
RvV X - Pagina 1

nr. 111 266 van 3 oktober 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sierra Leoonse nationaliteit te zijn, op

12 september 2013 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 27 augustus 2013.

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 september 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

27 september 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. MANZANZA loco advocaat B.

BASHIZI en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Sierraleoonse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn in Bo town. U groeide op

in Freetown.

Uw ouders zijn beiden etnische Mende. Uw ouders gingen uit elkaar toen u 2 jaar was; u ging bij uw

vader wonen en uw 2 oudere zussen, M.(...) en B.(...) , trokken in bij uw moeder. Uw vader overleed op

17 januari 2000. U bleef na zijn dood in het huis in Nicol street wonen waar u met hem had gewoond.

Daar zorgde een buurvrouw voor u, maar u ging ook af en toe naar uw moeder in Allan town. Op uw

19de, nadat u uw middelbaar onderwijs had beëindigd, ging u definitief bij uw moeder inwonen. Uw

grootmoeder langs moederskant woonde ook bij haar in. U had er intussen nog 2 stiefzusjes bij

gekregen; S.(...) en G.(...) . Toen u in het 3de jaar middelbaar onderwijs zat drong uw grootmoeder erop
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aan dat u zou worden geïniteerd (besneden) in de Bundu Society, een genootschap waarin zij sowe

(besnijdster) was. U zei tegen uw moeder dat u dat niet wilde en dat u uw leven wilde leven zoals u

wilde. Toen u in het 5de jaar middelbaar onderwijs zat, probeerde men u – naar aanleiding van de

begrafenis van de moeder van uw grootmoeder - onder dwang te initiëren, maar u weigerde andermaal.

In het midden van 2012 werd uw grootmoeder ziek. Volgens de traditie van de Bundu society waar zij

toe behoorde, moesten na haar dood 5 personen in het genootschap worden geïnitieerd, waarvan 1

haar in de positie van sowe zou opvolgen. U werd door uw grootmoeder aangeduid als diegene die haar

na haar dood moest opvolgen. U weigerde dit. Op 19 januari 2013 overleed uw grootmoeder. Dezelfde

dag kwamen leden van het Bundo-genootschap u thuis ophalen, maar u vluchtte weg. U begaf zich naar

het huis van uw vriendin Juliet. U verbleef er 3 weken. Zij en haar oom die op de immigratiedienst

werkte hielpen u om een paspoort te verkrijgen. Op 1 juni 2013 reisde u per vliegtuig naar Gambia. Daar

wachtte Mohamed, een andere oom van Juliet die in Gambia woonde, u op. Hij bracht u onder bij zijn

vriendin. Hij hielp u een visum voor Rusland te verkrijgen. Hij beloofde dat hij u daar zou helpen om een

universiteit te zoeken, want u wilde massacommunicatie of internationale relaties studeren. Op 10

augustus 2013 vertrok u met Mohamed naar België, waar u de volgende dag aankwam. Na aankomst

verdween hij met uw paspoort. U klopte aan bij de immigratiedienst op de luchthaven en vroeg op 11

augustus (volgens uw eigen verklaringen, maar volgens uw bijlage 25 is het 10 augustus) 2013 asiel

aan op de luchthaven van Zaventem omdat u niet in het bezit was van enig reis- of identiteitsdocument.

B. Motivering Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

U verklaarde uw land van oorsprong te hebben verlaten omdat u vreest tegen uw wil te zullen

worden geïnitieerd (en bijgevolg besneden) in de Bundo society waar zowel uw moeder als uw

grootmoeder besnijdster waren. Daar bovenop vreest u gedwongen te zullen worden om uw overleden

grootmoeder op te volgen als sowe (besnijdster) binnen de Bundo society.

Vooreerst kan worden opgemerkt dat u volstrekt niet kan overtuigen dat u bij terugkeer

naar Sierra Leone tegen uw wil zal worden geïniteerd (en bijgevolg besneden) in de Bundo

society.

Zo roept de vaststelling dat u op uw 25ste niet werd geïnitieerd/besneden binnen de Bundo vragen op

bij uw bewering dat u bij terugkeer naar Sierra Leone alsnog onder dwang zal worden besneden.

U verklaarde dat uw grootmoeder, die sowe was (gehoor CGVS, p. 13), er al sinds u in het 3de

jaar middelbaar onderwijs zat (u was toen 15 of 16) op aandrong dat u zou worden geïnitieerd

(gehoor CGVS, p. 14), dat er ‘constant’ op uw besnijdenis werd aangedrongen (gehoor CGVS, p. 11) en

dat er ter gelegenheid van de begrafenis van de moeder van uw grootmoeder – toen u in het 5de

jaar middelbaar zat – een poging werd gedaan om u te initiëren (gehoor CGVS, p. 11), die echter

niet doorging, omdat u niet wilde (gehoor CGVS, p. 11). De vaststelling dat u 10 jaar later nog steeds

niet bent geïnitieerd/besneden, laat toe om te betwijfelen dat het uw moeder en grootmoeder, die

beiden sowe zouden zijn (geweest) (gehoor CGVS, p. 13, 15), werkelijk menens was om u te laten

initiëren.

Bovendien blijkt uit uw verklaring dat u op uw 19de definitief bij uw moeder en grootmoeder introk

in Allen town (gehoor CGVS, p. 5, 13) des te meer dat uw vrees om te worden geïnitieerd dient te

worden gerelativeerd. Uit uw asielrelaas blijkt dat u vanaf uw 2 jaar bij uw vader in Nicol street woonde

(gehoor CGVS, p. 4) en dat u - na diens dood in januari 2000 (gehoor CGVS, p. 5) - nog verschillende

jaren (van uw 1ste jaar middelbaar onderwijs tot het 6de jaar middelbaar onderwijs) in Nicol street bleef

wonen, onder de hoede van een buurvrouw (p. 13). De vaststelling dat u als 19-jarige definitief ging

inwonen bij uw moeder en grootmoeder, van wie u beweert dat zij constant aandrongen op uw initiatie

en die zelfs al een concrete poging daartoe ondernamen (cf. supra), roept andermaal vragen op naar de

ernst van hun determinatie om u te initiëren. Het komt weinig overtuigend over dat u zich uitgerekend

zou zijn gaan vestigen bij de personen van wie u zegt dat ze u zullen dwingen tot initiatie/besnijdenis in

de Bundo. Uit het gehoor door het CGVS blijkt bovendien dat u een zelfstandige, zelfbewuste en

ambitieuze jonge vrouw bent; u verklaarde na de dood van uw vader (toen u in het 1ste jaar middelbaar

onderwijs zat) met succes verschillende mensen te hebben aangesproken om uw studies te financieren,

waardoor u erin slaagde uw middelbare school af te maken (gehoor CGVS, p. 8.); u stelde een huwelijk

te hebben geweigerd, om uw studies prioriteit te geven (gehoor CGVS, p. 8); u bent er trots op dat u

altijd voor uzelf en uw kind hebt kunnen zorgen (gehoor CGVS, p. 18) en u geeft blijk van

progressieve standpunten met betrekking tot uw rechten als vrouw, die u ook probeert over te brengen

op uw stiefzusje (gehoor CGVS, p. 12, 14). Daarnaast verklaarde u massacommunicatie of

internationale relaties te willen studeren (gehoor CGVS, p. 18) aan de universiteit. Deze vaststellingen

laten des te meer toe om te besluiten dat er geen dwingende redenen waren waarom u zich op uw 19de

uitgerekend diende te vestigen bij uw moeder (en grootmoeder).
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Ook verklaarde u dat uw oudere zussen, M.(...) en B.(...) , werden geïnitieerd/besneden, maar dat uw

2 jongere stiefzussen, G.(...) en S.(...) , niet werden besneden (gehoor CGVS, p. 12). Wanneer u

gevraagd werd waarom uw stiefzussen nog niet werden geïniteerd [vermits zij ook onder eenzelfde dak

wonen als uw moeder en grootmoeder die volgens u beiden sowe zijn], antwoordde u dat S.(...) ’s vader

verdween en dat zij bij een tante woonde en sinds 3 jaar opnieuw bij uw moeder woont (gehoor CGVS,

p. 12). De vaststelling blijft echter dat ook zij – als 14-jarige -nog niet werd geïniteerd (gehoor CGVS, p.

11, 12), ondanks uw bewering dat uw moeder en grootmoeder sowe zijn. Voor wat uw ander stiefzusje,

G.(...) , betreft, die 12 is (gehoor CGVS, p. 11), antwoordde u dat haar vader nooit zal willen dat zij

wordt geïnitieerd (gehoor CGVS, p. 12), waardoor u impliciet aangeeft dat de invloed van uw moeder

en grootmoeder om hun (klein)dochters te dwingen tot initiatie/besnijdenis toch sterk kan

worden gerelativeerd.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u uw dochter, die 6 is en nog niet werd geïniteerd,

uitgerekend bij uw moeder heeft achtergelaten (gehoor CGVS, p. 12). Op de vraag of u denkt dat uw

moeder haar zal initiëren antwoordde u bevestigend en u bevestigde ook dat uw moeder u al had

gevraagd om uw dochter te laten initiëren, maar dat u had gezegd dat u zelf ook niet geïniteerd was en

dat u het ook voor uw dochter niet wilde (gehoor CGVS, p. 12). De vaststelling dat u uw onbesneden

dochter achterliet bij uw moeder die besnijdster zou zijn, terwijl u tegen besnijdenis van uw dochter bent,

is dan ook een bijkomend element om te betwijfelen dat uw moeder werkelijk gedetermineerd zou zijn

om uw dochter te laten initiëren/besnijden.

Verder blijkt uit informatie waarover het CGVS beschikt dat - wanneer men de prevalentie

van besnijdenis in Sierra Leone beschouwt naargelang de leeftijdscategorie - de prevalentie bij

jongere meisjes lager ligt dan bij oudere meisjes en vrouwen. Meer bepaald is de prevalentie 76 % voor

de leeftijdscategorie van 15-19 jaar; 89 % voor de leeftijdscategorie van 20-24 jaar en 95 % voor

de leeftijdscategorie ouder dan 24 (zie informatie in het administratief dossier). De vaststelling dat u op

uw 25ste niet besneden bent, wijst er dan ook op dat u een uitzondering vormt op de regel dat in

uw leeftijdscategorie ongeveer 95% van de meisjes besneden blijken te zijn. Uit de beschikbare

informatie blijkt evenzeer dat anti-FGM campagnes onder invloed van verschillende NGO’s toenemen

en dat deze ervoor hebben gezorgd dat FGM in Sierra Leone afneemt (zie informatie in het

administratief dossier). Door het cosmopolitisch karakter vinden in Freetown (waar u bent opgegroeid en

vrijwel altijd hebt gewoond (gehoor CGVS, p. 3)) slechts weinig besnijdenissen plaats in vergelijking tot

het platteland (zie informatie in het administratief dossier).

Uit dit alles blijkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u bij terugkeer naar Sierra Leone alsnog

zou worden geïnitieerd/besneden binnen de Bundo Society.

Verder kan u niet overtuigen dat u bij terugkeer naar Sierra Leone zal worden gedwongen om

uw grootmoeder als sowe op te volgen in de Bundo society.

Zo kan u niet uitleggen waarom u (en bij voorbeeld niet één van uw 2 (stief)zusjes, of uw moeder)

uw grootmoeder als hoofd van de Bundo society diende op te volgen (gehoor CGVS, p. 14-15). U

stelde verder dat na het overlijden van uw grootmoeder 5 mensen moesten worden geïnitieerd in de

Bundo society en dat één van hen aan het hoofd zou komen te staan van de Bundu society; u

verklaarde dat u door uw grootmoeder gekozen werd als hoofd (gehoor CGVS, p. 10, 14-15). Gevraagd

wie de andere 4 personen waren, bleef u vreemd genoeg het antwoord schuldig (gehoor CGSV, p. 14).

U kon ook niet verklaren waarom uw grootmoeder als opvolger uitgerekend iemand koos die haar niet

wilde opvolgen en niet iemand die wel bereid was om haar op te volgen (gehoor CGVS, p. 15). Verder is

het weinig aannemelijk dat u op uw 25ste zou zijn gevraagd om uw grootmoeders plaats in te nemen in

de Bundo Society, zonder dat u daar op één op andere manier op voorbereid werd. Uit informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt immers dat de functie van besnijdster gewoonlijk van moeder op

(oudste dochter) wordt overgedragen en dat jonge meisjes leerling worden van hun moeder of tante, die

hen alle regels van de Bundo gemeenschap leert. Pas na een periode van zeven tot tien jaar zal ze zelf

beginnen besnijden, onder supervisie van haar moeder of tante.

Uit hogervermelde bedenkingen blijkt dat u niet heeft overtuigd dat u uw grootmoeder als sowe

diende op te volgen in de Bundo society.

Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land van oorsprong

omwille van een ‘vrees voor vervolging’ of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’

heeft verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer naar uw land van oorsprong een dergelijke

vrees of een dergelijk risico zou lopen.

In het door u voorgelegde medisch attest van Dr. W. Lauwers, staat dat u geen besnijdenis

onderging, Dit wordt niet betwist, maar u maakt niet aannemelijk dat u bij terugkeer naar Sierra Leone

op uw 25ste alsnog besnijdenis riskeert.

De identiteitspagina uit uw paspoort die in Banjul door de controlediensten van Brussels Airlines

werd gekopieerd, toont uw identiteit aan, die hier niet meteen wordt betwist.

C. Conclusie
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Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekster voert in een enig middel de schending aan van artikel 1.A.2 van de Conventie van

Genève van 28 juli 1951, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging, en de

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet). Voorts meent verzoekster dat er een duidelijke

beoordelingsfout werd gemaakt. Verzoekster formuleert een inhoudelijke kritiek op de motieven van de

bestreden beslissing.

2.2. Verzoekster voegt aan haar verzoekschrift de volgende documenten toe: een “rapport van

“Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada” van maart 2009 gepubliceerd op

internet”, “publicatie van 2008 van het agentschap USAID, van BRIDGE en PRB beschikbaar op

internet” en een “publicatie van de GTZ van november 2007 beschikbaar op internet”.

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van deze inzake EU-onderdanen, een

bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht. Dit houdt in dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op

basis van het rechtsplegingsdossier en toelaatbare nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek

onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil

(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95). De devolutieve kracht van

het beroep verplicht, noch verbiedt de Raad de weigeringsmotieven van de voor hem bestreden

beslissing over te nemen of te verwerpen. Hij dient enkel een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en aangeeft waarom in hoofde van een asielaanvrager al dan niet vrees voor vervolging

in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of een reëel risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking moet worden genomen.

2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status,

reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een

voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaar-

dig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991,

84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen geen hiaten,

vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante

bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle

elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde

verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet bewijzen dat

de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van

de vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet gaan om die elementen

die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De Raad kan op basis van verzoeksters verklaringen geen geloof hechten aan haar asielrelaas.

Verzoekster maakt niet aannemelijk dat zij bij terugkeer naar Sierra Leone tegen haar wil zal worden

geïniteerd (en bijgevolg besneden) in de Bundo society. Zo roept de vaststelling dat verzoekster op 25-

jarige leeftijd niet werd geïnitieerd/besneden binnen de Bundo society vragen op bij haar bewering dat

zij bij terugkeer naar Sierra Leone alsnog onder dwang zal worden besneden. Verzoekster verklaarde

immers dat haar grootmoeder, die sowe was (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 13), er al sinds

verzoekster in het 3de jaar middelbaar onderwijs zat (zij was toen ongeveer 16 jaar) op aandrong dat zij

zou worden geïnitieerd (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 14, 4), dat er “constant” op haar besnijdenis

werd aangedrongen (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 11) en dat er ter gelegenheid van de begrafenis

van de moeder van verzoeksters grootmoeder – toen zij in het 5de jaar middelbaar zat – een poging

werd gedaan om haar te initiëren (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 11), die echter niet doorging, omdat
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verzoekster niet wilde (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 11). De vaststelling dat verzoekster 10 jaar later

nog steeds niet is geïnitieerd/besneden, doet afbreuk aan verzoeksters verklaring dat haar moeder en

grootmoeder, die beiden sowe zouden zijn (geweest) (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 13, 15),

verzoekster nog steeds zouden willen laten initiëren. Bovendien blijkt uit verzoeksters verklaring dat zij

op 19-jarige leeftijd definitief bij haar moeder en grootmoeder introk in Allen town (stuk 4, gehoorverslag

CGVS, p. 5, 13) des te meer dat verzoeksters vrees om te worden geïnitieerd dient te

worden gerelativeerd. Uit verzoeksters asielrelaas blijkt immers dat zij vanaf 2-jarige leeftijd bij haar

vader in Nicol street woonde (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 4) en dat zij - na diens dood in januari

2000 (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 5) - nog verschillende jaren (van haar 1ste jaar middelbaar

onderwijs tot het 6de jaar middelbaar onderwijs) in Nicol street bleef wonen, onder de hoede van

iemand die in dezelfde compound als haar vader woonde (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 13). Waar

verzoekster in onderhavig verzoekschrift aangeeft dat zij nadat haar vader overleden was in het eerste

jaar middelbaar onderwijs zat, te jong was en bijgevolg geen andere keuze had dan bij haar moeder en

grootmoeder te gaan wonen om te vermijden dat ze zich op straat zou bevinden, vindt gelet op het

voormelde dan ook geen grondslag in het administratief dossier. Het is slechts een post factum

bewering die geenszins bij machte is afbreuk te doen aan de gedane vaststellingen.

De vaststelling dat verzoekster als 19-jarige definitief ging inwonen bij haar moeder en grootmoeder,

van wie zij beweert dat zij constant aandrongen op haar initiatie en die zelfs al een concrete poging

daartoe ondernamen, roept andermaal vragen op naar de ernst van hun determinatie om verzoekster te

initiëren. Het is niet geloofwaardig dat verzoekster zich uitgerekend zou zijn gaan vestigen bij de

personen van wie zij zegt dat ze haar zullen dwingen tot initiatie/besnijdenis in de Bundo society en

hiervoor internationale bescherming vraagt. Uit het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen blijkt bovendien dat verzoekster een zelfstandige, zelfbewuste en

ambitieuze jonge vrouw is; zij verklaarde na de dood van haar vader (toen zij in het 1ste jaar middelbaar

onderwijs zat) met succes verschillende mensen te hebben aangesproken om haar studies te

financieren, waardoor zij erin slaagde haar middelbare school af te maken (stuk 4, gehoorverslag

CGVS, p. 8.); verzoekster stelde een huwelijk te hebben geweigerd, om haar studies prioriteit te geven

(stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 8); verzoekster is er trots op dat zij altijd voor zichzelf en haar kind

heeft kunnen zorgen (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 18) en zij geeft blijk van

progressieve standpunten met betrekking tot haar rechten als vrouw, die zij ook probeert over te

brengen op haar stiefzusje (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 12, 14). Daarnaast verklaarde zij

massacommunicatie of internationale relaties te willen studeren (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p.18) aan

de universiteit. Deze vaststellingen laten des te meer toe om te besluiten dat er geen dwingende

redenen waren waarom zij zich op haar 19de uitgerekend diende te vestigen bij haar moeder (en

grootmoeder).

Ook verklaarde verzoekster dat haar oudere zussen werden geïnitieerd/besneden, maar dat haar

2 jongere stiefzussen niet werden besneden (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 12). Wanneer verzoekster

gevraagd werd waarom haar stiefzussen nog niet werden geïnitieerd, vermits zij ook onder eenzelfde

dak wonen als verzoeksters moeder en grootmoeder die volgens haar beide sowe zijn, antwoordde

verzoekster dat S. ’s vader verdween en dat zij bij een tante woonde en sinds 3 jaar opnieuw bij

verzoeksters moeder woont (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 12). De vaststelling blijft echter dat ook zij

- als 14-jarige - nog niet werd geïnitieerd (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 11, 12), ondanks

verzoeksters bewering dat haar moeder en grootmoeder sowe zijn. Voor wat verzoeksters andere

stiefzusje, G. , betreft, die 12 is (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 11), antwoordde verzoekster dat haar

vader nooit zal willen dat zij wordt geïnitieerd (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 12), waardoor

verzoekster impliciet aangeeft dat de invloed van haar moeder en grootmoeder om hun (klein)dochters

te dwingen tot initiatie/besnijdenis toch sterk kan worden gerelativeerd.

Bovendien blijkt uit verzoeksters verklaringen dat zij haar dochter, die 6 is en nog niet werd geïnitieerd,

uitgerekend bij haar moeder heeft achtergelaten (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 12). Op de vraag of

verzoekster denkt dat haar moeder haar zal initiëren antwoordde zij bevestigend en zij bevestigde ook

dat haar moeder haar al had gevraagd om haar dochter te laten initiëren, maar dat zij had gezegd dat zij

zelf ook niet geïnitieerd was en dat zij het ook voor haar dochter niet wilde (stuk 4, gehoorverslag

CGVS, p. 12). De vaststelling dat verzoekster haar onbesneden dochter achterliet bij haar moeder die

besnijdster zou zijn, terwijl zij tegen de besnijdenis van haar dochter is, is dan ook een bijkomend

element om te betwijfelen dat haar moeder werkelijk gedetermineerd zou zijn om haar dochter te laten

initiëren/besnijden.

Daargelaten de vraag hoeveel kans verzoekster statistisch gezien kans maakt om besneden te worden

volgens de rapporten die door verzoekster worden bijgevoegd, kan, gelet op het voorgaande bezwaarlijk

worden ingezien dat iemand met verzoeksters profiel het risico zou lopen om besneden te worden, laat

staan dat zij hierdoor haar land diende te ontvluchten en op zoek moest gaan naar internationale
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bescherming. Verzoekster maakt geenszins concreet aannemelijk dat zij bij terugkeer naar Sierra Leone

alsnog zou worden geïnitieerd/besneden binnen de Bundo society. Ook de verwijzing naar en

toevoeging van rapporten waaruit zou blijken dat de praktijk van besnijdenis een diep ingewortelde

culturele traditie is in de maatschappij in Sierra Leone, volstaat niet om aan te tonen dat verzoekster in

haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico

op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze

vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en

verzoekster blijft, gezien voormelde vaststellingen, hieromtrent in gebreke.

Verzoekster kan evenmin aannemelijk maken dat zij bij terugkeer naar Sierra Leone zal worden

gedwongen om haar grootmoeder als sowe op te volgen in de Bundo society. Zo kan verzoekster niet

uitleggen waarom zij (en bij voorbeeld niet één van haar 2 (stief)zusjes, of haar moeder)

haar grootmoeder als hoofd van de Bundo society diende op te volgen (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p.

14-15). Verzoekster stelde verder dat na het overlijden van haar grootmoeder 5 mensen moesten

worden geïnitieerd in de Bundo society en dat één van hen aan het hoofd zou komen te staan van de

Bundu society; verzoekster verklaarde dat zij door haar grootmoeder gekozen werd als hoofd (stuk 4,

gehoorverslag CGVS, p. 10, 14-15). Gevraagd wie de andere 4 personen waren, bleef verzoekster het

antwoord schuldig (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 14). Verzoekster kon ook niet verklaren waarom

haar grootmoeder als opvolger uitgerekend iemand koos die haar niet wilde opvolgen en niet iemand die

wel bereid was om haar op te volgen (stuk 4, gehoorverslag CGVS, p. 15). Verder is het niet

aannemelijk dat verzoekster op haar 25ste zou zijn gevraagd om haar grootmoeders plaats in te nemen

in de Bundo society, zonder dat zij daar op één of andere manier op voorbereid werd. Uit informatie

waarover het CGVS beschikt blijkt immers dat de functie van besnijdster gewoonlijk van moeder op

(oudste dochter) wordt overgedragen en dat jonge meisjes leerling worden van hun moeder of tante, die

hen alle regels van de Bundo gemeenschap leert. Pas na een periode van zeven tot tien jaar zal ze zelf

beginnen besnijden, onder supervisie van haar moeder of tante. Overigens zijn sowe’s zelf altijd

besneden. Waar verzoekster in onderhavig verzoekschrift aangeeft dat zij de reden niet kende waarom

haar grootmoeder haar verkozen had om haar op te volgen aan het hoofd van de Bundo society, is dan

ook niet bij machte om voormelde vaststellingen te weerleggen. Waar verzoekster aangeeft dat zij

omwille van haar weigering haar grootmoeder op te volgen geen andere keuze had dan het land te

verlaten omdat zij de bescherming van haar nationale autoriteiten niet kon inroepen en hiervoor naar

een rapport van de Commissie van immigratie en status van vluchteling van Canada verwijst, gaat zij

voorbij aan het gegeven dat er geen geloof kan worden aan gehecht dat zij bij terugkeer naar Sierra

Leone alsnog zou worden geïnitieerd/besneden binnen de Bundo society en dat zij bij terugkeer naar

Sierra Leone zal worden gedwongen om haar grootmoeder als sowe op te volgen in de Bundo society.

De verwijzing naar het gebrek aan bescherming van de nationale autoriteiten is dan ook niet dienstig.

Opnieuw volstaat de verwijzing naar en toevoeging van rapporten omtrent besnijdenissen en de risico’ s

voor opposanten van besnijdenissen aan het verzoekschrift niet om aan te tonen dat verzoekster in haar

land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op

lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze

vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en

verzoekster blijft, gezien voormelde vaststellingen, hieromtrent in gebreke.

Gelet op wat voorafgaat maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij gegronde redenen heeft om te

vrezen voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan

te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenmin

aan dat er in Sierra Leone een situatie van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict aanwezig is in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

De Raad ontwaart desbetreffend evenmin elementen in het administratief dossier.

2.5. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantoont.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1
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De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drie oktober tweeduizend dertien door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN C. DIGNEF


