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Wereldwijd heeft 30% van de vrouwen te maken met fysieke en/of seksuele geweld en minstens 200 miljoen 
vrouwen en meisjes worden getroffen door vrouwelijke genitale verminking. Dit is een wereldwijde praktijk die 
sterk verbonden is met sociale normen die door traditie worden gevormd en niet gekoppeld zijn aan een 
specifieke religie. Alleen al in de Europese Unie, ervaart één op de drie vrouwen en meisjes fysieke en/of 
seksuele geweld vanaf de leeftijd van 15 jaar, en momenteel leven bijna 1 miljoen vrouwen en meisjes met de 
levenslange gevolgen van vrouwelijke genitale verminking. 

De afgelopen 5 jaar heeft de EU zich gecommiteerd om te zorgen voor betere preventie van geweld tegen 
vrouwen en meisjes, meer bescherming voor slachtoffers, vervolging van daders en beter geïntegreerde 
beleidssystemen voor een effectieve coördinatie van de inspanningen om een eind te maken aan 
genderongelijkheid. De voorgaande Europese wetgevende macht heeft steeds meer aandacht besteed aan de 
kwestie van vrouwelijke genitale verminking, zowel in Europa als daarbuiten, door een omvangrijk Europees 
actieplan uit te voeren, financiering toe te wijzen, het maatschappelijk middenveld dat zich met deze materie 
bezig houdt te ondersteunen en te pleiten voor politieke wil om vrouwelijke genitale verminking te beëindigen 
alsook om degenen die een risico lopen te beschermen. 

Maar er is nog veel werk aan de winkel, en nu is de tijd aangebroken om extra inspanningen te leveren en om 
die verbintenissen en acties verder op te schroeven om ervoor te zorgen dat vrouwelijke genitale verminking 
een praktijk uit het verleden blijft. Laten we samen vooruit blijven kijken en een wereld vrij van geweld aan de 
toekomstige generaties leveren. 

Het End FGM European Network en haar leden doen een beroep op kandidaten voor de Europese 
verkiezingen van 2019 om zich te verbinden aan de volgende 7 punten: 

1. Handhaven en vergroten van het engagement van de EU ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en 
meisjes, waaronder VGV  

2. Steun voor de ratificatie door de Europese Unie van de Verdrag van Istanbul, om te voldoen aan 
internationale normen ter bevordering van een holistische en geïntegreerde aanpak van geweld tegen 
vrouwen en VGV 

3. Gebruik niet het probleem van VGV om xenofobe, anti-migratie of islamofobe debatten en acties te 
voeden, zorg ervoor dat het asielbeleid de mensenrechten respecteert en dat VGV-getroffen vrouwen en 
meisjes voldoende beschermd zijn  

4. Betrek VGV-getroffen gemeenschappen bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van alle acties 
die hen aangaan, en wijs middelen toe op een duurzame, flexibele en toegankelijke manier 

5. Beschouw de jeugd als volwaardige betrokken en krachtige drijfveren van verandering, luister naar hen 
en betrek hen bij alle acties en het beleid dat hen aangaat 

6. Voorzie een grotere geografische flexibiliteit van financieringsregelingen om programma’s die bruggen 
bouwen op touw te zetten om zo de wereldwijde beëindiging van VGV op een transcontinentale manier 
te bereiken 

7. Doe een beroep op alle relevante professionals om zich de materie rond VGV volledig eigen te maken 
om, in nauwe samenwerking met gemeenschappen, betere ondersteuning te bieden aan vrouwen en 
meisjes die getroffen of bedreigd worden 
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