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Betreft Beantwoording vragen van het lid Van der Staaij over het aandacht
vragen voor gendercide tijdens het staatsbezoek aan China

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van
der Staaij over het aandacht vragen voor gendercide tijdens het staatsbezoek aan
China. Deze vragen werden ingezonden op 20 oktober 2015 met kenmerk
2015Z19523.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Bert Koenders
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Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het
lid Van der Staaij (SGP) over het aandacht vragen voor gendercide tijdens
het staatsbezoek aan China.
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Vraag 1
Herinnert u zich mijn unaniem aangenomen motie, waarin de regering werd
verzocht om in haar genderbeleid op buitenlands terrein extra aandacht te
besteden aan het bestrijden van het ombrengen van meisjes om reden van
geslacht of het aborteren om die reden? 1)
Antwoord
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat het wenselijk is dat tijdens het staatsbezoek aan China
aandacht wordt gevraagd voor het ombrengen van meisjes of het uitvoeren van
abortussen om die reden («gendercide»)? Welke mogelijkheden ziet u daartoe?
Vraag 3
Welke diplomatieke mogelijkheden gaat u benutten om de gendercide onder de
aandacht te brengen van de Chinese regering?
Antwoord
Het tegengaan van geweld tegen meisjes en vrouwen, met inbegrip van
ongeboren meisjes, is één van de beleidsprioriteiten van Nederland. Het kabinet
brengt dit onderwerp ter sprake in relevante multilaterale en bilaterale
besprekingen met landen waar deze praktijk zich veel voordoet. Tijdens de
onlangs gehouden bilaterale mensenrechtenconsultaties met China is door de
mensenrechtenambassadeur aandacht gevraagd voor het voorkomen van abortus
van meisjes om reden van geslacht. Van Chinese zijde is gesteld dat het artsen en
specialisten wettelijk niet is toegestaan tijdens de zwangerschap het geslacht van
het kind bekend te maken. Tevens heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport dit onderwerp besproken met zijn ambtsgenoot tijdens het
staatsbezoek aan China. Zij hebben gesproken over de uitdagingen van de
Chinese overheid om het verbod op gender screening met name in de rurale
gebieden te handhaven. Zijn counterpart gaf aan dat gendercide de aandacht
heeft van de Chinese overheid en er daar ook een campagne tegen heeft
lopen. Ook via de ambassade in Peking houdt Nederland het onderwerp
nauwlettend in de gaten. In internationale bijeenkomsten agendeert Nederland
het onderwerp als onderdeel van zijn bredere inzet op bestrijding van geweld
tegen vrouwen en meisjes.
Vraag 4
Bent u bereid deze vragen voor het staatsbezoek aan China te beantwoorden?
Vraag 5
Bent u bereid de Kamer na het staatsbezoek over de uitkomsten te informeren?
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Antwoord
Het kabinet neemt in beantwoording van de vragen de uitkomsten van het
staatsbezoek mee, waardoor de beantwoording niet voorafgaand aan het
staatsbezoek heeft plaatsgevonden. Zie voor de uitkomsten het antwoord op
vraag 3.
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1) Kamerstuk 33 400-V, nr. 80
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