
 

 

COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR DE VLUCHTELINGEN EN DE STAATLOZEN 

 

 

 

 
Ernest Blerotstraat 39, 1070 BRUSSEL T 02 205 51 11 F 02 205 50 01 cgvs.info@ibz.fgov.be 

 
www.cgvs.be 

 

 

COI Focus 

NIGERIA 

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) 

13 mei 2019 (update) Cedoca Oorspronkelijke taal: Frans 

 

DISCLAIMER: 

Dit COI-product is geschreven door de documentatie- en researchdienst 

Cedoca van het CGVS en geeft informatie voor de behandeling van 

individuele verzoeken om internationale bescherming. Het document bevat 

geen beleidsrichtlijnen of opinies en oordeelt niet over de waarde van het 

verzoek om internationale bescherming. Het volgt de richtlijnen van de 

Europese Unie voor de behandeling van informatie over herkomstlanden van 

april 2008 en is opgesteld conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.  

De auteur heeft de tekst gebaseerd op een zo ruim mogelijk aanbod aan 

zorgvuldig geselecteerde publieke informatie en heeft de bronnen aan elkaar 

getoetst. Het document probeert alle relevante aspecten van het onderwerp 

te behandelen, maar is niet noodzakelijk exhaustief. Als bepaalde 

gebeurtenissen, personen of organisaties niet vernoemd worden, betekent dit 

niet dat ze niet bestaan hebben.  

Alle gebruikte bronnen staan kort vermeld in een voetnoot en uitgebreid 

beschreven in een bibliografie achteraan het document. Bronnen die 

geconsulteerd maar niet gebruikt werden, staan in een lijst van geraadpleegde 

bronnen. In uitzonderlijke gevallen worden bronnen niet bij naam genoemd. 

Wie specifieke informatie uit dit document gebruikt, moet de bronverwijzing uit 

de bibliografie vermelden.  

Publicatie of verspreiding van dit document is alleen mogelijk na schriftelijke 

toestemming van het  Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen. 

This COI-product has been written by Cedoca, the Documentation and 

Research Department of the CGRS, and it provides information for the 

processing of individual applications for international protection. The 

document does not contain policy guidelines or opinions and does not pass 

judgment on the merits of the application for international protection. It follows 

the Common EU Guidelines for processing country of origin information (April 

2008) and is written in accordance with the statutory legal provisions.  

The author has based the text on a wide range of public information selected 

with care and with a permanent concern for crosschecking sources. Even 

though the document tries to cover all the relevant aspects of the subject, the 

text is not necessarily exhaustive. If certain events, people or organisations 

are not mentioned, this does not mean that they did not exist.  

All the sources used are briefly mentioned in a footnote and described in detail 

in a bibliography at the end of the document. Sources which have been 

consulted but which were not used are listed as consulted sources. In 

exceptional cases, sources are not mentioned by name. When specific 

information from this document is used, the user is asked to quote the source 

mentioned in the bibliography.  

This document can only be published or distributed with the written consent of 

the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons. 

  



 

 

 NIGERIA. Vrouwelijke genitale verminking (VGV)  

13 mei 2019 

 

 
Pagina 2 van 52

 
    

  

 

 

Inhoudstafel 

Lijst van afkortingen .......................................................................................................... 3 

Inleiding ............................................................................................................................. 4 

1. Classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ............................................ 6 

2. Prevalentie en tendensen ............................................................................................... 7 
2.1. Globaal percentage en algemene tendensen .................................................................... 7 
2.2. Toegepaste soorten VGV ............................................................................................... 8 

2.2.1. Algemeen .............................................................................................................. 8 
2.2.2. Medicalisering ........................................................................................................ 9 

2.3. Verdeling ................................................................................................................... 10 
2.3.1. Volgens de regio’s ................................................................................................. 10 
2.3.2. Volgens de leeftijd ................................................................................................. 11 
2.3.3. Volgens de godsdienst ........................................................................................... 13 
2.3.4. Volgens de bevolkingsgroep .................................................................................... 13 
2.3.5. Volgens de sociaal-demografische kenmerken ........................................................... 13 

3. Maatschappelijke context ............................................................................................. 14 
3.1. Basis voor VGV ........................................................................................................... 15 

3.1.1. Redenen ............................................................................................................... 15 
3.1.2. Beslissing ............................................................................................................. 17 
3.1.3. Uitvoerders van VGV .............................................................................................. 17 

3.2. Status van de vrouw ................................................................................................... 18 
3.3. Gevolgen van het weigeren van besnijdenis ................................................................... 19 

3.3.1. Voor een niet-besneden meisje ............................................................................... 20 
3.3.2. Voor ouders die hun dochter weigeren te besnijden ................................................... 21 

4. Juridisch en institutioneel kader .................................................................................. 22 
4.1. Wetgeving ................................................................................................................. 22 

4.1.1. Internationale wetgeving ........................................................................................ 22 
4.1.2. Nigeriaanse wetgeving ........................................................................................... 23 

4.2. Bevoegde autoriteiten ................................................................................................. 25 
4.3. Gerechtelijke acties ..................................................................................................... 26 

5. Standpunt en/of acties van de actoren op het terrein .................................................. 27 
5.1. Overheid ................................................................................................................... 28 
5.2. Internationale organisaties ........................................................................................... 29 
5.3. Niet-gouvernementele organisaties ............................................................................... 29 

6. Medische en psychologische zorg voor de slachtoffers ................................................. 29 

Samenvatting ................................................................................................................... 31 

Bijlagen ............................................................................................................................ 33 

Bibliografie ....................................................................................................................... 46 
 

  



 

 

 NIGERIA. Vrouwelijke genitale verminking (VGV)  

13 mei 2019 

 

 
Pagina 3 van 52

 
    

  

 

Lijst van afkortingen 

AFP : Agence France-Presse  
BAD : Banque africaine de développement  
CADBE : Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant  
CEDAW : Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
CI-AF : Comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles  
IVRK : Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind  

CORI : Country of Origin Research and Information  
DHS : Demographic and Health Survey 

EASO : European Asylum Support Office 
FCT : Federal Capital Territory 
GAT : Gender Awareness Trust  
GPI : Girls Power Initiative  
ICIR : International Centre for Investigative Reporting   

GDI : Gender Development Index 
JICA : Japan International Cooperation Agency  
LEDAP : Legal Defence and Assistance Project  
LGA : Local Government Area 
LLB : La Libre Belgique 
MICS : Multiple Indicator Cluster Survey 

NBS : National Bureau of Statistics  
NPC : National Population Commission  
NPF : Nigeria Police Force  
OESO : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

WHO : Wereldgezondheisorganisatie 
Ngo : niet-gouvernementele organisatie 
SARC 

SIGI 

: Sexual assault referral centre 

: Social Institution & Gender Index 
SIRP : Society for the Improvement of Rural People  
UA : Union africaine  
UNDP : United Nations Development Programme 
UNFPA : United Nations Population Fund 
UNICEF : United Nations Children’s Fund 
V4C : Voices 4 Change  

VAPP : Violence Against Persons (Prohibition) Act 

  



 

 

 NIGERIA. Vrouwelijke genitale verminking (VGV)  

13 mei 2019 

 

 
Pagina 4 van 52

 
    

  

 

Inleiding 

Dit document gaat over vrouwelijke genitale verminking (VGV) in Nigeria en is een update van de COI 

Focus van 12 oktober 2015. Twee derde van de besneden meisjes in de wereld is afkomstig uit vier 

landen: Egypte, Ethiopië, Soedan en Nigeria1, het dichtstbevolkte land van Afrika (178,5 miljoen 

inwoners in 2014).2 Met twintig miljoen besneden meisjes3 is Nigeria het land met het grootste 

absolute aantal inwoners die VGV hebben ondergaan.4 

De vorige research was gebaseerd op de cijfergegevens van de Demographic and Health Survey-studie 

van 2013, die in dit rapport DHS 2013 wordt genoemd.5 Voor deze update baseert Cedoca zich op de 

gegevens van de Multiple Indicator Cluster Survey 2016-17 (MICS 2017), die in februari 2018 werd 

gepubliceerd. In het kader van deze studie werd elke state – een state is een van de 36 staten waaruit 

Nigeria is samengesteld – onderverdeeld in enumeration areas. In totaal werden 2.340 enumeration 

areas geïdentificeerd maar 101 ervan waren niet toegankelijk om veiligheidsredenen, in het bijzonder 

in de states Borno, Yobe en Adamawa.6 

In het kader van een nieuwe DHS werd tussen augustus en december 2018 een veldonderzoek 

uitgevoerd maar op het ogenblik dat deze COI Focus wordt voltooid, werden de resultaten ervan nog 

altijd onderzocht en waren ze nog niet gepubliceerd.7 

Bovendien onderzocht Cedoca aandachtig de documentatie van niet-gouvernementele organisaties 

(ngo’s) zoals Population Council of 28 Too Many. Het laatste rapport van deze ngo over VGV in Nigeria 

dateert van november 2017 en is gebaseerd op de resultaten van de DHS 2013 maar talrijke 

tendensen behouden een bewezen waarde.8 Cedoca raadpleegde diverse andere bronnen op internet, 

met name artikels en reportages van de Nigeriaanse of van de internationale pers, rapporten van VN-

agentschappen alsook publicaties van regeringsorganen zoals het Nigeriaanse Ministerie van 

Gezondheid, de jaarverslagen van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken over de 

mensenrechtensituatie in Nigeria of themaverslagen van de Britse Home Office. 

Dit rapport verwijst ook naar schriftelijke en teleoongesprekken met verantwoordelijken van 

Nigeriaanse verenigingen die VGV bestrijden. Lydia Umarte is uitvoerend directrice van Gender 

Awareness Trust (GAT), een ngo die strijdt voor gendergelijkheid. Pamela Okoroigwe is juridisch 

adviseur en programmaverantwoordelijke bij het Defence and Assistance Project (LEDAP), een 

mensenrechten-ngo. Girls Power Initiative (GPI) is een organisatie die vrouwen en meisjes verdedigt. 

Ze is actief in de states Cross River, Edo Akwa Ibom en Delta. Ehita Ikoghode Aikpitanyi is de 

coördinatrice van deze organisatie in de Delta State. Onelife Initiative for Human Development (Onelife 

Initiative) is een ngo die werkt rond seksuele en reproductieve gezondheid van jongeren. De ngo is 

gevestigd in Ibadan (Oyo State). De uitvoerend directeur is Sola Fagorusi. Ten slotte werd ook 

Christopher Ugwu, directeur van de Society for the Improvement of Rural People (SIRP), ook 

geraadpleegd. De SIRP is een ngo die actief is met kwetsbare personen op het platteland, met name 

op gebied van VGV. 

Het eerste hoofdstuk behandelt de verschillende soorten VGV die werden geclassificeerd door de 

Wereldgezondheidsorgansiatie (WHO), terwijl het tweede hoofdstuk zich focust op de 

prevalentiepercantages en de soms specifieke soorten VGV in Nigeria. Het derde hoofdstuk heeft 

                                                
 

1 Population Council (Shell-Duncan B., Naik R., Feldman-Jacobs Ch.), 10/2016, url  
2 AFP via LLB, 14/01/2015, url  
3 SIRP, 14/02/2018, url  
4 UNICEF, Innocenti Research Centre, 2005, url 
5 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url  
6 NBS, UNICEF, 02/2018, url  
7 The DHS Program, s.d., url  
8 28 Too Many, 11/2017, url  

https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/SOTA_Synthesis_2016_FINAL.pdf
http://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/le-nigeria-pays-le-plus-peuple-d-afrique-54b6763a3570c2c48acfcfda
https://stampoutgbv.blogspot.com/2018/02/the-law-and-female-genital-mutilation.html
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/fgm_eng.pdf
http://dhsprogram.com/publications/publication-FR293-DHS-Final-Reports.cfm#sthash.0UEAIFTU.dpuf
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
https://dhsprogram.com/what-we-do/survey/survey-display-528.cfm
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Images/PDF/nigeria_country_profile_-_final.compressed.pdf
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betrekking op de maatschappelijke context en begint met een kort overzicht van de status van de 

vrouw en van de oorzaken van VGV. Het staat stil bij de redenen die personen die vóór VGV zijn, 

aanhalen, alsook bij de organisatie van deze praktijk. In dit hoofdstuk onderzoekt Cedoca ten slotte 

de gevolgen van het weigeren van besnijdenis, zowel voor de ouders als voor hun dochter(s). Het 

juridische en institutionele kader wordt behandeld in het vierde deel, waarin de houding van de politie 

en van het gerecht ook wordt onderzocht. Het vijfde hoofdstuk is gewijd aan de verschillende 

sensibiliseringsactoren, voornamelijk de Nigeriaanse overheid, de VN-agentschappen en de niet-

gouvernementele organisaties. Het zesde en laatste hoofdstuk behandelt ten slotte de medische en 

psychologische zorg voor de slachtoffers. 

Dit rapport is niet volledig en beweert niet, een statistische of sociologische studie te zijn. Het 

onderzoek liep van 1 december 2018 tot 11 april 2019. 
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1. Classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 

De WHO deelt VGV in vier categorieën in: 

- type I: het geheel of gedeeltelijk verwijderen van de clitoris en, in zeldzame gevallen, 

alleen van de clitorishoed (clitoridectomie); 

- type II: het geheel of gedeeltelijk wegsnijden van de clitoris en van de labia minora, met 

of zonder excisie van de labia majora (excisie); 

- type III: vernauwen van de vaginale opening door het knippen, verplaatsen en hechten 

van de labia minora, of labia majora, met of zonder clitoridectomie (infibulatie); 

- type IV: andere ingrepen in de vrouwelijke genitaliën om niet-medische redenen, zoals 

prikken, piercing, insnijden (incisie), schrapen en schroeien van de genitale streek. 9 10 

 

Schets van de soorten VGV11 

 

Volgens de WHO is VGV schadelijk voor de gezondheid van jonge meisjes en vrouwen, aangezien 

normaal en gezond genitaal weefsel wordt weggesneden of beschadigd; de natuurlijke werking van 

                                                
 

9 OMS, 02/2017, url 
10 Type I, II en III bevatten ook onderverdelingen: WHO, 2017, url 
11 Wikipedia, 09/10/2016, url 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/index.html
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/overview/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutilations_g%C3%A9nitales_f%C3%A9minines
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het vrouwelijke organisme wordt bijgevolg gehinderd. Naast onmiddellijke complicaties zoals hevige 

pijn, shock, bloedingen, tetanus of bloedvergiftiging (bacteriële infectie), urineretentie, genitale 

zweren en het kwetsen van omliggend genitaal weefsel, zijn er ook gevolgen op lange termijn zoals 

infecties van de blaas en van de urinewegen, cystes, onvruchtbaarheid, een groter risico op 

complicaties bij de bevalling en op overlijden van pasgeborenen. Soms is het nodig, de vaginale 

opening opnieuw te openen, in geval van type III zodat de vrouw geslachtsverkeer kan hebben en kan 

bevallen. De vaginale opening kan dus verschillende keren opnieuw worden gesloten, met name na 

een bevalling.12 

2. Prevalentie en tendensen 

2.1. Globaal percentage en algemene tendensen 

Volgens de MICS 2017 bedraagt het algemeen prevalentiepercentage bij vrouwen tussen 15 en 49 

jaar in Nigeria 18,4 %.13 Een tabel van de verdeling (in %) van de vrouwen volgens type van 

besnijdenis, volgens bepaalde sociaal-demografische kenmerken is beschikbaar in bijlage 1. 

Dit percentage van 18,4 % is lager dan dat van de DHS 2013 (24,8 %)14 en lager dan de vorige MICS 

van 2011, die een prevalentiepercentage van 27 % bij vrouwen tussen 15 en 49 jaar registreerde.15 

Ter informatie: de vorige DHS van 2007 vermeldde een prevalentiepercentage van 26 %,16 terwijl de 

DHS van 2003 een prevalentiepercentage van 19 % vermeldde.17 

Volgens de MICS 2017 onderging 25,3 % van de meisjes tussen 0 en 14 jaar VGV.18 

Een studie, die de British Medical Journal Global Health op 6 november 2018 online publiceerde, 

interesseert zich voor de VGV-prevalentiepercentages bij meisjes tussen 0 en 14 jaar, tussen 1999 en 

2017. Deze studie baseert zich op de beschikbare EDS en MICS voor 29 landen die door deze praktijk 

worden getroffen. Na onderzoek van deze gegevens bevestigt de studie dat het VGV-

prevalentiepercentage aanzienlijk gedaald is in de verschillende landen. Het succes van het nationale 

en internationale investerings- en interventiebeleid tijdens de voorbije dertig jaar zou deze daling 

kunnen verklaren, net als het wettelijke verbod van VGV in de meeste landen. De studie vermeldt 

echter het bestaan van risicofactoren zoals armoede, gebrek aan opleiding en traditie. In West-Afrika 

bijvoorbeeld daalde dit percentage van 73,6 % in 1996 tot 25,4 % in 2017.19 In Nigeria is het jaarlijkse 

gemiddelde percentage 18,83 % voor meisjes tussen 0 en 14 jaar.20 

Meer algemeen moeten de gegevens van deze enquêtes met enige omzichtigheid worden gebruikt 

volgens het Kinderfonds van de Verenigde Naties (United Nations Children’s Fund, UNICEF). Deze 

onderzoeken baseren zich namelijk alleen op de verklaringen van de bevraagde vrouwen. Aangezien 

dit een gevoelig onderwerp is en besnijdenis illegaal is, zouden sommige vrouwen misschien niet willen 

bevestigen dat ze bij een dergelijk proces betrokken waren. Bovendien zijn sommige vrouwen zich er 

                                                
 

12 OMS, 02/2017, url 
13 NBS, UNICEF, 02/2018, url  
14 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 
15 Federal Republic of Nigeria, NBS, Department For International Development, UNICEF, UNFPA, 04/2013, url  
16 NPC, ICF Macro, 2009, url   
17 NPC, ORC Macro, 04/2004, url  
18 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
19 Kandala N., et al., 06/11/2018, url  
20 Kandala N., et al., 06/11/2018, url  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/fr/index.html
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
http://dhsprogram.com/publications/publication-FR293-DHS-Final-Reports.cfm#sthash.0UEAIFTU.dpuf
http://www.unicef.org/nigeria/Multiple_Indicators_Cluster_Survey_4_Report.pdf
http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR222/FR222.pdf
http://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR148/FR148.pdf
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/3/5/e000549.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/3/5/e000549.full.pdf
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niet noodzakelijk van bewust dat ze werden besneden, of althans van de omvang van deze besnijdenis, 

met name wegens hun jonge leeftijd op het ogenblik van de feiten.21 

De statistieken in verband met de meisjes van 0 tot 14 jaar moeten ook omzichtig worden behandeld: 

ook al worden hun moeders verondersteld hiervan beter op de hoogte te zijn, toch kunnen ze 

repercussies vrezen, aangezien VGV het voorwerp vormt van campagnes en mogelijks van een 

wetgeving die VGV veroordeelt.22 Dit soort statistiek kan echter ook een overzicht van de impact van 

de campagnes tegen VGV bieden.23 

2.2. Toegepaste soorten VGV 

2.2.1. Algemeen 

De besnijdenissen waardoor de vrouwen “werden verminkt”, komen het meest voor, zowel voor 

vrouwen tussen 15 en 49 jaar (61,8 %) als voor meisjes tussen 0 en 14 jaar (76,6 %) volgens de 

MICS 2017. Nog altijd volgens deze studie kon het soort VGV niet worden bepaald voor 29,8 % van 

de gevallen bij vrouwen en voor 10,6 % van de gevallen bij meisjes.24  

De steekproeven, de gegevens of de onderzoeken van deze gegevens kunnen variëren naargelang 

van de verschillende soorten studies en dus resultaten opleveren die voorzichtig moeten worden 

vergeleken.25 De DHS 2013 nam de VGV-indeling van de WHO over en voegde sommige praktijken 

zoals angurya cuts en gishiri cuts (zie infra) aan type IV toe. Niet alle veldteams hadden echter 

rekening gehouden met deze verminkingen in het kader van vorige onderzoeken, met name de DHS 

2008, wat bijgevolg de relevantie van de vergelijkingen tussen de resultaten van de onderzoeken van 

vóór 2008 beperkt.26. De MICS 2011 en de MICS 2017 vermelden deze twee specifieke praktijken 

echter niet uitdrukkelijk.27 

Cedoca vroeg dus aan enkele experten de redenen voor deze afwezigheid. Lydia Umarte (GAT) 

verklaart in een e-mail van 25 maart 2019 dat de termen gishiri en angurya behoren tot de Hausa-

taal en dus niet worden gebruikt in het zuiden van Nigeria, maar wel in het noorden. De eerste term 

betekent “zout” en wordt algemeen gebruikt voor “vaginal cut”, terwijl de tweede letterlijk 

“katoenzaad” betekent en verwijst naar het wegsnijden van het “inner tissue of the vagina”.28 

Pamela Okoroigwe (LEDAP) van haar kant meent in een e-mail van 28 maart 2018 dat het aantal 

gishiri cuts, angurya cuts en zurzur niet stijgt zoals in de jaren 80 en 90 maar dat deze praktijken nog 

altijd aanwezig zijn, vooral in de plattelandsgebieden.29 

Sola Fagorusi (Onelife Initiative) meent in een e-mail van 11 april 2019 dat deze praktijken nog altijd 

bestaan in het noorden van het land, net als Christopher Ugwu (SIRP) in een e-mail van 12 april 

2019,30 maar dat de MICS zich focuste op praktijken met een hoog prevalentiepercentage.31 

                                                
 

21 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
22 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
23 28 Too Many, 11/2017, url 
24 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
25 Population Council, 05/2017, url 
26 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 
27 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
28 Umarte L., uitvoerend directrice van de GAT, e-mail, 25/03/2019  
29 Okoroigwe P., juridisch adviseur en programmaverantwoordelijke bij het LEDAP, e-mail, 28/03/2019 
30 Ugwu C., uitvoerend directeur van de SIRP, e-mail, 12/04/2019 
31 Fagorusi S., uitvoerend directeur van Onelife Initiative, e-mail, 11/04/2019 

https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Images/PDF/nigeria_country_profile_-_final.compressed.pdf
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMC-NigeriaScopingReview.pdf
http://dhsprogram.com/publications/publication-FR293-DHS-Final-Reports.cfm#sthash.0UEAIFTU.dpuf
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
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Volgens een rapport van de Population Council van mei 2017 bestaan verschillende vormen van type 

IV van de WHO-indeling in het noorden van het land maar werd er niet echt aandacht aan besteed.32 

Bijlage 2 bevat de indeling (en %) volgens specifieke sociaal-demografische kenmerken van vrouwen 

die een specifieke besnijdenis (angurya, gishiri en gebruik van bijtende substanties) hebben 

ondergaan. Deze statistieken zijn afkomstig van de DHS 2013. 

De personen met wie contact werd opgenomen in het kader van het opstellen van de vorige COI Focus 

in 2015, waren het erover eens dat herbesnijdenis en re-infibulatie niet worden toegepast in Nigeria, 

ook al blijven zeer zeldzame uitzonderingen mogelijk.33 Deze situatie werd bevestigd in het kader van 

contacten voor het opstellen van deze COI Focus34.  

2.2.2. Medicalisering 

Volgens de WHO 

“[…] “Medicalization” of FGM refers to situations in which FGM is practised by any category of 

health-care provider, whether in a public or a private clinic, at home or elsewhere. It also includes 

the procedure of reinfibulation at any point in time in a woman’s life.”35 

De internationale ngo Population Council publiceerde in januari 2018 een rapport over de 

medicalisering van VGV in Nigeria. Deze studie gebeurde via gesprekken met ouders, dochters en 

leden van het gezondheidspersoneel in vier gemeenschappen van verschillende states (Delta, Ekiti, 

Imo en Kaduna).36 Volgens de MICS 2017 hebben deze states een hoog VGV-prevalentiepercentage.37 

Uit deze studie van de Population Council blijkt dat sommige Nigeriaanse gezinnen veeleer kiezen voor 

een gemedicaliseerde vorm van VGV dan voor het achterwege laten van deze praktijk. De sociale norm 

die VGV aanmoedigt, blijft hardnekkig ondanks deze tendens tot medicalisering. De ouders of het 

gezondheidspersoneel blijven VGV beschouwen als een onbeduidende procedure met weinig 

complicaties maar met een grote positieve impact op de toekomstige status van echtgenote en moeder 

van de dochter, ongeacht of de VGV gebeurt in een traditioneel of in een medisch kader (zie punt 

3.1.1.).38 

In tegenstelling tot wat men op het eerste gezicht zou kunnen denken, wenden de ouders zich niet tot 

gezondheidswerkers want ze zijn op de hoogte van de risico’s van VGV en van de fysieke en 

psychologische complicaties en proberen ze dus te beperken. Deze ouders doen een beroep op 

professionals want zij worden beschouwd als voorzichtiger, bekwamer, meer opgeleid en 

opmerkzamer voor hygiëne. Ze worden ook beschouwd als personen met meer opties in noodsituaties 

op het ogenblik van deze verminking. Andere ouders zijn echter van oordeel dat de traditionele 

besnijdsters meer ervaring hebben en dus bekwamer zijn.39 

Het profiel van de persoon die het kind baart (een professioneel of traditioneel profiel), zal de keuze 

tussen een gezondheidswerker of een traditionele besnijdster in het kader van VGV in ruime mate 

beïnvloeden, aangezien de VGV algemeen op zeer jonge leeftijd plaatsvindt. Het praktische standpunt, 

                                                
 

32 Population Council, 05/2017, url 
33 Cedoca, 12/10/2015 
34 Umarte L., uitvoerend directrice van de GAT, e-mail, 25/03/2019; Ikoghode A. E., coördinatrice van de GPI in 
de Delta State, e-mail, 26/03/2019; Okoroigwe P., juridisch adviseur en programmaverantwoordelijke bij het 
LEDAP, e-mail, 28/03/2019; Fagorusi S., uitvoerend directeur van Onelife Initiative, e-mail, 11/04/2019; Ugwu C., 
uitvoerend directeur van de SIRP, e-mail, 12/04/2019 
35 OMS, 2010, url  
36 Population Council (Obianwu O., Adetunji A., Dirisu O.), 01/2018, url  
37 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
38 Population Council (Obianwu O., Adetunji A., Dirisu O.), 01/2018, url  
39 Population Council (Obianwu O., Adetunji A., Dirisu O.), 01/2018, url  

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMC-NigeriaScopingReview.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70467/WHO_RHR_10.9_fre.pdf?sequence=1
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2018RH_UnderstandingMedFGMC-Nigeria.pdf
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2018RH_UnderstandingMedFGMC-Nigeria.pdf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2018RH_UnderstandingMedFGMC-Nigeria.pdf


 

 

 NIGERIA. Vrouwelijke genitale verminking (VGV)  

13 mei 2019 

 

 
Pagina 10 van 52

 
    

  

 

het vertrouwen en de besparing van bijkomende kosten spelen hier een rol. Voor sommige ouders 

maakt de verminking deel uit van een “package” en van de neonatale zorg voor het kind. De overgang 

naar meer medicalisering kan worden geïnterpreteerd als een onvrijwillige gevolg van de 

sensibiliseringsberichten voor veiliger geboortes en een verbetering van de gezondheid.40 

Een studie uit 2011 van een universitaire dienst van Osun State over de kennis en ervaring van 

gezondheidswerkers op gebied van VGV in het zuidwesten had aangetoond dat op een steekproef van 

250 gezondheidswerkers, 48,4 % was gevraagd om VGV uit te voeren.41 

Volgens het rapport van de ngo 28 Too Many van juni 2018 is medicalisering van VGV een fenomeen 

dat groeit maar waarmee de wet zich niet bezighoudt. De ngo ziet hierin een dringende behoefte om 

een regulerend orgaan aan het systeem toe te voegen, zoals de Nigerian Medical Association.42 Dit 

rapport beweert ook dat de gezondheidswerkers niet gewend zijn, VGV uit te voeren maar dat ze het 

misschien in het geheim doen,43 wat wordt bevestigd door een onderzoek van het International Centre 

for Investigative Reporting (ICIR).44 

2.3. Verdeling 

2.3.1. Volgens de regio’s 

Drie Nigeriaanse researchers (universiteit van Kano en Centre médical fédéral Birnin Kudu in Jigawa 

State) verklaren in een artikel dat in 2015 in het tijdschrift Sexual and Reproductive Healthcare 

verscheen, dat de ergste vormen van VGV worden vastgesteld in het noorden van het land, terwijl de 

hoogste prevalentiepercentages afkomstig zijn uit het zuidwesten van het land.45 

Zoals de verdeling (in %) van de vrouwen per type besnijdenis volgens specifieke sociaal-

demografische kenmerken, die werd uitgevoerd door de MICS 2017 en beschikbaar is in bijlage 1, 

komt besnijdenis het meest voor in het zuidwesten (41,1 %) en in het zuidoosten (32,5 %). Het 

prevalentiepercentage van de DHS 2013 in deze regio bedroeg 49 %, wat een aanzienlijke daling 

vormt. Het zuidzuiden (23,3 %) en het noordwesten (19,3 %) vertonen lagere prevalentiepercentages 

maar ze liggen nog altijd boven het nationale gemiddelde. In het noordcentrum (8,6 %) en het 

noordoosten (1,4 %) zijn de prevalentiepercentages het laagst.46 

In een reportage van november 2018 stelt het International Centre for Investigative Reporting (ICIR) 

vast dat de zuidwestegio ook het zwakste alfabetiseringspercentage heeft.47 

Bijlage 8 beschrijft de configuratie van deze regio’s en van de states. Het prevalentiepercentage van 

sommige states verschilt erg van het gemiddelde van de regio waartoe ze behoren. De volgende tabel, 

die werd opgesteld door Cedoca op basis van de gegevens van de MICS 2017, rangschikt de states 

met een prevalentiepercentage hoger dan 10 % volgens grootte. 

 

 

                                                
 

40 Population Council (Obianwu O., Adetunji A., Dirisu O.), 01/2018, url  
41 Adekanle, A. D., Isawumi A. I., Adeyemi A. S., 08/2011, url  
42 28 Too Many, 06/2018, url 
43 28 Too Many, 06/2018, url 
44 ICIR, 04/11/2018, url  
45 Sexual and Reproductive Healthcare (Adewale O. A., Taiwo G. A., Zubairu I.), 2015, url   
46 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
47 ICIR, 04/11/2018, url 

https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2018RH_UnderstandingMedFGMC-Nigeria.pdf
https://www.ajol.info/index.php/sljbr/article/view/71808/60764
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/nigeria_law_report_v1_(june_2018).pdf
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/nigeria_law_report_v1_(june_2018).pdf
https://www.icirnigeria.org/more-secrecy-surrounds-female-circumcision-in-south-west-nigeria-despite-war-against-practice/
http://www.srhcjournal.org/article/S1877-5756(15)00044-0/abstract
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
https://www.icirnigeria.org/more-secrecy-surrounds-female-circumcision-in-south-west-nigeria-despite-war-against-practice/
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prevalentiepercentage van de states 

hoger dan 50 % tussen 40 % en 45 % 

Osun (67,8 %) Ondo (44,2 %) 

Ekiti (62,6 %) Ebonyi (43,2 %) 

Kwara (55,1 %)  

Oyo (55 %)  

Imo (51,6 %)  

tussen 20 en 40 % tussen 10 % en 20 % 

Kaduna (39,3 %) Ogun (18,8 %) 

Edo (37,1 %) Anambra (17,1 %) 

Delta (36,4 %) Rivers (15,1 %) 

Abia (31,1 %) Nasarawa (14,5 %) 

Kano (30,9 %) Jigawa (14,4 %) 

Bayelesa (28 %) Akwa Ibom (10,5 %) 

Zamfara (26,4 %)  

Cross River (25,4 %)  

Lagos (25 %)  

Enugu (20,3 %)  

Alle andere states hebben een prevalentiepercentage van minder dan 10 % of konden om 

veiligheidsredenen niet worden bestudeerd. 

Prevalentiepercentage naargelang van de states48 

Volgens een reportage van het nieuwsplatform Within Nigeria tijdens een workshop van UNICEF in 

september 2015 zou de Local Government Area (LGA) Ikeduru een van de LGA’s met het hoogste 

prevalentiepercentag in Imo State zijn.49 Dit illustreert dat de prevalentiepercentages niet identiek 

zijn voor alle LGA’s van eenzelfde state. 

2.3.2. Volgens de leeftijd 

Volgens de MICS 2017 verklaart 18,8 % van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar te zijn besneden. Hoe 

ouder de vrouwen zijn, hoe talrijker ze zijn om dit te verklaren. Zo verklaart 27,6 % van de vrouwen 

tussen 45 en 49 jaar te zijn besneden, terwijl 12,3 % van de vrouwen tussen 15 en 19 jaar dit 

verklaart.50 

Het type besnijdenis varieert niet naargelang van de leeftijd; besnijdenis met het wegsnijden van 

stukken huid komt het meest voor.51 Deze statistieken worden in detail toegelicht in bijlage 1. 

                                                
 

48 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
49 Within Nigeria (Ola P.), 09/09/2015, url  
50 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
51 NBS, UNICEF, 02/2018, url 

https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
http://www.withinnigeria.com/six-states-that-still-practice-female-genital-mutilation-in-nigeria/
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
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De MICS 2017 bestudeerde ook de situatie van meisjes van 0 tot 14 jaar. Bij 53,9 % van de besneden 

meisjes is hun moeder besneden. In 7,3 % van de gevallen is un moeder echter niet besneden.52 De 

percentages van besneden meisjes van 0 tot 14 jaar naargelang van het type VGV, de leeftijd en de 

sociaal-demografische kenmerken van het gezin zijn beschikbaar in bijlage 3. 

Sommige states vertonen heel wat hogere prevalentiepercentages voor meisjes van 0 tot 14 jaar dan 

voor vrouwen van 15 tot 49 jaar: bijvoorbeeld de states Kano (71 % tegen 30,9 %), Jigawa (66,9 % 

tegen 14,4 %), Zamfara (58,2 % tegen 26,4 %) of Plateau (29,3 % tegen 4,5 %).53 

De studie van de Population Council van januari 2018 interesseerde zich ook voor de leeftijd waarop 

VGV wordt toegepast. Drie van de vier bestudeerde gemeenschappen (een in Imo State, een andere 

in Kaduna State, de derde in Ekiti State) voeren VGV uit tijdens de eerste levensmaanden van het 

kind. In de vierde gemeenschap (Delta State) was het lang de traditie om VGV toe te passen op het 

ogenblik van het huwelijk of tijdens de eerste zwangerschap. Ondanks deze tradtie beweren de meeste 

bevraagde personen VGV toe te passen wanneer de meisjes baby of tussen twee en zeven jaar oud 

zijn. Volgens dit onderzoek lijkt de leeftijd te dalen wegens de overtuiging dat de pijn minder groot is 

voor jonge meisjes dan voor oudere meisjes.54 

Een algemener rapport van de Population Council beweert dat volgens het Amerikaanse Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, besnijdenis in zeer traditionele gemeenschappen kan worden toegepast wanneer 

verwanten beseffen dat een van hen die overleden is, niet besneden was.55 

Volgens de ngo 28 Too Many suggereren sommige studies dat wanneer een land VGV strafbaar stelt, 

de kinderen op jonge leeftijd kunnen worden besneden, wanneer ze niet in staat zijn, klacht in te 

dienen bij de autoriteiten.56 

De DHS bestudeert deze leeftijdscategorie (0 tot 14 jaar) pas sinds 2010.57 De DHS 2013 had de 

Nigeriaanse vrouwen ook bevraagd over hun dochters van 0 tot 14 jaar. Volgen de DHS 2013 was het 

merendeel van de meisjes besneden voor ze vijf jaar waren, ongeacht hun sociaal-demografische 

kenmerken (zie bijlage 6).58 

Society for the Improvement of Rural People (SIRP), een ngo gevestigd in Enugu State (het 

prevalentiepercentage bedraagt er 20,3 %), probeert een einde te maken aan VGV. In een artikel van 

februari 2018 verklaart de ngo dat VGV in de meeste gemeenschappen van Enugu State gewoonlijk 

wordt toegepast op de achtste dag na de geboorte. Deze dag stemt overeen met de 

“benamingsceremonie” van het kind, een feestelijke gebeurtenis tijdens welke geschenken en drankjes 

worden uitgewisseld. De ngo voegt eraan toe dat arme moeders zich niet openlijk kunnen verzetten 

tegen VGV aangezien dit de afwezigheid van een dergelijke ceremonie zou betekenen.59 

In sommige delen van Nigeria zou de periode van de schoolvakantie gunstig zijn voor VGV volgens 

het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (United Nations Population Fund, UNFPA)60. 

                                                
 

52 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
53 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 
54 Population Council (Obianwu O., Adetunji A., Dirisu O.), 01/2018, url 
55 Population Council, 05/2017, url 
56 28 Too Many, 11/2017, url 
57 28 Too Many, 11/2017, url 
58 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 
59 SIRP, 14/02/2018, url  
60 UNFPA (Semu-Banda P.), 10/08/2017, url  

https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
http://dhsprogram.com/publications/publication-FR293-DHS-Final-Reports.cfm#sthash.0UEAIFTU.dpuf
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2018RH_UnderstandingMedFGMC-Nigeria.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMC-NigeriaScopingReview.pdf
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Images/PDF/nigeria_country_profile_-_final.compressed.pdf
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Images/PDF/nigeria_country_profile_-_final.compressed.pdf
http://dhsprogram.com/publications/publication-FR293-DHS-Final-Reports.cfm#sthash.0UEAIFTU.dpuf
https://stampoutgbv.blogspot.com/2018/02/the-law-and-female-genital-mutilation.html
https://www.unfpa.org/cuttingseason
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2.3.3. Volgens de godsdienst 

De MICS 2017 bevat geen aanwijzing in verband met de godsdienst van de bevraagde personen.61 

Volgens de DHS 2013 is het percntage besneden vrouwen lager bij moslimvrouwen (20,1 %), terwijl 

het hoger is bij vrouwen met een plaatselijk of traditionalistisch geloof (34,8 %). Bij de katholieke 

vrouwen is 31,4 % besneden en bij vrouwen van andere christelijke godsdiensten is 29,3 % 

besneden.62 

Uit ditzelfde onderzoek van 2013 blijkt dat iets minder dan twee derde van de katholieke of christelijke 

vrouwen vóór het stopzetten van VGV zijn, net als 55 % van de moslimvrouwen en 48 % van de 

vrouwen met een plaatselijk of traditionalistisch geloof.63 

2.3.4. Volgens de bevolkingsgroep 

Nigeria telt 20064 à 250 etnische groepen.65 De grootste groepen zijn de Hausa-Fulani in het 

noordwesten, de Kanuri in het noordoosten, de Igbo in het zuidoosten en de Yorouba in het 

zuidwesten.66 De MICS 2017 onderscheidt alleen de Hausa-Fulani, de Igbo en de Yorouba.67 

Volgens de MICS 2017 komt VGV meer voor bij Yoruba- (45,4 %) en Igbo-vrouwen (29,2 %). Bij de 

andere bevolkingsgroepen ligt het prevalentiepercentage lager dan 15 %.68 De DHS 2013 vermeldde 

ook de Yoruba en de Igbo bovenaan dit klassement.69 

Voor meisjes van 0 tot 14 jaar vertoont de Hausa-bevolkingsgroep het hoogste prevalentiepercentage 

(38,6 %) en niet de Yorouba-bevolkingsgroep (27,3 %).70 

2.3.5. Volgens de sociaal-demografische kenmerken 

2.3.5.1. Levensstandaard 

Hoe meer de gezinnen geklasseerd zijn in de rijke kwintielen van economisch welzijn, hoe meer 

vrouwen van deze gezinnen besneden zijn. Het prevalentiepercentage bedraagt 9,9 % in het armste 

kwintiel en evolueert tot 23,3 % in het rijkste kwintiel (zie bijlage 1).71 

Een identieke tendens valt op voor de kennis van dit thema. Hoe meer de bevraagde vrouwen behoren 

tot de rijke kwintielen van economisch welzijn, hoe meer ze op de hoogte zijn van deze praktijk (zie 

bijlage 4).72 

Voor meisjes van 0 tot 14 jaar is de tendens omgekeerd. Volgens de MICS 2017 is 43 % van de 

meisjes uit gezinnen van het armste kwintiel besneden, tewijl 14,4 % van de meisjes in de rijkste 

gezinnen besneden is. Het instemmingspercentage (in verband met de instandhouding van VGV) van 

het armste kwintiel bedraagt 31,2 %, meer dan het dubbele van het rijkste kwintiel (14,9 %).73 

                                                
 

61 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 
62 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 
63 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 
64 DFAT, 09/03/2018, url  
65 28 Too Many, 11/2017, url 
66 DFAT, 09/03/2018, url 
67 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
68 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
69 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 
70 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
71 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
72 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
73 NBS, UNICEF, 02/2018, url 

http://dhsprogram.com/publications/publication-FR293-DHS-Final-Reports.cfm#sthash.0UEAIFTU.dpuf
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http://dhsprogram.com/publications/publication-FR293-DHS-Final-Reports.cfm#sthash.0UEAIFTU.dpuf
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
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2.3.5.2. Verblijfsmilieu 

In 2017 bedroeg de urbanisatie (deel van de bevolking dat in de steden woont) 49,52 % in Nigeria.74 

Het verblijfsmilieu blijkt een invloed op VGV te hebben, aangezien 15,6 % van de bevraagde vrouwen 

die op het platteland wonen, volgens de MICS 2017 besneden is, tewijl 23,4 % in de steden besneden 

is (zie bijlage 1).75 

Volgens het rapport van 28 Too Many kan een vrouw op jonge leeftijd besneden zijn en ondertussen 

verhuisd zijn en bij die gelegenheid van verblijfsmilieu veranderd zijn. Om die reden raadt de ngo aan, 

wat het verblijfsmilieu betreft, veeleer te vertrouwen op het prevalentiepercentage van de meisjes 

van 0 tot 14 jaar.76 

Wat deze meisjes van 0 tot 14 jaar betreft, wijst de MICS 2017 erop dat het prevalentiepercentage 

20,5 % bedraagt in de steden en 28,8 % op het platteland.77 

De ngo 28 Too Many benadrukt ook dat gezinnen uit de steden volgens haar contacten op het terrein 

vaak bij hun familie op het platteland gaan om VGV toe te passen.78 

In een reportage van het International Centre for Investigative Reporting van februari 2015 beweert 

een jurist van het Comité inter-africain sur les pratiques traditionnelles (CI-AF) dat VGV in Lagos alleen 

in de gebieden waar migranten wonen, in het geheim wordt toegepast. in een vorig gesprek met het 

onafhankelijke onderzoekscentrum Country of Origin Research and Information (CORI) verklaarde een 

andere verantwoordelijke van het CI-AF dat deze migranten hoofdzakelijk uit de states Edo, Delta, 

Cross River, Rivers en Osun kwamen.79 

2.3.5.3. Opleidingsniveau 

11,6 % van de vrouwen die werden bevraagd in het kader van de MICS 2017 en die geen opleiding 

hebben, verklaarde besneden te zijn. Wanneer ze echter lager, secundair of hoger onderwijs hebben 

genoten, ligt het prevalentiepercentage tussen 20 % en 25 % (zie bijlage 1).80 

Het percentage vrouwen en mannen die vóór het stopzetten van VGV zijn, stijgt ook met het 

opleidingsniveau (zie bijlage 4).81 

Bovendien bevroeg de MICS 2017 de vrouwen over hun eigen dochters van 0 tot 14 jaar. Hieruit volgt 

dat hoe hoger het opleidingsniveau van de moeders is, hoe minder hun dochters van 0 tot 14 jaar 

besneden zijn (zie bijlage 3).82 

3. Maatschappelijke context 

Volgens verschillende waarnemers creëert VGV in een multi-etnisch land als Nigeria een etnische 

identiteit, aangezien de herkomst, de redenen of de ontwikkeling van deze praktijk van cultuur tot 

cultuur verschillen.83 Daarom probeert dit document de belangrijkste tendensen te beschrijven en 
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enkele punten te bestuderen in verband met de eventuele bijstand aan personen die het slachtoffer 

van deze praktijk zijn. 

Volgens een opiniepeiling van het instituut NOI Polls van februari 2017 zijn de meete Nigerianen (90 

%) vóór een wetgeving die een einde wil maken aan vrouwelijke genitale verminking.84 

3.1. Basis voor VGV 

3.1.1. Redenen 

Volgens de MICS 2017 heeft 52,1 % van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar gehoord van VGV. Bovendien 

meent 67,5 % van de bevraagde vrouwen dat VGV niet moet blijven bestaan. 48 % van de besneden 

vrouwen meent dat deze praktijk moet blijven bestaan.85 De verdeling van vrouwen tussen 15 en 49 

jaar die hebben gehoord van besnijdenis, naargelang ze denken dat deze praktijk al dan niet moet 

blijven bestaan, volgens sepcifieke sociaal-demografische kenmerken, is beschikbaar in bijlage 4. 

Volgens de Population Council dient te worden toegevoegd dat een zekere zwijgcultuur VGV ook 

mogelijk maakt. De persoonlijke mening en de zin voor sociale verplichtingen kunnen erg verschilllend 

zijn. Dit onderwerp is gevoelig en houdt vaak verband met de privésfeer, wat dit verschil versterkt.86 

In een filosofiethesis over VGV in Nigeria, die in 2009 werd verdedigd aan de Amerikaanse Johns 

Hopkins-universiteit (Baltimore, Maryland), wijst Noah Yetunde Abisola erop dat het geloof varieert 

naargelang van de regio of de bevolkingsgroep.87 Dit zijn de voornaamste redenen die worden 

aangehaald om deze praktijk te rechtvaardigen. 

3.1.1.1. Controle van de seksualiteit 

Een van de voornaamste redenen om VGV te rechtvaardigen is vaak dat een dergelijke praktijk de 

mogelijkheid biedt, de seksualiteit van de meisjes en/of hun libido te controleren. Sommige studies 

tonen aan dat jonge meisjes in het zuiden van Nigeria geslachtsverkeer beginnen te hebben vóór het 

huwelijk rond 15-16 jaar, en soms vroeger.88 Volgens de MICS 2017 heeft 15,1 % van de Nigeriaanse 

vrouwen vóór 15 jaar geslachtsverkeer gehad en 18,5 % van de Nigeriaanse vrouwen is vóór deze 

leeftijd getrouwd.89 Volgens de DHS 2013 zijn de Nigeriaanse mannen en vrouwen geneigd, vóór het 

huwelijk met geslachtsverkeer te beginnen.90 Daarom kan de familie door VGV schande vermijden en 

betere huwelijksperspectieven garanderen.91 

In het geval van reeds getrouwde vrouwen zou dit voor hun echtgenoot een garantie van trouw zijn, 

volgens een interview van de krant The Guardian in juni 2015 met Modupe Onadeko, die toen 

voorzitter van het CI-AF was.92 

In een studie uit 2000 over VGV bij de Yoruba vermelden slechts 2 % van de ouders op het platteland 

en 6 % van de ouders in de steden deze controle van de seksualiteit om de besnijdenis van hun 

dochters te rechtvaardigen, ook al haalt respectievelijk 24 % en 25 % van hen dit aan als een voordeel 

                                                
 

84 NOI Polls, 28/02/2017, url 
85 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
86 Population Council, 05/2017, url 
87 Yetunde Abisola N., 2009, url  
88 Landinfo (Juell Skogseth G.), 29/11/2016, url   
89 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
90 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 
91 28 Too Many, 11/2017, url ; The Guardian (Bakare T.), 18/06/2015, url ; V4C (Otive-Igbuzor E. J.), 2013, url ; 
UNICEF, Innocenti Research Centre, 2005, url 
92 The Guardian (Bakare T.), 18/06/2015, url ; Yetunde Abisola N., 2009, url ; Kolawole A. O. D., Van de Kwaak 
A., 12/2010, url 
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voor de besneden meisjes. De aanpassing aan de maatschappelijke normen is echter een veel 

belangrijkere factor (zie infra).93 

3.1.1.2. Vergemakkelijken van de bevallingen 

Volgens verschillende bronnen verspreiden bepaalde godsdiensten het idee dat een baby zal sterven 

of een waterhoofd zal krijgen als zijn hoofd de clitoris aanraakt bij de geboorte.94 Een besnijdenis zal 

dus de bevalling vergemakkelijken en kindersterfte voorkomen.95 

3.1.1.3. Inwijdingsritueel 

Volgens de thesis van Noah Yetunde Abisola (Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit) is VGV in het 

zuidzuiden, waar de Edo en de Bini verblijven, een inwijdingsritueel.96 

Wanneer besnijdenis wordt beschouwd als een inwijdingsritueel dat de overgang tussen de kinderjaren 

en de volwassenheid kenmerkt, verklaart Modupe Onadeko in een interview met de krant The Guardian 

in juni 2015 dat dit past in een ceremonie die gepaard gaat met vreugde, overvloedig eten en drinken. 

Deze ceremonie vindt plaats op een afgelegen plaats. De meisjes zijn blij dat ze nieuwe kleren, juwelen 

of schoenen krijgen en ze denken vooral dat ze zullen worden uitgesloten of worden beschouwd als 

oneerbiedig ten opzichte van hun gemeenschap of zelfs ongewild voor een huwelijk als ze niet 

deelnemen aan dergelijke ceremonie.97 

Verschillende bronnen die Cedoca contacteerde bij het opstellen van de COI Focus van 2015, 

bevestigen dat sommige vormen van VGV worden toegepast in het kader van een overgangsritueel, 

dat zich dus niet voordoet tijdens de eerste kinderjaren.98 In de LGA Ikom van Akwa Ibom State 

bijvoorbeeld is besnijdenis het bewijs van de maturiteit van een meisje en van haar overgang naar de 

volwassenheid. Deze besnijdenis moet worden uitgevoerd tijdens de feestelijke activiteiten van de 

gemeenschap.99 

Volgens de research van Landinfo, het Noorse centrum voor informatie over de landen van herkomst, 

die werd voorgesteld tijdens een vergadering van de European Asylum Support Office (EASO) in 

oktober 2016, vinden deze ceremonieën hoofdzakelijk plaats in de Nigerdelta maar steeds minder in 

Nigeria. Deze achteruitgang wordt vooral vaststgesteld bij bevolkingen in de steden maar de 

bevolkingen van sommige plattelandsgebieden menen ook dat deze tradities achteruitgaan.100 

3.1.1.4. Eerbied voor de tradities 

Verschillende studies, met name in het rapport van 28 Too Many, benadrukken dat de traditie en de 

maatschappelijke normen de ouders aanmoedigen om hun dochters te besnijden, ook al keuren ze de 

praktijk als zodanig af.101 Deze eerbied voor of het behoud van de tradities houdt nauw verband met 

de huwelijksperspectieven aangezien een vrouw, om een status in de maatschappij te verkijgen, 

getrouwd moet zijn en kinderen moet hebben zodat de gemeenschap kan voortbestaan.102 Dit respect 

voor de traditie heeft verschillende gevolgen indien VGV niet wordt toegepast. Volgens de Nigeria-

expert van Landinfo vermeldt de wetenschappelijke literatuur niet dat het al dan niet uitvoeren van 

VGV in aanmerking komt voor een eventueel huwelijk.103 

                                                
 

93 Shell-Duncan B., Hernlund Y. (éd.) (Orubuloye I. O., Caldwell P., Caldwell, J. C.), 2000 
94 The Guardian (Bakare T.), 18/06/2015, url ; Yetunde Abisola N., 2009, url 
95 Daniel F. A., Timothy F. Y., 2014, url ; Population Council (Obianwu O., Adetunji A., Dirisu O.), 01/2018, url 
96 Yetunde Abisola N., 2009, url 
97 The Guardian (Bakare T.), 18/06/2015, url 
98 Cedoca, 12/10/2015 
99 Population Council, 05/2017, url 
100 Landinfo (Juell Skogseth G.), 29/11/2016, url 
101 28 Too Many, 11/2017, url 
102 28 Too Many, 11/2017, url 
103 Landinfo (Juell Skogseth G.), 29/11/2016, url 
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3.1.2. Beslissing 

Vanuit algemeen standpunt toonde een studie die werd gepubliceerd in 2015 door Voices 4 Change 

(V4C) Nigeria (een programma dat werkt rond gendergelijkheid en dat wordt gefinancierd door de 

Britse samenwerking) en zich baseert op een steekproef van 1.532 mannen en 504 vrouwen van 18 

tot 65 jaar, verdeeld over verschillende states in Nigeria,dat de mannen meer beslissingsbevoegdheid 

hebben dan vrouwen binnen koppels.104 

De Nigeria-expert van Landinfo stelt verschillende variaties tussen de verschillende bevolkingsgroepen 

vast met betrekking tot de persoon die over VGV beslist.105 

De studie van de Population Council van januari 2018 plaats het nemen van deze beslissing opnieuw 

in zijn context. Deze beslissingen en gedragingen kunnen namelijk niet afzonderlijk worden gezien 

want ze hangen af van de verwachtingen van de familie en van de maatschappij. De persoonlijke 

voorkeuren van sommige individuen kunnen dus worden gedomineerd door deze van andere personen 

die een hogere macht of autoiteit hebben. Deze beslissingen en gedragingen kunnen gevolgen hebben 

voor de sociale status. Individuen of families die ervoor kiezen geen VGV meer toe te passen, kunnen 

hievoor een maatschappelijke prijs betalen, die tot uiting kan komen in de uitsluiting van bepaalde 

solidariteitscircuits, van gebeurtenissen of opportuniteiten. De maatschappijke normen zijn regels 

waarvan individuen denken dat hun referentiegroep ze volgt. Diezelfde individuen menen dat die 

groepen hen zou kunnen straffen als ze deze normen schenden.106 

Concreet tonen de resultaten van deze studie dat de ouders en grootouders van moeders- of vaderzijde 

over het algemeen deze beslissing nemen. De vaders lijken het laatste woord te hebben en de de 

moeders organiseren geen besnijdenis zonder dat de vader op de hoogte is.107 

Kortom, de vaders “contributed to the decision-making on the cutting” en zorgen voor het geld voor 

deze praktijk, terwijl de moeders en/of grootmoeders ervoor verantwoordelijk zijn, hun dochter naar 

de geschikte plaats te brengen en de verdere zorg te garanderen.108 

De meeste bevraagde vaders hebben nooit een VGV bijgewoond en kunnen zich alleen baseren op wat 

ze hebben gehoord, om ze te beschrijven. Sommigen zijn totaal niet op de hoogte van de omvang van 

de besnijdenis en sommigen menen dat het lichaam van de vrouw niet tot hun vakgebied behoort. Zij 

delegeren de beslissing naar hun echtgenote.109 

Volgens dezelfde studie van de Population Council, leggen de vrouwen die op volwassen leeftijd 

complicaties ondervinden, niet noodzakelijk een verband met VGV tijdens de kinderjaren. Sommigen 

zijn er zich zelfs niet van bewust dat ze werden besneden.110 

3.1.3. Uitvoerders van VGV 

Volgens de DHS 2013 voeren traditionele besnijdsters de meeste besnijdenissen uit. Niettemin voeren 

professionele verpleegsters ongeveer 10 % van de besnijdenissen uit (zie bijlage 5).111 De MICS 2017 

biedt dit soort statistiek niet.112 
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Het laatste rapport van 28 Too Many (november 2017) benadrukt dat de traditionele besnijdsters een 

hogere positie innemen in de gemeenschappen waar het prevalentiepercentage hoog is en waar VGV 

wordt beschouwd als een belangrijke traditie.113 

Volgens een rapport van de Population Council van mei 2017 voeren vooral vrouwen VGV uit: moeders 

(vooral zij die besneden zijn) en tantes, alsook zeer gerespecteerde vrouwen in de gemeenschappen 

(met name de traditionele verloskundigen), plaatselijke barbiers (local barbers), dokters en 

ziekenverzorgsters.114 

De traditionele uitvoerders van VGV worden gewoonlijk oloola genoemd volgens een journalist van de 

stichting The Safeworld International.115 Diezelfde journalist wijst er ook op dat besnijdenissen een 

echte business kunnen zijn voor sommige weing geschoolde traditionele besnijdsters in Nigeria.116 

Sommige gezondheidswerkers beweren dat ze ook VGV uitvoeren om voor de patiëntes te vermwijden 

dat traditionele besnijdsters ze uitvoeren.117 

De studie van de Population Council toont dat de gezondheidswerkers vanaf nu beter op de hoogte 

zijn van de risico’s van VGV maar dat ze toch VGV toepassen, aangezien ze het geloof van hun 

gemeenschap delen en ze de toestemming (of de afwezigheid van afwijzing) van hun collega’s krijgen. 

Hun ingrepen worden niet verborgen voor hun collega’s. Het leren gebeurt trouwens informeel tussen 

collega’s118 

Volgens de studie van de Population Council betaalden de bevraagde personen in de vier bestudeerde 

gemeenschapen in de meeste gevallen voor VGV via een honorarium maar ook via materiaal voor de 

procedure, of een cadeau voor de besnijdster.119 

De vermelde prijzen variëren van 200 tot 5.000 naira, de meeste bedragen minder dan 3.000 naira. 

Sommige personen stellen VGV voor als een element van de “package” bij de geboorte en kunnen dus 

de juiste prijs van dit element dat de besnijdenis vormt, niet onderscheiden.120 

Het feit dat deze besnijdenis wordt uitgevoerd in een traditionele of medische context, lijkt geen grote 

invloed op de kosten te hebben, ook al lijken de kosten lichtjes hoger in een medische context. 

Niettemin meende geen enkele bevraagde persoon dat de kosten van een besnijdenis buitensporig 

waren.121 

3.2. Status van de vrouw 

De globale gendergelijkheidsindex van Nigeria, die werd berekend door de Groupe de la Banque 

africaine de développement (BAD) in 2015, bedraagt 54,7. Deze index baseert zich op drie 

parameters,122 die steunen op een reeks indicatoren.123 De landen worden beoordeeld op een schaal 
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121 Population Council (Obianwu O., Adetunji A., Dirisu O.), 01/2018, url 
122 Gelijkheid op gebied van economische opportuniteiten, gelijkheid op gebied van menselijke ontwikkeling en 
gelijkheid op gebied van wetten en instellingen. 
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mannen en vrouwen dezelfde wettelijke rechten? Hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten in het gezin? 
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van 0 tot 100, waarbij 100 de perfecte gelijkheid tussen de geslachten vertegenwoordigt. Het 

gemiddelde van de Afrikaanse landen bedraagt 54,1.124 

De Social Institution & Gender Index (SIGI) van 2014, die werd gepubliceerd door de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), stelt vast dat ondanks wetten en beloften ten 

voordele van vrouwen en het wegwerken van discriminatie van vrouwen, “significant gender gaps in 

education, economic empowerment and political participation remain in Nigeria”. Ditzelfde rapport 

wijst op discriminerende wetten en praktijken, geweld tegen vrouwen en genderstereotypes die 

inspanningen voor gendergelijkheid ondermijnen.125 

De laatste SIGI voor Nigeria dateert van eind 2018 en categoriseert het genderongelijkheidniveau als 

“high”, d.w.z. een niveau van vier op vijf.126 Volgens deze index is geweld tegen vrouwen endemisch 

in Nigeria en “the discriminatory attitudes against women and girls in Nigerian society contribute to 

the increase in violence against women as well as harmful practices”.127 

Volgens het laatste rapport over menselijke ontwikkeling van het Ontwikkelingsprogramma van de 

Verenigde Naties (United Nations Development Program, UNDP) bedraagt de 

genderontwikkelingsindex (IDG) in Nigeria 0.868. Het gaat om een verhouding van de 

ontwikkelingsindex van vrouwen ten opzichte van mannen en is gebaseerd op drie dimensies: 

gezondheid, opleiding en het beheersen van economische middelen.128 Deze index plaatst Nigeria in 

groep 5, de laatste en de groep met een “low equality” van de gendergelijkheidsindex.129 

De MICS 2017 bevroeg personen over huiselijk geweld en legde hen vijf redenen voor (weggaan 

zonder de echtgenoot te verwittigen, de kinderen verwaarlozen, ruzie maken met de echtgenoot, 

geslachtsverkeer weigeren, het eten laten aanbranden). Hieruit blijkt dat 33,7 % van de vrouwen en 

21,5 % van de mannen menen dat een van deze redenen kan rechtvaardigen dat een man zijn vrouw 

slaat.130 

3.3. Gevolgen van het weigeren van besnijdenis 

Verschillende voorafgaande opmerkingen moeten worden benadrukt. 

Volgens de COI-expert van de Noorse diensten van Landinfo is VGV over het algemeen een intiem en 

privéonderwerp dat niet wordt besproken met andere personen dan naaste familieleden. Andere 

researchers die zich interesseren voor VGV bij de Yoruba, meldden in een werk uit 2000 dat ouders 

zelfs aarzelen, dit onderwerp met hun eigen ouders aan te snijden.131 

Meer nog, veel vrouwen weten niet of ze al dan niet besneden zijn.132 Een onderzoek bij de Hausa in 

Ogun State toont bijvoorbeeld aan dat 20,3 % van de vrouwen hun situatie niet kent.133 Andere 

onderzoeken tonen aan dat de verklaringen van de vrouwen over hun status van al dan niet besneden 

vrouw niet overeenstemmen met de resultaten van medische onderzoeken.134 

                                                
 

124 BAD, 05/2015, url  
125 OCDE, 2014, url  
126 OCDE, 11/2018, url 
127 OCDE, 11/2018, url 
128 UNDP, 2018, url  
129 UNDP, 2018, url  
130 NBS, UNICEF, 02/2018, url 
131 Shell-Duncan B., Hernlund Y. (éd.) (Orubuloye I. O., Caldwell P., Caldwell, J. C.), 2000 
132 Snow R. C., et al., 2002, url  
133 Oduwole M. D., Iyaniwura, C. A., 06/2005, url  
134 Snow R. C., et al., 2002, url ; Adinma J. I. B., 1997 ; Adinma J. I. B., Agbai A. O., 1999 ; Odujinrin O. M., 
Akitoye C. O., Oyediran M. A., 1989 

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Gender_Equality_Index_2015-FR.pdf
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/NG.pdf
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/NG.pdf
https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/NG.pdf
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/NGA.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human_development_statistical_update.pdf
https://www.unicef.org/nigeria/sites/unicef.org.nigeria/files/2018-09/Nigeria-MICS-2016-17.pdf
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118926649/PDFSTART
http://ajol.info/index.php/jcmphc/article/view/32422/6087
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/118926649/PDFSTART


 

 

 NIGERIA. Vrouwelijke genitale verminking (VGV)  

13 mei 2019 

 

 
Pagina 20 van 52

 
    

  

 

De expert van Landinfo vraagt zich ook af hoe individuen (buren bijvoorbeeld) zouden kunnen weten 

of een meisje al dan niet werd besneden. Eens te meer is het onderwerp van een besnijdenis intiem 

en wordt het algemeen beschouwd als onbeleefd om een persoon hierover te bevragen. Ten slotte 

zien personen elkaar zelden naakt (zelfs bij evenementen die alleen voor vrouwen bestemd zijn) en 

het lijkt moeilijk een dergelijke status te raden door naar de intieme delen van een andere persoon te 

kijken. Als we overwegen dat veel vrouwen hun eigen situatie niet kennen, lijkt het nog 

onsamenhangender dat ze de situatie van andere vrouwen kunnen kennen.135 

Aangezien niet de volledige entourage van de betrokken persoon de al dan niet besneden status van 

een meisje of van een vrouw kent, zijn gevolgen zoals hieronder beschreven door personen die Cedoca 

contacteerde, veeleer weinig waarschijnlijk.136 

3.3.1. Voor een niet-besneden meisje 

Sommige geraadpleegde bronnen vermelden dat de vraag in verband met een weigering niet echt 

rijst, aangezien de meeste besnijdenissen gebeuren vanaf de eerste levensjaren van een meisje.137 

In haar e-mail van 28 maart 2019 verklaart Pamela Okoroigwe (LEDAP) echter dat een meisje in 

bepalde stammen kan worden gedwongen tot VGV, behalve als haar ouders volledig tegen deze 

praktijk zijn.138 Pamela Okoroigwe (LEDAP) kent echter geen gevallen van jonge meisjes die 

problemen zouden hebben om te trouwen omdat ze niet besneden zijn.139 

Ehita Ikoghode Aikpitanyi (GPI) licht dit toe in een e-mail van 26 maart 2019: 

“Some of the consequences of refusal in the areas where FGM is practiced are the girl will be unable 

to participate in some communal age grade activities. Where it is a criterion for marriage it means 

her marriage, rite is incomplete. The probability of a girl facing these problems is very high in areas 

where FGM is practiced.”140 

Christopher Ugwu (SIRP) deelt deze mening via een e-mail van 12 april 2019 en vermeldt de weigering 

om het doopsel te vieren, de stigmatisering en de discriminatie van peers alsook de ruzies onder 

kinderen.141 

Sola Fagorusi (Onelife Initiative) drukt zich als volgt uit in een e-mail van 11 april 2019: 

“It will not likely lead to any problem especially if the girl is educated, enlightened and firm on her 

right. She may be harassed verbally by relatives or family member but then she can simply choose 

to walk away if she is economically independent or has another state/county where she can reside. 

In some extremes, she might be denied any inheritance by the family but nothing that is life-

threatening. It varies from family to family.”142 

Hoewel Nigeria een van de landen met de meeste besneden meisjes is, benadrukt ze echter: 

“[…] it however does not have a dire situation where the life of the girl or woman can be under 

threats when they refuse. There are authorities that report can be made to. Asides these, relocation 
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to other parts of the country where this is not a dominant issue is possible. Of late, we have had 

repeat cases of folks asking us to send in letters on their behalf alluding to the possibility of this.”143 

In verband met het huwelijk verklaart Ehita Ikoghode Aikpitanyi (GPI) dat de Irri-gemeenschap in 

Isoko in Delta State deze verbintenis zonder VGV als gedeeltelijk zal beschouwen, hoewel deze 

gemeenschap openlijk verklaarde, geen VGV toe te passen.144 Sola Fagorusi (Onelife Initiative) 

verduidelijkt het volgende: 

“This can possibly happen in close-knit rural communities with a prevalent belief system supporting 

the phenomenon. For instance, Ijaw and Etsakos tribe of southern Nigeria perform FGM as a 

premarital ritual. Women can marry from other tribe in larger communities with heterogeneous 

beliefs. Nigeria is very multi-cultural and the choice of a partner can be unlimited. If the woman 

chooses to remain in the community with deep social belief in FGM then that might be an issue, 

otherwise, she’ll find other options.”145 

In een e-mail van 12 april 2019 beweert Christopher Ugwu (SIRP) ten slotte dat hij niet op de hoogte 

is van gevallen van vrouwen die problemen zouden hebben gehad om te trouwen omdat ze niet waren 

besneden. Hij benadrukt echter dat negatieve getuigenissen omtrent een meisje (omdat ze niet 

besneden is) haar huwelijksperspectieven kunnen beperken. In de Igbo-traditie stelt de toekomstige 

echtgenoot vragen over zijn toekomstige echtgenote aan de buren en aan de uitgebreide familie.146 

3.3.2. Voor ouders die hun dochter weigeren te besnijden 

Volgens het rapport van de Home Office van februari 2017 kan een ouder die zich verzet tegen de 

besnijdenis van zijn minderjarige kind in een gemeenschap die VGV toepast, maatschappelijk worden 

gediscrimineerd en worden uitgesloten omdat hij zich in strijd met de familiale en culturele tradities 

gedraagt.147 Deze mogelijkheid wordt bevestigd door Christopher Ugwu (SIRP) in een e-mail van 12 

april 2019.148 Algmeen meent de Home Office echter dat deze houding van de gemeenchap niet kan 

worden gelijkgesteld met vervolging of ernstige schade.149 

Eerst stelt Landinfo echter vast dat de beslissing om VGV toe te passen hoofdzakelijk de vader of de 

moeder toekomt. Volgens de paar studies die zich interesseren voor de betrokkenheid van andere 

familieleden, is de houding van de grootouders vrij onbeduidend. Hun mening kan worden beschouwd 

als die van een wijs persoon, zonder ander belang. Ook al proberen andere verwanten deze beslissing 

te beïnvloeden, toch beperken hun drukmiddelen zich in deze context tot bedreigingen in verband met 

de steun.150 

De volwassenen die een “slechte” beslissing voor hun eigen kind zouden nemen, zijn in ieder geval 

geen slachtoffer van geweld of worden niet met geweld bedreigd. Landinfo heeft nooit een bron 

ontmoet die gevallen kent waarin andere familieden die zich persoonlijk zouden hebben belast met 

deze beslissing en deze daad, niet op de hoogte waren van de keuze van de ouders.151 

Volgens haar e-mail van 25 maart 2019 kent Lydia Umar (GAT) geen gevallen van ouders die 

problemen zouden hebben gehad omdat hun dochter niet besneden is.152 
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In een e-mail van 28 maart 2019 verklaart Pamela Okoroigwe (LEDAP) het volgende: 

“Parents can chose not to submit their girl children for FGM but this is rarely the case. In most 

cases, Parents especially those who live in the rural areas are the ones who request for FGM for 

their girl child. Some parents carry out FGM just to fulfill cultural obligation. I am not aware parents  

risk something for not submitting their daughter for FGM. Rather their girl-child will be referred as 

unclean and a girl who will be promiscuous when she gets married.”153 

Ehita Ikoghode Aikpitanyi (GPI) stelt vast dat ouders in het verleden slachtoffer zouden kunnen zijn 

geweest van een zekere vorm van geweld maar dat dit nu niet meer het geval is, met name als gevolg 

van de goedkeuring van de wet.154 

In een e-mail van 11 april 2019 antwoordt Sola Fagorusi (Onelife Initiative) het volgende: 

“Parent or caregivers of girls do not risk physical violence if they do not submit to FGM however, 

they could be pressured by family or community members. It is more of a social issue so they are 

seen as not identifying with the culture or norm. Benefits meant for the family or community can 

be withdrawn from them. It is also possible for the girl child to be cut by one of the family members 

if the caregiver who does not submit to FGM is not around. Threats of banishment have been 

reported by some families for refusing FGM. There’s the Violence Against Persons Prohibition Law 

in Nigeria which is anti-FGM, there are also state laws. It’s also possible that such women may be 

mutilated during pregnancy if the woman is the subject of interest to be mutilated. Nothing extreme 

in terms of violence though. Women who are keen on this will usually reach out to organization 

that can rally round them or simple walk away with the child pending when interest passes.”155 

4. Juridisch en institutioneel kader 

4.1. Wetgeving 

4.1.1. Internationale wetgeving 

Nigeria ratificeerde talrijke internationale verdragen die VGV-geweld veroordelen, zoals het 

Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK) in 1991,156 of het Verdrag inzake de 

uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) in 1985.157 

Op regionaal vlak ratificeerde Nigeria, zoals de meeste landen van de Afrikaanse Unie (AU), het African 

Charter on Human and Peoples' Rights158 en het African Charter on the Rights and Welfare of the Child 

(ACRWC) in 2001.159 

Nigeria ratificeerde ook (2004) het Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on 

the Rights of Women in Africa. Bovendien maakt Nigeria deel uit van de 36 landen die het 
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ondertekenden en ratificeerden, terwijl vijftien landen van de Afrikaanse Unie het nog niet 

ondertekenden en ratificeerden.160 

4.1.2. Nigeriaanse wetgeving 

Nigeria is een federaal land met 36 states. Zijn wetssysteem vermengt de Britse common law, het 

moslimrecht in twaalf states en het traditioneel recht. De twee machtsniveaus spelen een rol in de 

afkondiging van de wetten die VGV verbieden: de federale regering is verantwoordelijk voor de 

goedkeuring van de wetten en de regeringen van de states moeten deze wetten vervolgens 

goedkeuren en uitvoeren in hun respectieve states.161 

Deze combinatie van een trio rechtsbronnen en een federaal systeem houdt in dat het volgens de 

OESO zeer moeilijk is, de wetgeving te harmoniseren en discriminerende maatregelen af te 

schaffen.162 

4.1.2.1. Federale wetgeving 

Vóór 2015 baseerden de meeste juristen, ngo’s en activisten zich op de grondwet en op het African 

Charter on the Rights and Welfare of the Child (aangenomen in 2003 in de vorm van de Child Rights 

Act)163. Zowel deze grondwet als deze Child Rights Act vermelden VGV echter niet uitdrukkelijk als 

een misdrijf.164 Volgens de SIRP is deze Act bovendien slechts van toepassing in 23 states en in het 

Federal Capital Territory (FCT) van Abuja.165 

Op 25 mei 2015 ondertekende de president een wet, de “Violence Against Persons (Prohibition) Act, 

2015” of de “VAPP Act”, die onder andere VGV en schadelijke weduwschapsrituelen verbiedt.166 Dit is 

de eerste federale wet die VGV probeert te verbieden in het land.167 In tegenstelling tot de grondwet 

of de Child Rights Act stelt de VAPP Act VGV strafbaar.168 

Volgens artikel 6 van deze wet kan VGV worden veroordeeld door een gevangenisstraf tot vier jaar 

en/of een boete tot 200.000 naira. Een persoon die VGV probeert uit te voeren, net als een persoon 

die een andere persoon bij VGV helpt of raad geeft, riskeert tot twee jaar gevangenis en/of een boete 

tot 100.000 naira.169 

Deze wet stelt het verzwijgen van een VGV die zich heeft voorgedaan of op het punt staat zich voor 

te doen, niet uitdrukkelijk strafbaar. Deze wet maakt ook geen onderscheid tussen het feit of VGV al 

dan niet wordt uitgevoerd in een medisch kader of al dan niet door een gezondheidswerker.170 

Deze Act bepaalt echter dat de slachtoffers een adequate compensatie krijgen, opnieuw worden 

opgenomen in de maatschappij en de nodige steun en bescherming krijgen.171 
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Deze VAPP Act is een federale wet, dus alleen geldig in het Federal Territory of Abuja. Artikel 47 van 

deze Act bepaalt dat “this Act applies only to the Federal Capital Territory, Abuja”.172 De andere states 

moeten “spiegelwetten” aannemen om VGV te verbieden.173 

Ten slotte belet de HIV/AIDS (Anti-discrimination) Act, die werd ondertekend door de president in 

maart 2016, elke discriminatie van personen die besmet zijn (of beschouwd worden als besmet) met 

hiv/aids, maar wijst er in afdeling 3(3) op dat “no culture, practice or tradition shall encourage 

practices that expose people to the risk of HIV infection”.174 

Bovendien deelt Nigeria zijn grenzen met landen waar de wetten en de toepassing ervan aanzienlijk 

variëren. De ngo 28 Too Many constateert een gebrek aan informatie in verband met het oversteken 

van de grenzen om VGV uit te voeren.175 

4.1.2.2. Wetgeving van de deelstaten 

In verband met de goedkeuring van de VAPP Act beweert de ngo 28 Too Many in juni 2018 dat slechts 

dertien states (hoofdzakelijk uit het zuiden) een wet hebben ingevoerd die CGV verbiedt.176 

Volgens verschillende bronnen die Cedoca raadpleegde (de ngo’s ONG 28 Too Many en V4C, het 

International Centre for Investigative Reporting, la section étudiante van de universiteit van Oxford 

van Lawyers without Borders), beschikken twaalf states van Nigeria over hun eigen wetgeving die VGV 

verbiedt.177 Het gaat om de volgende states: Abia, Bayelsa, Cross Rivers, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, 

Ogun, Ondo, Osun, Oyo et Rivers178. 

Hier volgen beschrijvingen van enkele wetgevingen. 

Cross River State: the Girl-Child Marriages and Female Circumcision (Prohibition) Law (2000). Afdeling 

4 van deze wet voorziet in een straf die niet minder dan 10.000 naira mag bedragen, of in een 

gevangenisstraf tot twee jaar voor een niet eerder veroordeelde (drie jaar zonder mogelijkheid tot 

boete voor een recidivist), voor personen die VGV uitvoeren of van plan zijn uit te voeren, iemand 

anders verplichten, in de verleiding brengen of aanzetten om VGV te ondergaan, of die het mogelijk 

maken dat een vrouw of een meisje VGV ondergaan.179 

Ebonyi State: Law Abolishing Harmful Traditional Practices Against Women and Children (2001). Als 

gevolg van de VAPP Act wordt iedereen die VGV uitvoert, veroordeeld tot vijf jaar gevangenis.180 

Edo State: Prohibition of Female Genital Mutilation Law (1999). Deze wet voorziet in een staf van 

minstens drie jaar gevangenis of in een boete van minstens 3.000 naira, of in beide.181 

Rivers State: Child Rights Act (2009). Afdeling 25 van deze wet voorziet in een boete tot 50.000 naira 

of een jaar gevangenis, of in beide, voor elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks het toepassen 

van VGV op een meisje veroorzaakt.182 
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Bijlage 2 van het rapport van de ngo 28 Too Many bevat een tabel van 2014, die per state de wetten 

in verband met VGV opsomt en vermeldt of ze op dat moment al dan niet operationeel zijn.183 

In sommige sates in het noorden (zoals in Zamfara, Kano, Kebbi, Kaduna en Sokoto) beschermen de 

strafwetboeken van de sharia de kinderen tegen verschillende vormen van fysiek en psychologisch 

geweld.184 

Een meisje dat woont in een state waarvan de wetgeving VGV verbiedt, kan echter worden besneden 

in een state die deze praktijk niet verbiedt, zoals een moeder getuigt aan een journalist van de 

Safeworld International Foundation in 2015.185 

4.2. Bevoegde autoriteiten 

Uit een rapport van de Britse Home Office an juni 2015 blijkt dat de Nigeria Police Force (NPF), die 

aanwezig is in de 36 States, het voornaamste orgaan is dat zich bezighoudt met de toepassing van de 

wet in het land. Volgens dit rapport zijn de kwaliteit en het professionnalisme van de politie in de loop 

van het voorbije decennium verbeterd maar de politie gaat nog steeds gebukt onder talrijke lacunes 

(uitrusting, communicatie, technologie, personeel, training, inlichtingencapaciteit). Volgens ditzelfde 

rapport kan de politie discriminerend blijken te zijn wanneer ze gevallen van geweld tegen vrouwen 

behandelt.186 

Het rapport van de ngo 28 Too Many van november 2017 vermeldt het bestaan van een “gender unit” 

bij de politie, een eenheid die de slachtoffers van gendergeweld helpt, informatie over gender aan 

politieagenten verstrekt en de samenwerking met andere actoren verbetert.187 

De politie werkt namelijk samen met andere organen om haar reactie en houding ten opzichte van 

gendergeweld in het algemeen te verbeteren. Ze richtte referentiecentra voor seksueel geweld op 

(sexual assault referral centre, SARC).188 Het eerste SARC werd opgericht in Lagos, in het Lagos State 

Teaching Hospital.189 

Volgens het rapport van de Home Office beschikt Nigeria in heel het land over een gerechtelijk systeem 

met een rechtspraak in twee instanties, zowel voor de common law als voor het gewoonterecht. Dit 

rechtssysteem kan echter druk ondervinden vanwege politieke of economische actoren. Bovendien 

gaat het gebukt onder gelijkaardige lacunes als de politie.190 

Volgens een rapport van de Population Council van mei 2017 is alleen het Hooggerechtshof van het 

Federal Capital Territory Abuja bevoegd om te verhoren en de VAPP Act toe te passen.191 
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4.3. Gerechtelijke acties 

De bronnen die Cedoca raadpleegde, zoals het rapport van de ngo 28 Too Many van juni 2018,192 

ngo’s,193 de Nigeriaanse of internationale pers,194 het gezamenlijke programma van UNICEF en het 

UNFPA195 of de OESO,196 beweren dat geen enkele uitvoerder van VGV werd veroordeeld. 

Volgens het rapport van 28 Too Many van juni 2018 en de OESO bestaat er geen systeem dat de 

rechtzaken in verband met VGV centraliseert.197 

De Population Council stelt het volgende vast: “Besides expressions of intentions by relevant officials, 

there is no evidence of legal challenges to the practice anywhere in the country, especially following 

the passing of enabling laws.”198 De ngo betreurt ook het gebrek aan recent onderzoek naar de situatie 

na de VAPP Act van 2015.199 

Bovendien wordt VGV nog altijd openlijk uitgevoerd waar al gelijkaardige wetten bestonden. De 

overheidsfunctionarissen of hun verantwoordelijken willen zich namelijk niet bemoeien met culturele 

en religieuze praktijken.200 De families zelf zijn terughoudend om een dergelijk geval voor de hoven 

en rechtbanken te brengen, volgens de ngo 28 Too Many en het ICIR.201 

Volgens de Population Council zouden zelfs enkele sporadische veroordelingen bepaalde tradities in 

verband met VGV niet kunnen wijzigen. Om die reden blijft VGV in Nigeria bestaan.202 

Algemeen stelt het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken in zijn rapport van april 2018 over 

de mensenrechten in Nigeria vast dat “police often refused to intervene in domestic disputes” en dat 

“in rural areas, courts and police were reluctant to intervene to protect women who formally accused 

their husbands of abuse if the level of alleged abuse did not exceed local customary norms”.203 

In de SIGI van 2019, stelt de OESO verschillende punten in verband met de toegang van vrouwen tot 

het gerecht in de praktijk vast: 

“In practice, women’s access to justice is often obstructed by discriminatory practices in legal 

application and procedures […]. Such practices includes insufficient budget allocation for legal aid, 

corruption and stereotyping in law enforcement and the judiciary, penal laws that are outdated or 

inadequately enforced (especially those related to violence against women), and discriminatory 

legal procedures where women’s testimony received less weight than that of men […]. Underlying 

these challenges include cultural belief and traditional attitudes towards women that embed 

discriminatory social norms that place women inferior to men in all spheres of life […].”204 

Een reportage van het International Centre for Investigative Reporting (ICIR) van november 2018 

toont aan dat de meeste politieagenten in Edo State die aanwezig waren bij een opleiding, de VAPP 

Act niet kenden.205 In Osun, waar het prevalentiepercentage 67,8 % bedraagt, kregen de ambtenaren 

die de wet moeten toepassen, zoals politieagenten, agenten van het Nigeria Security and Civil Defense 
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Corps (NSCDC) of van Nigeria Immigration Services (NIS), een opleiding over de anti-MGF-wet in deze 

state.206 

De wet is nog altijd niet vertaald in de lokale talen, waardoor de bevolking de wet minder goed kent.207 

De ngo SIRP hield een kleine studie in zeventien LGA’s van Enugu State. Op een steekproef van 210 

vrouwen beweert 95,2 % dat ze nooit hebben gehoord van de VAPP Act, terwijl 90,47 % van hen 

meent, zodra ze op de hoogte zijn gebracht, dat deze Act in de wetgeving van de state zou moeten 

worden omgezet.208 

In Kwara State had een man op Facebook openlijk reclame gemaakt voor gratis verminkingen. Volgens 

de ngo SIRP dienden verschillende personen een klacht in bij de politie maar was in februari 2018 nog 

niemand gearresteerd in deze zaak.209 

Wanneer een wet van een state VGV strafbaar stelt, moeten de ngo’s volgens het Amerikaanse 

Ministerie van Buitenlandse Zaken de plaatselijke autoriteiten ervan overtuigen dat deze wet van 

toepassing is in hun districten.210 

Volgens het rapport van de ngo 28 Too Many van november 2017 en de Home Office is het moeilijk, 

wetten zoals deze die VGV verbieden, te doen naleven op het platteland want er is weinig 

politieactiviteit.211 De ngo 28 Too Many vermeldt ook bepaalde beperkingen op gebied van 

verplaatsingen die mannelijke familieleden meisjes en dochters opleggen.212 

De Home Office wijst erop dat “in general, effective state protection is likely to be available”.213 

5. Standpunt en/of acties van de actoren op het terrein 

Volgens een rapport van mei 2017 van de Population Council is er geen gebrek aan actoren, wil en 

bekwaamheid om de uitdaging van de VGV op alle niveaus van deze problematiek aan te gaan. Er is 

echter geen specifieke en zichtbare aandacht voor het promoten van economische alternatieven voor 

de besnijdsters,214 ondanks enkele acties in die richting.215 De meeste personen die de Population 

Council bevroeg, hadden gehoord van de anti-VGV-campagnes.216 

In hetzelfde rapport stelt de Population Council vast dat, ondanks de nationale en internationale 

beloften om VGV uit te roeien, de veranderingen miniem zijn.217 Deze ngo stelt ook vast dat zeer 

weinig studies de efficiëntie van de programma’s ter bestrijding van VGV beoordelen en dat het dus 

moeilijk is, zich over dit aspect uit te spreken.218 Ter illustratie: volgens een reportage van het ICIR 

van februari 2015 zijn de personen die besnijden, op de hoogte van de sensibiliseringscampagnes of 

werden ze zelf gesensibiliseerd. Dit belet hen echter niet, deze praktijk voort te zetten.219 

                                                
 

206 28 Too Many, 06/2018, url 
207 28 Too Many, 06/2018, url 
208 SIRP, 14/02/2018, url 
209 SIRP, 14/02/2018, url 
210 USDOS, 20/04/2018, url 
211 28 Too Many, 11/2017, url ; Home Office, 02/2017, url 
212 28 Too Many, 11/2017, url 
213 Home Office, 02/2017, url  
214 Population Council, 05/2017, url 
215 Premium Times (Ezeamalu B.), 24/05/2016, url ; The Guardian (Oluwalana S.), 24/05/2016, url  
216 Population Council (Obianwu O., Adetunji A., Dirisu O.), 01/2018, url 
217 Population Council, 05/2017, url  
218 Population Council, 05/2017, url 
219 ICIR (Adams A. A.), 07/02/2015, url   

https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/nigeria_law_report_v1_(june_2018).pdf
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Law%20Reports/nigeria_law_report_v1_(june_2018).pdf
https://stampoutgbv.blogspot.com/2018/02/the-law-and-female-genital-mutilation.html
https://stampoutgbv.blogspot.com/2018/02/the-law-and-female-genital-mutilation.html
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2017&dlid=277033#wrapper
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Images/PDF/nigeria_country_profile_-_final.compressed.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/595458/CPIN_-_NGA_-_FGM_-_v_1_0.pdf
https://www.28toomany.org/static/media/uploads/Country%20Images/PDF/nigeria_country_profile_-_final.compressed.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/595458/CPIN_-_NGA_-_FGM_-_v_1_0.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMC-NigeriaScopingReview.pdf
https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/204040-nigerian-genital-cutters-give-conditions-ending-female-genital-mutilation.html
https://guardian.ng/news/obasanjo-experts-seek-action-against-female-genital-mutilation/
https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2018RH_UnderstandingMedFGMC-Nigeria.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMC-NigeriaScopingReview.pdf
http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMC-NigeriaScopingReview.pdf
http://icirnigeria.org/scarred-for-life/


 

 

 NIGERIA. Vrouwelijke genitale verminking (VGV)  

13 mei 2019 

 

 
Pagina 28 van 52

 
    

  

 

De voornaamste interventies van deze bestrijdingsprogramma’s zijn sensibiliseringscampagnes, 

omscholingsprogramma’s voor besnijdsters, alsook interventies op gebied van mensenrechten en 

mentaliteitswijziging.220 De radio is het meest gevraagde medium door de Nigerianen maar debatten 

rond VGV wordt steeds zichtbaarder op de sociale netwerken.221 

Het rapport van de Population Council bevat een tabel met de tussenkomende partijen, de soorten 

activiteiten en het jaar van de interventies. Deze tabel is beschikbaar in bijlage 7. 

De voornaamste actoren van deze sensibilisering zijn de overheid en Nigeriaanse ngo’s,222 alsook 

internationale organisaties. 

5.1. Overheid 

Verschillende vooraanstaande politieke persoonlijkheden zoals de first lady, de minister van 

Gezondheid en sommige gouverneurs en hun echtgenotes spreken zich duidelijk uit tegen VGV.223 

Sinds 2014 viert het Ministerie van Gezondheid op 6 februari de internationale dag tegen VGV.224 

Vanaf het volgende jaar werden in het kader van deze internationale dag verschillende programma’s 

georganiseerd zoals de opleiding van verplegers, een gezamenlijke ministeriële persconferentie, een 

symposium gewijd aan VGV en bestemd voor onderwijzers en journalisten, sensibilisering van 

verschillende actoren van het openbare leven.225 Het Ministère Fédéral de la Condition de la femme 

eert sinds 2005 ook de jaarlijkse zestien dagen van nultolerantie van geweld tegen vrouwen en 

sensibiliseert politieagenten.226 

Deze ministeries proberen sinds verschillende jaren VGV af te schaffen, met name door de besnijdsters 

andere activiteiten voor te stellen die hen een inkomen verschaffen, volgens een onderzoek van het 

genderbeleid van Nigeria door het Japan International Cooperation Agency in 2011.227 Volgens de ngo 

28 Too Many wordt het overtuigen van besnijdsters om te stoppen met VGV, dat een belangrijk deel 

van hun inkomsten vormt, geciteerd als een van de belangrijkste uitdagingen van de strijd tegen 

VGV.228 

In februari 2016 lanceerde de echtgenote van de president van de republiek het “National Response 

plan to FGM/C” alsook de campagne om een einde te maken aan VGV, door de echtgenotes van de 

gouverneurs van de states op te roepen, haar te steunen in haar stappen.229 

Hetzelfde jaar werd dit evenement herhaald in de states Ebonyi, Ekiti, Imo, Osun, Lagos en Oyo, met 

de echtgenotes van de gouverneurs van deze states en andere actoren. Bij deze gelegenheid werden 

twaalf verklaringen van algemeen beleid voor het stopzetten van VGV gedeeld door de politieke, 

traditionele en religieuze leiders.230 Dit evenement werd gevolgd door achttien tv-zenders, dertien 

radio’s en 33 krantenredacties.231 
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5.2. Internationale organisaties 

In zijn rapport van november 2017 citeert 28 Too Many verschillende internationale organisaties die 

met diverse strategieën VGV in Nigeria bestrijden. Dit rapport vermeldt Girl Effect Nigeria, The Girl 

Generation, CI-AF, UNICEF en het UNFPA.232 Nigeria is een van de acht Afrikaanse landen die 

betrokken zijn bij het “Spotlight Initiative to eliminate violence against women and girls” van de 

Europese Unie en de Verenigde Naties. In Afrika wil dit programma van 250 miljoen euro VGV en 

gedwongen huwelijken betrijden.233 

5.3. Niet-gouvernementele organisaties 

Dit rapport citeert ook lokale of internationale organisaties: Action Health Incorporated (AHI), Centre 

for Healthcare and Economic Empowerment for Women and Youth (CHCEEWY), Center for Social Value 

and Early Childhood Development (CESVED), Child Adolescent and Family Survival Organization – 

Women’s Rights Action Group (CAFSO-WRAG), Child Health Advocacy Initiative (CHAI), Initiative for 

Food Environment and Health Society (IFEHS), Medical Women’s Association of Nigeria, Safehaven 

Development Initiative, Society for the Improvement of Rural People (SIRP) en Star of Hope 

Transformation Centre.234 

Al deze ngo’s kunnen openlijk werken rond deze anti-VGV-programma’s en kregen de steun van de 

voormalige of de huidige regering. Ze moeten echter meedraaien in een maatschappij die aangetast 

is door corruptie. 235 

Volgens de ngo’s en activisten talmen de states met de invoering van de VAPP Act in hun eigen 

wetgeving. De ngo 28 Too Many stelt in juni 2018 vast dat het maatschappelijk middenveld “is, in 

many cases, campaigning hard for state laws to be adopted and/or implemented”.236 

Het middenveld betreurt dat de VAPP Act de traditionele besnijdsters van wie het inkomen afhangt 

van VGV en van hun status binnen de maatschappij, niet ontmoedigt. Zij worden er dus toe aangezet, 

VGV in de clandestiniteit te beoefenen.237 

6. Medische en psychologische zorg voor de slachtoffers 

Volgens de Population Council is de kwaliteit van de zorg die de slachtoffers van VGV zouden kunnen 

krijgen in de gezondheidsinstellingen in Nigeria, niet duidelijk.238 Deze ngo doet op dit ogenblik een 

onderzoek naar dit onderwerp maar beschikt nog niet over exacte gegevens om te delen,239 behalve 

dat het handboek van de WHO in verband met goede praktijken voor de zorg aan de slachtoffers van 

VGV240 nog niet is ingevoerd of aangepast in Nigeria.241 
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Cursussen die het verzorgend personeel (verpleegsters en artsen) moeten helpen zorg te verstrekken 

aan de slachtoffers van VGV, alsook kennis over de VAPP Act werden in 2016 in hun opleiding 

opgenomen.242 

Voglens Sola Fagorusi (Onelife Initiative) is er medische en gynaecologische opvolging in de 

ziekenhuizen aanwezig. Geschoold personeel, met name op gebied van fistels, een van de meest 

voorkomende gevolgen, is beschikbaar. Dit wordt bevestigd door Christopher Ugwu (SIRP).243 

Sola Fagorusi (Onelife Initiative) vermeldt de volgende ziekenhuizen: 

- National Obstetric Fistula Center, Abakaliki, Ebonyi State (Christopher Ugwu verwijst ook naar dit 

ziekenhuis244); 

- National Obstetric Fistula Center, Babbar Ruga, Katsina State; 

- Gesse VVF Center, Birnin Kebbi, Kebbi State; 

- Laure Fistula Center at Murtala Mohammed Specialist Hospital, Kano State; 

- Jahun VVF Center, Jigawa State; 

- National Obstetric Fistula Center, Bauchi State; 

- Faridat Yakubu General Hospital, Zamfara State; 

- Maryam Abatcha Women and Children’s Hospital (MAWCH), Sokoto State; 

- Ogoja General Hospital, Cross River State; 

- Sobi Specialist Hospital, Ilorin, Kwara State; 

- University College Hospital at the University of Ibadan, Oyo State.245 

Cedoca vroeg ook aan Pamela Okoroigwe (LEDAP) of ze wist of slachtoffers van VGV medisch en/of 

psychologisch konden worden opgevolgd. In een e-mail van 1 april 2019 legt ze uit dat ze niet op de 

hoogte is van een dergelijke opvolging maar dat “mental health experts help FGM victims to deal with 

the psychological impact of FGM”.246 

In verband met deze psychologische opvolging verduidelijkt Sola Fagorusi (Onelife Initiative) het 

voglende: 

“Psychological care is not really pronounced in Nigeria and it is perceived by most people as a 

luxury because an average citizen cannot afford it. It is mainly possible among the elites but it is 

growing. The other also is sex therapy and there’s a growing body of knowledge around this in 

Nigeria. Culturally, it’s considered strange sitting before a stranger to tell your problems and then 

paying him or her to help with finding a solution.” 247 

  

                                                
 

242 Population Council, 05/2017, url 
243 Fagorusi S., uitvoerend directeur van Onelife Initiative, e-mail, 11/04/2019; Ugwu C., uitvoerend directeur van 
de SIRP, e-mail, 12/04/2019 
244 Ugwu C., uitvoerend directeur van de SIRP, e-mail, 12/04/2019 
245 Fagorusi S., uitvoerend directeur van Onelife Initiative, e-mail, 11/04/2019 
246 Okoroigwe P., juridisch advisur en programmaverantwoordelijke bij het LEDAP, e-mail, 01/04/2019 
247 Fagorusi S., uitvoerend directeur van Onelife Initiative, e-mail, 11/04/2019 

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMC-NigeriaScopingReview.pdf
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Samenvatting 

Volgens de studie “Multiple Indicator Cluster Survey 2016-17” onderging iets minder dan een op vijf 

vrouwen (18,4 %) tussen 15 en 49 jaar VGV in Nigeria. Volgens dezelfde studie onderging iets meer 

dan een op vier meisjes (25,3 %) van 0 tot 14 jaar VGV. 

Bij deze besneden vrouwen en meisjes komt besnijdenis met verwijdering van delen van de huid het 

meest voor. VGV gebeurt vaak op zeer jonge leeftijd bij het kind. Herbesnijdenissen of re-infibulaties 

komen zeer weinig voor. 

De besneden vrouwen komen hoofdzakelijk uit het zuiden van het land, hoofdzakelijk uit de states 

Osun, Ebonyi Ekiti, Imo, Oyo en Kwara. 

Hoe meer de gezinnen geklasseerd zijn in de rijke kwintielen van economisch welzijn, hoe meer 

vrouwen van deze gezinnen besneden zijn. A contrario is 43 % van de meisjes uit gezinnen van het 

armste kwintiel besneden, terwijl 14,4 % uit de rijkste gezinnen besneden is. 

De ouders opteren dus voor VGV om seksuele promiscuïteit en ontrouw te voorkomen, om 

vruchtbaarheid en een huwelijk te garanderen, om geboortes te vergemakkelijken, om kindersterfte 

te voorkomen, om de culturele normen in verband met het “uiterlijk” van de vrouwelijke 

geslachtsorganen te respecteren. Anderen koesteren het hevige verlangen om de cultuur en de 

tradities van de voorouders te respecteren of zich te schikken naar de sociale normen waarin ze 

verkeren. 

De beslissing om te besnijden wordt door de ouders van het meisje genomen. De vader heeft het 

laatste woord, ondanks dat hij niet aanwezig mag zij bij de operatie en bij het genezingsproces. Soms 

laat de vader de moeder alleen beslissen omdat hij meent dat ze meer weet van dit onderwerp. 

Volgens een studie van de Population Council konden de grootmoeders ook zeer veel invloed op deze 

beslissing uitoefenen. 

De besnijdenissen worden vaak uitgevoerd door traditionele besnijdsters, zelden door 

gezondheidswerkers. 

De gendergelijkheidsindexen van internationale organen situeren Nigeria op een zeer laag niveau, wat 

betekent dat vrouwen vaak worden gediscrimineerd. 

Besnijdenis blijkt een intiem onderwerp te zijn en andere personen weten niet noodzakelijk of een 

vrouw al dan niet besneden is. De bronnen van Cedoca constateren geen grote (fysieke of 

maatschappelijke) repercussies voor ouders die hun dochter niet willen besnijden. 

Nigeria ratificeerde talrijke internationale verdragen die VGV-geweld veroordelen. Via verschillende 

ministeries lanceert of steunt het anti-VGV-programm’s. De “Violence Against Persons (Prohibition) 

Act” (VAPP Act), die in mei 2015 werd ondertekend, verbiedt onder andere VGV. In eerste instantie is 

deze Act slechts geldig in het Federal Capital Territory. Om van toepassing te zijn in de andere states, 

moet de Act worden goedgekeurd door de wetgevende vergaderingen van de states. 

Bovendien beschikken twaalf states over een specifieke wetgeving die VGV verbiedt. 

De Nigeria Police Force (NPF) is het belangrijkste orgaan dat zich bezighoudt met de wet in Nigeria. 

Nigeria beschikt ook over een gerechtelijk systeem met een rechtspraak in twee instanties maar alleen 

het Hooggerechtshof van het Federal Capital Territory Abuja is bevoegd om te verhoren en de VAPP 

Act toe te passen. 

Volgen de bronnen van Cedoca werd geen enkele uitvoerder van VGV veroordeeld. Er doen zich 

problemen voor zodra het de toegang tot het gerecht voor vrouwen, culturele praktijken of feiten op 

het platteland betreft. 
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De voornaamste VGV-sensibiliseringsactoren zijn de overheid (o.a. diverse hoge personaliteiten die 

opentijk standpunt tegen VGV innemen) en de ngo’s. De Population Council stelt echter vast dat de 

resultaten van deze sensibiliseringen en acties miniem zijn. 

Sommige ziekenhuizen beschikken over geschoold personeel om VGV medisch op te volgen. De 

Population Council doet op dit ogenblik onderzoek naar dit onderwerp maar beschikt nog niet over 

exacte gegevens om te delen. Een psychologische opvolging wordt cultureel minder overwogen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: verdeling (in %) van vrouwen tussen 15 en 49 jaar per type besnijdenis, volgens 

specifieke sociaal-demografische kenmerken – MICS 2017248 

 

 

 

                                                
 

248 NBS, UNICEF, 02/2018, url 

https://www.unicef.org/nigeria/NG_publications_mics_201617feb2018.pdf
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Bijlage 2: verdeling (in %) van vrouwen die een specifieke vorm van besnijdenis hebben 

ondergaan, volgens specifieke sociaal-demografische kenmerken – DHS 2013249 

 

                                                
 

249 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 

http://dhsprogram.com/publications/publication-FR293-DHS-Final-Reports.cfm#sthash.0UEAIFTU.dpuf
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Bijlage 3: percentage meisjes tussen 0 en 14 jaar die besneden zijn, naargelang van het 

type VGV en de leeftijd en de sociaal-demografische kenmerken van het gezin – MICS 

2017250 

 

  

                                                
 

250 NBS, UNICEF, 02/2018, url 

https://www.unicef.org/nigeria/NG_publications_mics_201617feb2018.pdf
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Bijlage 4: verdeling (in %) van de vrouwen tussen 15 en 49 jaar die van besnijdenis hebben 

gehoord, naargelang ze denken dat deze praktijk al dan niet moet worden voorgezet, 

volgens specifieke sociaal-demografische kenmerken – MICS 2017251 

 

                                                
 

251 NBS, UNICEF, 02/2018, url 

https://www.unicef.org/nigeria/NG_publications_mics_201617feb2018.pdf
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Bijlage 5: verdeling (in %) van besneden meisjes tussen 0 en 14 jaar volgens huidige leeftijd 

en van vrouwen tussen 15 en 49 jaar volgens de persoon die de besnijdenis heeft uitgevoerd 

– DHS 2013252 

 

 

  

                                                
 

252 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 

http://dhsprogram.com/publications/publication-FR293-DHS-Final-Reports.cfm#sthash.0UEAIFTU.dpuf
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Bijlage 6: verdeling (in %) van vrouwen tussen 15 en 49 jaar die werden besneden, per 

leeftijd van besnijdenis, volgens specifieke sociaal-demografische kenmerken – DHS 2013253 

 

                                                
 

253 Federal Republic of Nigeria, NPC, ICF International, 06/2014, url 

http://dhsprogram.com/publications/publication-FR293-DHS-Final-Reports.cfm#sthash.0UEAIFTU.dpuf


 

 

 NIGERIA. Vrouwelijke genitale verminking (VGV)  

13 mei 2019 

 

 
Pagina 42 van 52

 
    

  

 

 

  



 

 

 NIGERIA. Vrouwelijke genitale verminking (VGV)  

13 mei 2019 

 

 
Pagina 43 van 52

 
    

  

 

Bijlage 7: actoren en interventies in de strijd tegen MGF – Population Council254 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

254 Population Council, 05/2017, url 

http://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2017RH_FGMC-NigeriaScopingReview.pdf
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Bijlage 8: kaart van de regio’s en bevolkingsgroepen van Nigeria - DFAT255 

  

                                                
 

255 DFAT, Country Information Report Nigeria, 09/03/2018, url  

http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/country-information-report-nigeria.pdf
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