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SUGGESTIES 

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat gendergelijkheid in het kader van internationale doelstellingen ook een 

doelstelling van de EU is; 

B. overwegende dat overeenkomstig de internationale doelstellingen gendergelijkheid een 

onderdeel is van het beleid van de Europese Unie voor ontwikkelingssamenwerking; 

C. overwegende dat de nationale en lokale autoriteiten de terugtrekking van internationale 

militaire strijdkrachten zouden kunnen aangrijpen om volledige verantwoordelijkheid te 

nemen voor de in het afgelopen decennium geboekte vooruitgang op het gebied van 

vrouwenrechten; 

D. overwegende dat in het eindverslag 2014 van het verkiezingsevaluatieteam van de EU 

wordt geconcludeerd dat veiligheidsproblemen een van de grootste belemmeringen 

vormen voor de deelname van vrouwen aan de verkiezingen; overwegende dat in het 

verslag een duidelijk verband wordt gelegd tussen de politieke participatie van vrouwen 

en de ongelijke toegang van stad en platteland tot openbare diensten; overwegende dat 

vrouwen ondervertegenwoordigd zijn op het politieke toneel en in de hoogste politieke 

instellingen; 

E. overwegende dat mannen en vrouwen overeenkomstig de grondwet van 2004 voor de wet 

gelijk zijn; overwegende dat de grondwettelijke en wettelijke bepalingen op het gebied 

van gendergelijkheid nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd en dat de situatie van 

vrouwen bijzonder zorgwekkend blijft; overwegende dat vrouwelijke activisten en 

parlementsleden en vrouwen in het openbare leven vaak te maken krijgen met 

bedreigingen en geweld, en dat de afgelopen jaren veel bekende voorvechters van 

vrouwenrechten en vrouwelijke ambtenaren van het ministerie van Vrouwenzaken zijn 

aangevallen en vermoord; 

F. overwegende dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in machtsposities en in de 

besluitvorming, en dat de actieve participatie van vrouwen en het in aanmerking nemen 

van het standpunt van vrouwen op alle besluitvormingsniveaus overeenkomstig het 

actieprogramma van Peking als cruciaal worden beschouwd voor de verwezenlijking van 

de doelstellingen gelijkheid, ontwikkeling en vrede; 

G. overwegende dat 1 op de 11 vrouwen in Afghanistan sterft aan de gevolgen van een 

zwangerschap of bevalling; dat 87 % van de vrouwen het slachtoffer wordt van huiselijk 

geweld1; dat slechts 13 % van de vrouwen boven de 15 jaar kan lezen en schrijven, in 

vergelijking met 43 % van de mannen2; en dat de gemiddelde Afghaanse vrouw sterft 

                                                 
1 "Living With Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan", Global Rights. Maart 2008, 

blz. 1. 
2 "Country Profile: Afghanistan", Learning for Life: UNESCO Institute for Lifelong Learning. 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803,
http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=76
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voor haar vijftigste1; 

H. overwegende dat volgens lokale verslagen tussen medio 2012 en begin 2013 dertig 

vrouwelijke leiders uit de politiek en het maatschappelijk middenveld werden vermoord; 

dat 90 % van alle bedreigingen tegen politieke kandidaten in Afghanistan tegen vrouwen 

zijn gericht2; dat het aantal burgervrouwen en -kinderen die op weg naar hun werk of naar 

school gericht worden aangevallen, in 2012 met 20 % is toegenomen ten opzichte van 

20113; 

I. overwegende dat wereldwijd met ontzetting is gereageerd op de brute moord op de 

27-jarige Afghaanse Farkhunda, die op 19 maart 2015 in het centrum van Kabul door een 

menigte werd doodgeslagen, en dat dit een afspiegeling vormt van de verschrikkelijke 

realiteit van vrouwen in Afghanistan; 

1. is ervan overtuigd dat Afghaanse vrouwen een cruciale rol spelen in de stabilisatie en 

ontwikkeling van hun land; erkent dat het regime dat na de Talibanperiode aan de macht 

kwam een toename van het aantal vrouwen in de openbare ruimte mogelijk heeft gemaakt, 

maar onderstreept dat dit bijna uitsluitend het geval is in stedelijke gebieden, waar de 

arbeids- en onderwijsmogelijkheden beter zijn dan in de provincies; veroordeelt de 

aaneenschakeling van fysiek geweld tegen vrouwen en eremoorden ten zeerste, en 

verzoekt de autoriteiten erop toe te zien dat vrouwen worden beschermd, toegang hebben 

tot de rechter en hun activiteiten vrij en veilig kunnen uitvoeren; verzoekt de Afghaanse 

autoriteiten en internationale bemiddelaars de recente vorderingen op het gebied van de 

vrouwenrechten niet op het spel te zetten om de vredesbesprekingen met de Taliban te 

vergemakkelijken; onderstreept hoe belangrijk het is dat vrouwen tijdens alle fasen van de 

vredesonderhandelingen op een betekenisvolle en adequate manier vertegenwoordigd zijn; 

2. maakt zich ernstig zorgen over de mogelijkheid dat vrouwenrechten worden opgeofferd in 

de huidige vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse overheid en de Taliban, en stelt 

vast dat slechts in 16 % van de vredesakkoorden die de afgelopen twintig jaar zijn 

gesloten, werd verwezen naar vrouwen en gender4; verzoekt de Afghaanse president, die 

in april 2014 werd verkozen, met klem erop toe te zien dat de rechten van meisjes en 

vrouwen worden beschermd en uitgebreid en niet worden opgeofferd tijdens de 

onderhandelingen; 

3. benadrukt dat veel Afghaanse vrouwenrechtenactivisten vrezen dat – door de afname van 

de internationale financiering en invloed na de terugtrekking van de internationale troepen 

in 2014 – de Taliban vrij spel zal krijgen, waardoor de vooruitgang op het gebied van 

vrouwenrechten mogelijk ten dele wordt tenietgedaan; benadrukt eveneens dat de door het 

Westen geïnitieerde en beïnvloedde rechtenprogramma's, in het bijzonder met betrekking 

tot vrouwenrechten, op toenemende weerstand in de Afghaanse maatschappij stuiten; 

4. brengt in herinnering dat het analfabetisme van vrouwen en meisjes, dat momenteel 88 % 

bedraagt, hen belemmert in hun deelname aan het openbare leven; spoort de autoriteiten 

                                                 
1 "State of the World's Mothers 2012", Save The Children, mei 2012, blz. 49. 
2 UN Women. 
3 United Nations News Centre. 
4 "Women, Peace and Security", UN Women. 

http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/STATEOFTHEWORLDSMOTHERSREPORT2012.PDF
https://unwomen.org.au/campaigns/women-frontline
http://www.amnesty.org.au/afghanwomen/comments/31306/%20http:/www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44170#.UaQlUqL-GSp
http://www.unwomen.org/publications/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security/
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aan meer aandacht te besteden aan de factoren die de toegang van meisjes tot onderwijs in 

de weg staan, zoals vroege en gedwongen huwelijken, vroeg moederschap, gebrek aan 

veiligheid, aanslagen van rebellen op scholen, gebrek aan schoon water en adequate 

sanitaire voorzieningen en onvoldoende geografische spreiding van communicatiekanalen 

en schoolinfrastructuur; benadrukt dat het voor de ontwikkeling en stabilisatie van het 

land van cruciaal belang is dat meisjes toegang krijgen tot lager en middelbaar onderwijs; 

is ervan overtuigd dat onderwijs een van de meest doeltreffende middelen is om de positie 

van vrouwen te versterken en genderstereotypen te bestrijden;  

5. is verontrust dat het Afghaanse ministerie van Volksgezondheid ondanks het verbod op 

kinderhuwelijken raamt dat 21 % van alle vrouwen voor hun vijftiende getrouwd is, en 

nog eens 53 % voor hun achttiende;  

6. herinnert eraan dat Afghanistan het op één na hoogste moedersterftecijfer ter wereld heeft, 

en dringt aan op aanvullende maatregelen op het gebied van de gezondheid van moeders; 

wijst erop dat het vele vrouwen niet is toegestaan om naar een ziekenhuis te gaan en dat 

zij onder slechte hygiënische omstandigheden thuis moeten bevallen, dat de particuliere 

gezondheidszorg in Afghanistan wijdverspreid maar vaak onbetaalbaar is, dat het 

ontbreekt aan geschoold vrouwelijk medisch personeel; moedigt de autoriteiten aan de 

bevolking bewust te maken van deze kwestie en openbare infrastructuren te ontwikkelen 

zodat alle Afghaanse vrouwen onder goede hygiënische omstandigheden kunnen bevallen, 

en roept de Europese Unie en de lidstaten op om opleidingsprogramma's op medisch 

gebied voor vrouwen te financieren; 

7. benadrukt dat de versterking van de rechtsstaat, de hervorming van het rechtsstelsel en de 

opbouw van staatsinstellingen – met een grotere aanwezigheid van vrouwen – de 

belangrijkste elementen zijn voor het handhaven van de wettelijke bepalingen op het 

gebied van gendergelijkheid en de bescherming van vrouwenrechten en voor het 

wegnemen van obstakels voor de participatie van vrouwen aan onderwijs, politiek en het 

openbare leven; 

8. erkent het verband tussen de gendergevoelige benadering van vredesopbouw enerzijds en 

rechtvaardigere en duurzamere oplossingen anderzijds; herinnert eraan dat in Resolutie 

1325 van de VN-Veiligheidsraad nogmaals wordt bevestigd dat vrouwen een belangrijke 

rol spelen in conflictpreventie en -oplossing, vredesonderhandelingen, vredesopbouw en -

handhaving, humanitaire acties en wederopbouw na een conflict, en dringt bij de EU aan 

op de voortzetting en uitbreiding van de bestaande programma's voor het maatschappelijk 

middenveld om de rol van Afghaanse vrouwen in vredesopbouw en conflictpreventie te 

versterken in samenhang met het voorziene Afghaanse nationale actieplan; 

9. veroordeelt met klem dat in bepaalde regio's van Afghanistan de islamitische sharia wordt 

aangewend om extreem gewelddadige bestraffingen, zoals steniging, geseling of 

vrouwenslavernij, te rechtvaardigen; is voorstander van het verbod op steniging, een straf 

waarvan vooral vrouwen het slachtoffer worden, en benadrukt dat steniging de meest 

barbaarse vorm van executie ter wereld is; veroordeelt de landen waar vrouwen en 

mannen nog steeds door steniging om het leven worden gebracht; 

10. dringt aan op een krachtigere handhaving van de wet betreffende de uitbanning van 

geweld tegen vrouwen, op grond waarvan nog maar weinig mensen zijn vervolgd en nog 
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minder mensen zijn veroordeeld; onderstreept hoe belangrijk het is om straffeloosheid 

tegen te gaan en de toegang tot het officiële rechtsstelsel te verbeteren. brengt in 

herinnering dat de Taliban als bestuurders én als opstandelingen ernstige schendingen van 

de mensenrechten hebben begaan, en vandaag de dag, net zoals toen ze aan de macht 

waren, de rechten van meisjes en vrouwen aanzienlijk beperken in gebieden die zij 

beheersen of waar ze invloed hebben, door ze onderwijs, een baan, het recht zich vrij te 

verplaatsen en politieke participatie en vertegenwoordiging te ontzeggen; 

11. is zeer ingenomen met de door de EU gefinancierde opleidingsprogramma's voor jonge 

Afghaanse vrouwen die de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken 

en veiligheidsbeleid/Vicevoorzitter van de Europese Commissie, Federica Mogherini, 

onlangs aankondigde; merkt op dat deze programma's stages bij verschillende EU-

instellingen, opleidingen in openbaar bestuur bij de desbetreffende Europese instanties en 

langdurige begeleiding omvatten, als onderdeel van een nieuw uitwisselingsprogramma; 

12. dringt bij de Afghaanse overheid ten zeerste aan op een verdubbeling van de inspanningen 

om de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek, in het bijzonder in het kabinet en 

de hogere functies, te bevorderen; spoort de overheid aan om meer vrouwen voor het 

kabinet voor te dragen; roept de overheid op om aanvullende maatregelen goed te keuren 

om gendergelijkheid in de politieke besluitvorming te bevorderen; 

13. merkt op dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de Afghaanse politie en het 

Afghaanse rechtswezen, en dat slechts 119 van de 1577 rechters vrouwen zijn; 

14. betuigt zijn respect aan de maatschappelijke en vrouwenorganisaties in Afghanistan die 

ijveren voor een betere vertegenwoordiging in de politiek; 

15. benadrukt het belang van de voortzetting van de parlementaire uitwisselingen tussen het 

Wolesi Jirga (Lagerhuis) en het Europees Parlement; merkt op dat deze uitwisselingen een 

mooie kans bieden om de beleidsdialoog en de uitwisseling van optimale werkmethoden 

op het gebied van gendergelijkheid tussen parlementsleden te bevorderen. 
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