijke seksualiteit zijn 
belangrijk voor het voortbestaan van VGV. Zo gelooft men in veel samenlevingen dat VGV 
de seksuele verlangens van vrouwen kan milderen en zo kuisheid en maagdelijkheid kan 
bewaren vóór het huwelijk en na het huwelijk trouw kan verzekeren. Men betwijfelt immers of 
een vrouw die niet genitaal verminkt is uit eigen keuze trouw kan zijn.12 In het geval van 
infibulatie wordt een vrouw alleen voor haar echtgenoot "geopend" en "dichtgenaaid". Het 
beperken van de seksualiteit van een vrouw is noodzakelijk omdat de eer van de vrouw én 
van de hele familie ervan afhankelijk zou zijn. In de praktijk blijkt VGV echter geen garantie 
tegen buitenechtelijke relaties en dus af en toe buitenechtelijke kinderen, ook niet bij 
geïnfibuleerde vrouwen. In sommige samenlevingen gelooft men ook dat infibulatie het genot 
van de man verhoogt. Maar hoewel de mannen er een geïnfibuleerde vrouw willen huwen, 
geven ze vaak de voorkeur aan seksueel contact met niet-verminkte vrouwen. Tenslotte is er 

                                                

10 Van Geertruyen (Godelieve). Vrouwelijke genitale verminking: de sociaal-culturele context. 
Studiedag vrouwelijke seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 

11 Leye (Els). Socio-culturele achtergrond van vrouwelijke genitale verminking. Thema-avond 
Vrouwenbesnijdenis, 7 maart 2001. 

12 Amnesty International, Female genital mutilation Information pack, 1998. 



AMNESTY INTERNATIONAL                 VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING 7 

ook het geloof dat de clitoris een gevaarlijk orgaan is dat mannen impotent kan maken of 
zelfs kan doden. 

VGV wijst ook op de verschillen tussen de seksen voor wat hun toekomstige rollen in leven 
en huwelijk betreft. Men denkt dat het verwijderen van de clitoris en de schaamlippen, die 
door sommigen gezien worden als de "mannelijke delen" van het vrouwenlichaam, de 
vrouwelijkheid en daarom de volgzaamheid en gehoorzaamheid van meisjes versterkt. Het is 
mogelijk dat het trauma van de genitale verminking dit effect kan hebben op de 
persoonlijkheid van meisjes. Waar VGV deel uitmaakt van een initiatierite gaat ze samen met 
onderwijs over de rol van de vrouw in haar samenleving. Genitale verminking wordt dus 
gebruikt voor het socialiseren van meisjes in de voor hen voorgeschreven rol binnen het 
gezin en de gemeenschap. Er is dan ook een sterk verband tussen VGV en de ongelijke 
positie van vrouwen in de politieke, sociale en economische structuren van samenlevingen 
waar deze praktijk beoefend wordt. 

 

WAAROM WORDT VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING BEHANDELD ALS 
EEN SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN? 

Elke dag ondergaan duizenden meisjes genitale verminking. Net als bij foltering wordt bij 
VGV opzettelijk hevige pijn en lijden toegebracht en de gevolgen ervan kunnen 
levensbedreigend zijn. De meeste overlevenden worden de rest van hun leven 
geconfronteerd met de fysieke en mentale littekens. VGV wordt uitgevoerd op meisjes vanaf 
de geboorte en tijdens de adolescentie en is daarom een ernstige schending van de 
mensenrechten van kinderen. In tegenstelling tot foltering, dat kort na de Tweede 
Wereldoorlog in het internationale recht werd opgenomen, werd VGV pas recent op de 
internationale mensenrechtenagenda geplaatst. Geweld tegen vrouwen en meisjes thuis of 
in de gemeenschap werd immers beschouwd als een privé-zaak. Omdat de daders privé-
actoren zijn en geen overheidsinstanties werd VGV lange tijd niet erkend als een schending 
van de mensenrechten. 

Wanneer men VGV vanuit het perspectief van de mensenrechten benaderd dan plaatst men 
het in de bredere context van het geweld tegen vrouwen dat in alle samenlevingen en in 
verschillende vormen plaatsvindt. VGV is slechts één uiting van schendingen tegen de 
mensenrechten die op gender gebaseerd zijn en tot doel hebben de seksualiteit en 
autonomie van vrouwen te controleren. Deze schendingen vindt men in alle culturen terug. 
VGV mag niet gezien worden als een probleem op zich. Men moet beseffen dat het één van 
de vele vormen is van het sociale onrecht waaronder vrouwen wereldwijd lijden, opdat 
internationale interventies niet gezien zouden worden als neo-imperialistische aanvallen op 
bepaalde culturen. 

Door VGV te benaderen vanuit het perspectief van de mensenrechten plaatst men het 
tevens in de context van de sociale en economische onmacht van vrouwen. Het is essentieel 
dat men beseft dat 

burgerlijke, politieke, sociale, economische en culturele rechten van elkaar afhankelijk zijn en 
niet van elkaar te scheiden zijn. Alleen dan kan men alle onderliggende factoren die VGV in 
standhouden, aanpakken. Het kader van de mensenrechten bevestigt dat de rechten van 
vrouwen op fysieke en mentale integriteit, op vrijheid van discriminatie en op de hoogste 
gezondheidsstandaarden, universele rechten zijn. Er is geen enkele rechtvaardiging mogelijk 
voor schendingen tegen deze rechten. Het mensenrechtenperspectief dwingt regeringen, 
lokale autoriteiten en anderen met machtsposities ertoe hun verplichtingen, die vastgelegd 
zijn in internationale wetten, na te komen om geweld tegen vrouwen te voorkomen, te 
onderzoeken en te bestraffen. Het dwingt ook de internationale gemeenschap er toe haar 
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verantwoordelijkheid op te nemen in het beschermen van de mensenrechten van vrouwen 
en meisjes.13 

 

ZIJN ER INTERNATIONALE VERDRAGEN EN CONVENTIES TEGEN 
VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING? 

Zowel op internationaal, nationaal als lokaal vlak wordt er strijd gevoerd tegen de praktijk van 
VGV. Om deze strijd te ondersteunen kan men beroep doen op een aantal universele en 
regionale instrumenten die de praktijk veroordelen en/of de mensenrechten in het algemeen 
of de rechten van vrouwen en kinderen in het bijzonder beschermen. Hier volgt een korte 
bespreking van enkele van die instrumenten. 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) verklaart dat alle mensen 
vrij geboren zijn en gelijk zijn wat waardigheid en rechten betreft. Ze beschermt het recht op 
veiligheid en het recht om niet onderworpen te worden aan een wrede onmenselijke of 
vernederende behandeling. Deze rechten hebben een directe relevantie voor de praktijk van 
genitale verminking. 

De Conventie van de Verenigde Naties ter Eliminatie van Alle vormen van 
Discriminatie van de Vrouw (van kracht sinds 1981) behandelt de maatregelen die nodig 
zijn om discriminatie te elimineren. Het controle-orgaan van deze Conventie heeft enkele 
algemene aanbevelingen gedaan betreffende VGV. Aanbeveling 14 bijvoorbeeld legt staten 
op om gepaste en effectieve maatregelen te nemen om deze praktijk uit te roeien. In 
Aanbeveling 19 wordt het verband gelegd tussen traditionele houdingen die vrouwen 
achterstellen en gewelddadige praktijken als VGV, huiselijk geweld, en 
zwavelzuurverminking. Verder lezen we in deze aanbeveling dat geweld tegen vrouwen hen 
berooft van zowel hun burgerlijke en politieke rechten, zoals het recht op fysieke integriteit, 
als van hun sociale en economische rechten. Deze vormen van op gender gebaseerd 
geweld zorgen ervoor dat de ondergeschikte rol van vrouwen behouden blijft en dragen bij 
tot het feit dat vrouwen minder kansen hebben op onderwijs, vaardigheden en 
werkgelegenheid. 

De Verklaring van de Verenigde Naties over de Eliminatie van Geweld tegen Vrouwen 
(1993) behandelt op gender gebaseerd geweld in zowel het publieke als privé-leven en 
omvat VGV en andere traditionele praktijken die schadelijk zijn voor vrouwen. Bovendien 
mogen staten zich niet beroepen op een gebruik, traditie of religieuze overweging om hun 
verplichting tot eliminatie van geweld tegen vrouwen niet na te komen. Deze verklaring 
beschrijft de maatregelen die staten moeten nemen voor het voorkomen, bestraffen en 
uitroeien van dit geweld. 

De Conventie van de Rechten van het Kind (van kracht sinds 1990) was het eerste 
bindende instrument dat schadelijke traditionele praktijken expliciet behandelde als een 
schending van de mensenrechten. Artikel 24 (3) van deze Conventie draagt regeringen op 
om maatregelen te nemen voor het afschaffen van traditionele praktijken die de gezondheid 
van kinderen schaden. 

Het Afrikaans Charter van de Rechten en het Welzijn van het Kind (1990) draagt 
regeringen op om maatregelen te nemen voor het elimineren van sociale en culturele 
praktijken die schadelijk zijn voor 

het welzijn, de normale groei en ontwikkeling van het kind, in het bijzonder die praktijken die 
de gezondheid en het leven van het kind in gevaar brengen en gewoonten en praktijken die 
het kind discrimineren op basis van geslacht of status. 

                                                

13 Amnesty International, Female genital mutilation Information pack, 1998. 
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De Internationale Conferentie van de Verenigde Naties voor Bevolking en 
Ontwikkeling (1994) benadrukt de verbanden tussen reproductieve gezondheid en 
mensenrechten. Regeringen worden aangespoord om VGV te stoppen en om programma's 
voor onderwijs en rehabilitatie in te voeren. Het is immers zo dat verkeerde opvattingen over 
VGV in veel gebieden standhouden omdat vrouwen geen toegang hebben tot informatie over 
hun seksuele en reproductieve gezondheid.14 

 

HOE VERLOOPT DE STRIJD TEGEN VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING 
OP EUROPEES NIVEAU? 
In de laatste twee à drie decennia werd Europa geconfronteerd met een groeiend aantal 
migranten uit landen waar VGV beoefend wordt en dus ook met de gevolgen van deze 
praktijk, die hier dikwijls onbekend en onbegrepen is. Ook de migranten van hun kant krijgen 
te maken met zaken waar ze geen ervaring mee hebben en worden hier vaak voor het eerst 
geconfronteerd met vrouwen die niet verminkt zijn. Op Europees niveau is er echter nog 
geen sprake van een gezamenlijke aanpak van het probleem. Wel zijn er al enkele 
belangrijke initiatieven genomen, waarvan we er hier enkele vermelden. 

In november 1998 gaf de Europese Commissie enkele organisaties de opdracht om een 
studie uit te voeren naar VGV en naar de situatie in Europa. Deze organisaties waren het 
International Centre for Reproductive Health (ICRH), het Koninklijk Instituut voor de Tropen 
uit Amsterdam, Defence for Children International Amsterdam en de Groupement pour 
l'Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS) uit België. In samenspraak met Afrikaanse, 
Europese en Amerikaanse experten werden een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd 
die werden voorgelegd aan de Europese Commissie. Met die aanbevelingen wil men een 
Europese strategie ter bestrijding van VGV in Europa opstellen die op 3 niveaus werkzaam 
moet zijn: de nationale wetgevingen in Europa, de gezondheidszorg in Europa en de 
activiteiten van NGO's en andere activisten.15 

Op 29 november 2000 vond een Internationale Dag tegen Vrouwenbesnijdenis plaats in het 
Europees Parlement, ter gelegenheid van het op de agenda brengen van een motie voor 
resolutie betreffende het onderwerp. De Europese Vrouwenlobby van haar kant lanceerde in 
maart 2001 de Europese Campagne voor Vrouwelijke Asielzoekers. Daarin vestigen ze de 
aandacht op specifiek "vrouwelijke" vormen van vervolging. De Europese Unie tenslotte 
ondersteunt de anti-VGV beweging in Afrika door in de Cotonou Agreement (handels- en 
samenwerkingsakkoord) te stellen dat het voorkomen van VGV één van de belangrijkste 
doelstellingen moet zijn van internationale samenwerking op het vlak van bevolking en 
gezinsplanning.16 

 

ZIJN ER NATIONALE WETGEVENDE INITIATIEVEN TEGEN VROUWELIJKE 
GENITALE VERMINKING? 
In sommige landen bestaat er een wet die VGV verbiedt. Dergelijke wetgevende initiatieven 
zijn heel belangrijk in de strijd tegen VGV, al zijn er ook enkele risico's en problemen aan 
verbonden. Wanneer VGV gecriminaliseerd wordt, is de kans groot dat het clandestien 
uitgevoerd zal worden en dan heeft men totaal geen controle of overzicht meer over de 
praktijk. Het clandestien uitvoeren van VGV gebeurt nu reeds in Europa door besnijdsters te 
laten overkomen uit Afrika of door kinderen te laten verminken wanneer ze op vakantie zijn in 

                                                

14 Amnesty International, Female genital mutilation Information pack, 1998. 

15 Leye (Els) & Bosmans (Marleen), Vrouwenbesnijdenis in Europa en België, Studiedag vrouwelijke 
seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 

16 Leye (Els) & Bosmans (Marleen), Vrouwenbesnijdenis in Europa en België, Studiedag vrouwelijke 
seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 
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hun land van herkomst. De wetten kunnen ook omzeild worden door meisjes te laten 
verminken vóór ze naar het Westen emigreren. Bij criminalisering van de praktijk riskeert 
men tevens dat wanneer er ernstige complicaties optreden bij de verminking, het meisje niet 
naar een arts of ziekenhuis gebracht wordt uit angst voor vervolging. Bij gezinnen die zich in 
het Westen gevestigd hebben, kan een veroordeling van (één van de) ouders voor het laten 
uitvoeren van genitale verminking bij hun kind, het hele gezin ontwrichten. Deze families 
hebben het vaak zo al moeilijk genoeg om zich aan te passen aan hun nieuwe omgeving.17 

In Kenia en Soedan werden de wetgevende initiatieven ondermijnd omdat ze in verband 
gebracht werden met eerdere tussenkomsten van het vroegere koloniale gezag. In Soedan 
leidden pogingen om de wetgeving te doen naleven tot enorm protest van de bevolking en 
daarom werd besloten om er van af te zien. In verschillende Afrikaanse landen waar er een 
wetgeving betreffende VGV is, wordt deze niet uitgevoerd uit angst bepaalde 
machtsbasissen van zich te vervreemden of de spanningen tussen gemeenschappen die de 
praktijk beoefenen en gemeenschappen die ze niet beoefenen, te verergeren. In landen als 
Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Groot-Brittannië zijn er eveneens specifieke wetten 
tegen VGV, maar zij leiden nauwelijks tot vervolging of veroordeling. Het zijn louter 
symbolische teksten geworden.18 Alleen in Frankrijk werden reeds gevangenisstraffen 
uitgesproken voor zowel besnijdsters als voor ouders. In België is er een wetsartikel dat 
genitale verminking expliciet strafbaar stelt. Dit artikel 409 van het strafwetboek is van kracht 
sinds 1 april 2001. De wet stelt elke vorm van genitale verminking bij minderjarige meisjes en 
volwassen vrouwen strafbaar, zelfs als de vrouw in kwestie haar toestemming gegeven 
heeft. Deze praktijk wordt bestraft met gevangenisstraffen van drie tot zeven jaar.19 

Ondanks de beperkingen die verbonden zijn aan wetgevende initiatieven, is wetgeving erg 
belangrijk ter ondersteuning van de strijd tegen VGV. Het is immers een ondubbelzinnige 
verklaring dat deze praktijk van overheidswege niet getolereerd zal worden. 

 

HOE WORDT DE STRIJD TEGEN VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING OP 
LOKAAL VLAK AANGEPAKT? 

In Afrika én in Europa hebben mensenrechtenorganisaties, vrouwenorganisaties en 
individuen VGV onder de aandacht van het grote publiek gebracht én hebben zij het 
onderwerp op de internationale agenda geplaatst. 

Eén van de organisaties die de strijd tegen VGV in Afrika aangaat, is het Inter-African 
Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children (IAC). Deze 
organisatie werd in 1984 opgericht en voert actie tegen schadelijke traditionele praktijken 
zoals tienerhuwelijken en -zwangerschappen, genitale verminking, voedseltaboes, 
enzovoort.20 Het IAC heeft in 26 Afrikaanse landen Nationale Comités opgericht die het 
probleem op nationaal niveau bestrijden. Zij leggen zich voornamelijk toe op: training en 
informatiecampagnes voor lokale activisten, traditionele vroedvrouwen en andere leden van 
de gemeenschap, lobbyen op nationaal, regionaal en internationaal niveau en het creëren 
van alternatieve tewerkstelling voor ex-besnijdsters. 

                                                

17 Leye (Els). Socio-culturele achtergrond van vrouwelijke genitale verminking. Thema-avond 
Vrouwenbesnijdenis, 7 maart 2001. 

18 Meerschaut (Karen) & Backs (Annabel). Juridische achtergrond van vrouwelijke genitale 
verminking. Thema-avond Vrouwenbesnijdenis, 7 maart 2001. 

19 Meerschaut (Karen) & Backs (Annabel). Juridische achtergrond van vrouwelijke genitale 
verminking. Thema-avond Vrouwenbesnijdenis, 7 maart 2001. 

20 Leye (Els) & Bosmans (Marleen), Vrouwenbesnijdenis in Europa en België, Studiedag vrouwelijke 
seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 
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Een voorbeeld van een NGO die op succesvolle wijze VGV bestrijdt, is het Senegalese 
TOSTAN. Deze NGO voert basiseducatieprogramma's uit waarin onderwerpen als hygiëne, 
overdraagbare ziekten, gezondheid van vrouwen en kinderen, mensenrechten enzovoort 
behandeld worden. Geleidelijk aan wordt ook het onderwerp VGV aangekaart, via de 
onderwerpen gezondheid en mensenrechten en niet via het onderwerp vrouwelijke 
seksualiteit want dit laatste is onbespreekbaar. Het project dankt zijn succes voor een groot 
deel aan de samenwerking van TOSTAN met de dorpelingen. In 1996 besloten enkele 
vrouwen uit een Senegalees dorp, na deelname aan een educatieprogramma, om VGV niet 
meer te beoefenen. Zij betrokken mannen en leidinggevende personen in de discussie en 
uiteindelijk schaarde het hele dorp zich achter de beslissing. Ook andere dorpen in de 
omgeving namen de beslissing om VGV af te schaffen.21 

In Europa hebben landen als Zweden, Denemarken, Duitsland, Engeland, Italië en 
Nederland, die veel immigranten uit VGV-landen ontvingen, eigen initiatieven ontwikkeld om 
deze praktijk aan te pakken. Hun activiteiten concentreren zich op 
sensibiliseringscampagnes, preventieactiviteiten binnen de betrokken Afrikaanse 
gemeenschappen en op informatie-, educatie- en communicatie-activiteiten. Via deze laatste 
activiteiten informeert men bepaalde beroepsgroepen die vaak geconfronteerd worden met 
VGV. Daarnaast is er op Europees vlak een Europees Netwerk ter Preventie van 
Vrouwenbesnijdenis. Het werd in november 2000 opgericht en probeert VGV op de 
Europese agenda te plaatsen.22 

 

WORDT ER ASIELRECHT VERLEEND OP GROND VAN VROUWELIJKE 
GENITALE VERMINKING? 

In verschillende landen werden vrouwen erkend als vluchtelingen onder de Conventie van de 
Verenigde Naties betreffende de Status van Vluchtelingen, omdat zij bij terugkeer naar hun 
land het risico op VGV liepen. Dit is echter nog maar in enkele gevallen gebeurd. In 1993 
bijvoorbeeld werd een Somalische vrouw, Khadra Hassan Farah, erkend als vluchteling 
nadat zij haar land ontvluchtte uit angst voor genitale verminking bij haar dochtertje. In 1996 
kreeg Fauziya Kasinga asiel in Amerika nadat zij uit Togo wegvluchtte omwille van VGV. 
Ook in Zweden verkregen in 1997 twee families uit Togo asiel om dezelfde reden.23 In België 
zouden een 20-tal vrouwen VGV hebben ingeroepen als grond voor hun asielaanvraag. 
Slechts drie van hen werden als vluchteling erkend.24 

 

ROL VAN AMNESTY INTERNATIONAL 

 

DE ROL VAN AMNESTY INTERNATIONAL IN DE STRIJD TEGEN 
VROUWELIJKE GENITALE VERMINKING 
Amnesty International is reeds meer dan vijftien jaar begaan met de implicaties die VGV 
heeft voor de mensenrechten. In 1981 werd dit onderwerp voor het eerst behandeld tijdens 

                                                

21 Leye (Els) & Bosmans (Marleen), Vrouwenbesnijdenis in Europa en België, Studiedag vrouwelijke 
seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 

22 Leye (Els) & Bosmans (Marleen), Vrouwenbesnijdenis in Europa en België, Studiedag vrouwelijke 
seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 

23 Amnesty International, Female genital mutilation Information pack, 1998. 

24 Leye (Els) & Bosmans (Marleen), Vrouwenbesnijdenis in Europa en België, Studiedag vrouwelijke 
seksuele verminking: enkel een Afrikaans probleem?, 28 april 2001. 
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een Internationale Raadsvergadering. Sinds 1995 werd het onderwerp opgenomen in het 
promotiewerk over mensenrechten. Hierdoor erkende Amnesty hoe dringend het was om 
een standpunt in te nemen tegen deze wijdverspreide vorm van geweld tegen vrouwen, nog 
vóór de Vierde Wereldconferentie van de Verenigde Naties over Vrouwen werd gehouden in 
Beijing in september 1995. Deze beslissing was één van de stappen die AI dat jaar 
ondernam ter versterking van zijn engagement om geweld tegen vrouwen en meisjes op een 
efficiëntere manier aan te pakken dan in het verleden. 

In april 1996 nam Amnesty International het initiatief voor een congres in Ghana, met als titel 
"Samenwerken voor verandering- stop vrouwelijke genitale verminking". De deelnemers 
waren afgevaardigden van Amnesty uit West-Afrika, 50 vertegenwoordigers van diverse 
NGO's, lokale traditionele leiders en regeringsvertegenwoordigers. Er werd besproken welke 
middelen men kan gebruiken om het publiek te informeren over VGV om zo een massale 
campagne tegen deze praktijk in gang te zetten. Eén van de resultaten van dit congres was 
het opstellen van een nationaal actieplan om VGV af te schaffen in Ghana. Er werd ook een 
Amnesty Werkgroep gevormd die de activiteiten met andere NGO's coördineert en de 
initiatieven van AI beoordeelt. Deze Werkgroep heeft vertegenwoordigers in Benin, 
Ivoorkust, Ghana, Mali, Nigeria, Sierra Leone en Togo. Het congres kreeg veel aandacht in 
de media en vormde de inspiratie voor VGV-programma's in andere landen met Amnesty 
afdelingen. 

In mei 1997 organiseerde Amnesty International voor het eerst een congres in Oost-Afrika, 
namelijk in Tanzania, met als thema "Mensenrechten zijn vrouwenrechten: schaf vrouwelijke 
genitale verminking af". In Tanzania bestaat er geen wetgeving over deze praktijk. Er werd 
geconcludeerd dat de afschaffing van VGV alleen bereikt kan worden middels een 
multidimensionele aanpak en samenwerking tussen regeringen, religieuze instellingen, 
internationale organisaties en NGO's. 

Amnesty International beseft dat VGV diepe wortels heeft in de tradities van een aantal 
samenlevingen en daarom zeer voorzichtig benaderd moet worden. De organisatie kan een 
belangrijke rol spelen in het beschermen van miljoenen meisjes en vrouwen die het risico op 
genitale verminking lopen. Haar activiteiten betreffende dit onderwerp bestaan uit het 
ontwikkelen van de politieke wil om de afschaffing van VGV te steunen, het mobiliseren van 
de publieke opinie middels vorming en uit internationale lobbying en netwerking. Amnesty wil 
de activiteiten van andere organisaties en individuen die werken voor de afschaffing van 
VGV ondersteunen en aanvullen. De bijdrage van Amnesty International is het ter 
beschikking stellen van haar expertise en ervaring in het campagne voeren voor 
mensenrechten, lobbying en vorming en van haar sterkte als internationale en onafhankelijke 
organisatie met een groot aantal leden en een groeiende aanwezigheid in Afrika.25 

 

ACTIES VAN AMNESTY INTERNATIONAL IN VLAANDEREN 
In 2001 stond de strijd tegen VGV centraal in de activiteiten van het Vrouwenactienetwerk 
van Amnesty International in Vlaanderen. Aan de vooravond van de Internationale 
Vrouwendag, namelijk op 7 maart 2001, werd de pers geïnformeerd over dit onderwerp en 
werd een panelgesprek georganiseerd. Er werden getuigenissen afgelegd door een 
antropoloog, een arts, twee juristen, de voorzitster van de GAMS (Groupement pour 
l'Abolition des Mutilations Sexuelles) en enkele slachtoffers van VGV. 

Ter gelegenheid van de Nationale Vrouwendag, op 11 november 2001, organiseerde 
Amnesty International in Vlaanderen een workshop rond dit onderwerp, met als titel 
"Vrouwenbesnijdenis = Schending van Mensenrechten". Antropologe Godelieve Van 
Geertruyen informeerde het publiek over de sociaal-culturele context van VGV. Vervolgens 

                                                

25 Amnesty International, Female genital mutilation Information pack, 1998. 
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gaf gynaecoloog prof. Jean-Jacques Amy een uiteenzetting over de verschillende vormen 
van VGV en over de medische en psychologische gevolgen ervan. Tenslotte was er de 
emotionele getuigenis van Sara uit Soedan. Sara begon vol goede moed aan haar 
getuigenis maar bleek niet in staat om voor een volle zaal haar verhaal te vertellen. Haar 
interventie was echter duidelijker dan welk schrijnend verhaal zij ook had kunnen vertellen.26 

Ook in de nieuwsbrief van het Vrouwenactienetwerk, Focus op Vrouwen, werd uitvoerig 
bericht over VGV en over de activiteiten van Amnesty International in Vlaanderen rond dit 
thema. 

                                                

26 Nationale Vrouwendag op 11 november '01. Focus op Vrouwen, 2001, jg. 2, nr. 2, p. 4. 
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