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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: 

– gezien het gezamenlijke werkdocument met de titel "Gendergelijkheid en empowerment 

van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen via de externe betrekkingen van de EU 

veranderen (2016-2020)"1, 

– gezien zijn resolutie van 8 oktober 2015 over de verlenging van het EU-actieplan voor 

gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling2, 

A. overwegende dat vrouwen en meisjes in veel delen van de wereld nog altijd het slachtoffer 

worden van gendergerelateerd geweld, zoals verkrachting, slavernij, mensenhandel, 

gedwongen huwelijken, eerwraak, genitale mutilatie en wrede en onmenselijke straffen 

die kunnen worden aangemerkt als foltering, waarbij hun grondrechten op leven, vrijheid, 

rechtvaardigheid, waardigheid en veiligheid worden geschonden, evenals hun lichamelijke 

en geestelijke integriteit en hun seksuele en reproductieve zelfbeschikking; overwegende 

dat nooit mag worden getracht enige vorm van discriminatie van en geweld tegen 

vrouwen op grond van politieke, sociale, religieuze of culturele factoren of op grond van 

de tradities van volkeren of stammen te rechtvaardigen; 

B. overwegende dat de doodstraf, in landen waar die wordt toegepast, bij vrouwen wordt 

voltrokken op een wijze die gelijkstaat met marteling (zoals steniging) en gepaard gaat 

met lichamelijke vernedering van de slachtoffers (zoals bij publieke ophanging), om 

andere vrouwen te intimideren; 

C. overwegende dat geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd de meest voorkomende 

schending van de mensenrechten is, alle lagen van de bevolking treft, ongeacht leeftijd, 

opleidingsniveau, inkomen, sociale positie en land van herkomst of verblijf, en een van de 

belangrijkste obstakels voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is; 

D. overwegende dat de term "femicide" gebaseerd is op de juridische definitie van geweld 

tegen vrouwen, die in artikel 1 van het Verdrag van Belém do Pará als volgt is neergelegd: 

"als geweld tegen de vrouw moet worden beschouwd elke daad die of elk gedrag dat 

gendergerelateerd is en resulteert in de dood of in lichamelijk, seksueel of geestelijk lijden 

van vrouwen, zowel in de openbare als in de privésfeer"; 

E. overwegende dat de EU zich ertoe heeft verplicht gendergelijkheid te bevorderen en voor 

gendermainstreaming te zorgen in al haar activiteiten; 

F. overwegende dat in het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2015-2019 

wordt verwezen naar de bevordering van non-discriminatie, gendergelijkheid en de 

versterking van de positie van vrouwen binnen en buiten de EU; 

G. overwegende dat meisjes en vrouwen heel vaak niet worden toegelaten tot hoogwaardig 

onderwijs en dat zij vaak gedwongen worden hun studie op te geven als zij trouwen of 

                                                 
1 SWD(2015)0182. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0350.  
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kinderen krijgen; 

H. overwegende dat vrouwen en kinderen (en met name vrouwelijke en minderjarige 

vluchtelingen), asielzoekers en staatlozen tot de meest kwetsbare groepen in de 

samenleving behoren; overwegende dat ontheemde jonge meisjes tijdens humanitaire 

crises aan beduidend meer risico's worden blootgesteld;  

I. overwegende dat drie vijfde van de miljard mensen die onder de armoedegrens leven, 

vrouw is1; 

J. overwegende dat de statuten van de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health 

Organisation, WHO) bepalen dat het genieten van het hoogst mogelijke niveau van 

gezondheid een van de grondrechten van ieder mens is, zonder onderscheid naar ras, 

godsdienst, politieke overtuiging of economische of sociale situatie2; 

K. overwegende dat twee derde van de in totaal 960 miljoen analfabeten in de wereld 

vrouwen, meisjes en kinderen zijn3; 

L. overwegende dat de toename van terrorisme en gewapende conflicten in het Midden-

Oosten en Noord-Afrika heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van deze vormen van 

geweld, waarbij verkrachting en slavernij van vrouwen en meisjes systematisch als 

oorlogswapen worden gebruikt, en mensenhandel, met name van vrouwen en kinderen, als 

financieringsbron voor terroristische activiteiten; overwegende dat de deelname van 

vrouwen aan vredesopbouwprocedures en democratische hervormingen essentieel is voor 

het welslagen daarvan; 

M. overwegende dat de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en 

meisjes in veel landen nog vaak en op grote schaal geschonden worden, alle duidelijke 

verplichtingen tot het eerbiedigen, beschermen en naleven van schendingen van die 

rechten ten spijt; 

N. overwegende dat volgens Unicef jaarlijks wereldwijd meer dan 500 000 vrouwen sterven 

tijdens de bevalling4; 

O. overwegende dat meisjes, ondanks de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, in 

talloze landen nog ernstig worden achtergesteld en uitgesloten van onderwijsstelsels, en 

dat de armste meisjes hier het meest onder te lijden hebben; 

P. overwegende dat vrouwen van oudsher het slachtoffer zijn van mensenhandel met het oog 

op prostitutie en dat er in de meeste gevallen sprake is van slavernij, waarbij de 

slachtoffers beroofd worden van hun papieren en bedreigd worden met zware represailles 

tegen hun familie als ze proberen in opstand te komen; 

Q. overwegende dat de slachtoffers van mensenhandel voor seksuele uitbuiting in 98 % van 

de gevallen vrouwen en meisjes zijn; 

                                                 
1 Bron: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
3 Bron: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
4 Bron: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html 
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R. overwegende dat vrouwen en kinderen met een handicap een verhoogd risico lopen 

slachtoffer te worden van geweld, misbruik, verwaarlozing en meervoudige discriminatie; 

S. overwegende dat in sommige landen vrouwen nog steeds niet dezelfde economische, 

sociale, culturele, politieke en burgerrechten – waaronder het recht van vergadering – 

genieten als mannen en dat zij ook maar mondjesmaat vertegenwoordigd zijn in lokale en 

nationale besluitvormingsorganen; overwegende dat gendermainstreaming in het 

handelsbeleid van de EU al deel uitmaakt van de EU-strategie voor gendergelijkheid; 

T. overwegende dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten op fundamentele 

mensenrechten gebaseerd zijn en essentiële aspecten van de menselijke waardigheid 

vormen1; overwegende dat de toegang tot basisgezondheidszorg en diensten voor seksuele 

en reproductieve gezondheid dus een fundamenteel aspect is van de gelijkheid van 

vrouwen en mannen; overwegende dat deze diensten nog niet overal ter wereld 

gewaarborgd zijn;  

U. overwegende dat vrouwen en meisjes die tot culturele, taalkundige of religieuze 

minderheden of tot een minderheid op het gebied van gender of seksuele geaardheid 

behoren, te maken hebben met meervoudige en intersectionele vormen van discriminatie 

omdat zij zowel tot een minderheid behoren als van het vrouwelijk geslacht zijn; 

V. overwegende dat vrouwelijke mensenrechtenactivisten meer risico lopen op bepaalde 

vormen van geweld dan hun mannelijke tegenhangers en dat zij met specifieke 

uitdagingen geconfronteerd worden; 

1. herhaalt dat religieuze, culturele en traditionele verschillen geen enkele vorm van 

discriminatie of geweld rechtvaardigen, met name ten aanzien van vrouwen en meisjes, 

zoals genitale verminking, seksueel misbruik van jonge meisjes, femicide, 

kinderhuwelijken en gedwongen huwelijken, huiselijk geweld, eremoorden en 

eergerelateerd geweld en andere vormen van foltering, zoals in het geval van 

doodvonnissen door steniging;  

2. beklemtoont dat het belangrijk is dat autoriteiten inspanningen leveren om 

voorlichtingscampagnes te ontwikkelen om elke vorm van gendergerelateerd geweld te 

voorkomen en geleidelijk uit te bannen, met name in gemeenschappen waar 

gendergerelateerde schendingen van de mensenrechten gangbaar zijn; merkt in dit 

verband op dat het fundamenteel is dat de mensenrechtenverdedigers die zich al inzetten 

voor het beëindigen van deze praktijken, deelnemen aan de voorbereiding en uitvoering 

van dergelijke campagnes; spoort de lidstaten ertoe aan het Verdrag van Istanbul te 

ratificeren, spoed te zetten achter de tenuitvoerlegging van de verplichtingen en 

verbintenissen met betrekking tot vrouwenrechten die zij in het kader van het 

Actieprogramma van Peking zijn aangegaan in het Verdrag inzake de uitbanning van alle 

vormen van discriminatie van vrouwen, en steun te verlenen aan maatschappelijke 

organisaties die zich inzetten voor gendergelijkheid in derde landen; 

3. verzoekt alle leden van de Raad van Europa het Verdrag inzake het voorkomen en 

bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zo spoedig mogelijk te 

                                                 
1 Zie punten 7.2 en 7.3 van het Actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en 

ontwikkeling. 
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ondertekenen en te ratificeren; verzoekt in dit verband de EU tot het verdrag toe te treden 

om te zorgen voor samenhang tussen de interne en externe maatregelen van de EU op het 

vlak van geweld tegen vrouwen; 

4. constateert met grote bezorgdheid dat de postorderbruidindustrie sinds de jaren tachtig van 

de vorige eeuw alarmerend snel is gegroeid; constateert met bezorgdheid dat er een aantal 

gedocumenteerde gevallen is van vrouwen die zijn aangevallen en/of vermoord nadat zij 

als postorderbruid waren getrouwd; betreurt dat postorderwebsites een groot aantal 

minderjarige meisjes bevatten en benadrukt dat, als kinderen voor seksuele doeleinden 

worden gebruikt, dit als kindermisbruik moet worden beschouwd; 

5. is ernstig bezorgd over de toename van gendergerelateerd geweld in vele delen van de 

wereld en over de stijgende femicide in Latijns-Amerika, die plaatsvindt in een context 

van alom aanwezig geweld en structurele discriminatie; spreekt zijn krachtige 

veroordeling uit over alle vormen van gendergerelateerd geweld, met inbegrip van het 

weerzinwekkende misdrijf femicide, evenals de voor dergelijke misdrijven heersende 

straffeloosheid, die nog meer geweld en moorden in de hand kan werken; 

6. benadrukt dat de internationale gemeenschap de situatie van vrouwen met een handicap 

als een prioriteit heeft aangemerkt; herinnert aan de conclusies van het Bureau van de 

hoge commissaris van de VN voor de mensenrechten, die luidden dat beleidsmaatregelen 

en programma's ter bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes met een handicap 

moeten worden opgesteld in nauwe samenwerking met personen met een handicap zelf, 

waarbij hun autonomie gerespecteerd wordt, en met organisaties voor gehandicapten; 

beklemtoont dat er systematisch toezicht op instellingen en een adequate opleiding voor 

zorgverleners nodig is; dringt erop aan dat de EU de bestrijding van discriminatie op 

grond van handicap tot vast onderdeel maakt van haar externe beleid en 

ontwikkelingssamenwerking, met inbegrip van het Europees instrument voor democratie 

en mensenrechten; 

7. betreurt het gebrek aan gendergelijkheid in het politieke domein; herinnert eraan dat 

vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn en dezelfde politieke rechten en burgerlijke 

vrijheden moeten genieten en betreurt eveneens dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn 

in de economische, sociale en politieke besluitvorming; benadrukt dat er doeltreffende 

beschermingsmechanismen moeten komen voor vrouwelijke mensenrechtenactivisten; is 

voorstander van de invoering van een quotasysteem om de participatie van vrouwen in 

politieke organen en het democratisch proces, met name als kandidaten, te bevorderen; 

8. betreurt de inbreuken op de mensenrechten in derde landen in de vorm van door de 

regering gestelde beperkingen aan het aantal kinderen per gezin; 

9. verzoekt de Commissie stelselmatig concrete maatregelen te treffen om de deelname van 

vrouwen aan EU-verkiezingswaarnemingsmissies te vergroten, overeenkomstig de 

desbetreffende EU-richtsnoeren, en daarbij rekening te houden met de conclusies van het 

seminar van vooraanstaande verkiezingsdeskundigen dat in april 2014 te Brussel werd 

gehouden en lering te trekken uit de ervaringen die met eerdere missies zijn opgedaan; 

10. herhaalt dat de EU een voorbeeldfunctie moet vervullen op het gebied van de 

gendergelijkheid; verzoekt de EU-instellingen de deelname van vrouwen aan het Europese 

verkiezingsproces te stimuleren door genderevenwichtige lijsten op te nemen in de 
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volgende herziening van de Europese kieswet; 

11. benadrukt hoe belangrijk het is de rol van vrouwen bij conflictpreventie, de bevordering 

van de mensenrechten en democratische hervormingen te versterken, en de systematische 

participatie van vrouwen als onmisbaar onderdeel van het vredesproces en de 

wederopbouw na conflicten te ondersteunen door te zorgen voor een doeltreffendere 

raadpleging van en coördinatie tussen het maatschappelijk middenveld en de EU-

instellingen, met het oog op nauwkeurigere en systematischere effectbeoordelingen op het 

gebied van de mensenrechten; verwerpt alle wet- en regelgeving of druk vanuit de 

overheid die de vrijheid van meningsuiting, en met name die van vrouwen en van 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksen (LGBTI) 

onrechtmatig beperkt; 

12. dringt erop aan dat de bevordering van vrouwenrechten, gendergelijkheid en de 

bestrijding van geweld tegen vrouwen systematisch deel uitmaken van de 

landenstrategieën op het gebied van de mensenrechten en van de politieke en 

mensenrechtendialogen met derde landen en kandidaat-lidstaten; is ingenomen met het 

feit dat de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) een adviseur heeft benoemd 

voor genderkwesties en opleidingsprogramma's op het gebied van genderbewustzijn voor 

diplomaten en ambtenaren die deelnemen aan EU-delegaties; herinnert eraan dat is 

toegezegd om mensenrechten op te nemen in alle EU-effectbeoordelingen om zo te 

waarborgen dat de EU de mensenrechten eerbiedigt, verdedigt en ten uitvoer legt, en dat 

haar externe beleidsmaatregelen en activiteiten worden opgezet en uitgevoerd met het oog 

op de versterking van de mensenrechten in het buitenland; brengt in herinnering dat 

gendergelijkheid niet alleen betrekking heeft op mannen en vrouwen, maar op de gehele 

LGBTI-gemeenschap; wijst erop dat in de humanitaire hulp van de EU stelselmatiger 

aandacht moet worden besteed aan genderkwesties; 

13. verzoekt de Europese Unie bij economische en handelsovereenkomsten met derde landen 

rekening te houden met de bescherming van de fundamentele rechten van de mens, met 

name van vrouwen en meisjes, en die overeenkomsten te herzien en te heroverwegen 

wanneer die rechten niet geëerbiedigd worden; 

14. geeft uiting aan zijn ernstige bezorgdheid over mogelijke mensenrechtenschendingen in 

vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten en Afrika, waar onder meer seksueel geweld 

tegen en ongelijke behandeling van vrouwen en meisjes worden gemeld; verzoekt de 

EDEO aan te dringen op strengere regels en optimale werkwijzen in derde landen om een 

eind te maken aan ongelijke behandeling van vluchtelingen op grond van geslacht; 

15. herinnert eraan dat het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen 

in het kader van ontwikkeling een van de fundamentele middelen is waarover de EU 

beschikt om de gendergelijkheid in derde landen te verbeteren en is derhalve van mening 

dat het tweede genderactieplan de vorm moet krijgen van een mededeling van de 

Commissie; verzoekt de Commissie rekening te houden met de resolutie van het 

Parlement over de verlenging van het genderactieplan; 

16. pleit voor het gebruik van gendergevoelige kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren en de 

tijdige verzameling van naar geslacht uitgesplitste gegevens als onderdeel van het 

monitorings- en evaluatieproces van het nieuwe genderactieplan; 
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17. betreurt en veroordeelt het feit dat huwelijken tussen een volwassene en een minderjarig 

meisje van soms minder dan negen jaar (kindbruiden) in sommige derde landen legitiem 

worden geacht; 

18. is van mening dat kinderhuwelijken een schending van de fundamentele mensenrechten 

vormen en het leven van de betrokken meisjes in alle aspecten beïnvloeden: hun onderwijs 

komt in het gedrang en daarmee ook hun kansen, hun gezondheid wordt in gevaar 

gebracht en zij lopen meer risico het slachtoffer te worden van geweld en misbruik; 

19. herinnert eraan dat vrouwen gegarandeerde toegang tot goede en kosteloze 

gezondheidszorg moeten krijgen om paal en perk te stellen aan de nog buitengewoon hoge 

kraambed- en zuigelingensterfte, die het gevolg is van het gedeeltelijk of volledig 

ontbreken van zorg voor moeders en baby's in talrijke derde landen;  

20. betreurt het gebrek aan preventiebeleid met betrekking tot gendergerelateerd geweld en 

aan slachtofferhulp, alsook de hoge mate van straffeloosheid voor de daders in een groot 

aantal landen; verzoekt de EDEO optimale werkmethoden uit te wisselen met derde 

landen over wetgevingsprocedures en opleidingsprogramma's voor politieagenten, 

justitieel personeel en ambtenaren; spoort de EU ertoe aan steun te verlenen aan 

maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten en 

gendergelijkheid in derde landen, en nauw samen te werken met internationale 

organisaties die actief zijn op het gebied van gendergelijkheid, zoals de IAO, OESO, VN 

en de Afrikaanse Unie, met als doel om synergieën te creëren en de positie van vrouwen te 

versterken; 

21. benadrukt dat de EDEO optimale werkmethoden moet uitwisselen om de gebrekkige 

toegang tot de rechter van slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren; veroordeelt het 

krachtig dat vrouwen in derde landen gebrekkige toegang hebben tot de rechter, met name 

wanneer zij het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld; verzoekt de Commissie een 

actieve rol te spelen bij de vervolging van dergelijke misdrijven in derde landen en, in 

sommige gevallen, door lidstaten; verzoekt de Commissie met de EDEO samen te werken 

om de steun aan slachtoffers te verbeteren, maatregelen tegen gendergeweld op te nemen 

in het humanitaire optreden van de EU en bij dit optreden prioriteit te geven aan acties die 

gericht zijn tegen gendergerelateerd geweld en seksueel geweld in conflictsituaties; is 

ingenomen met de toezeggingen van de EU met betrekking tot een follow-up van de 

wereldtop voor de beëindiging van seksueel geweld in gewapende conflicten van juni 

2014 in Londen en verzoekt de Commissie derhalve om concrete maatregelen; 

22. verzoekt de Commissie om ook binnen de EU concrete maatregelen te nemen om geweld 

tegen vrouwen te bestrijden en met het oog daarop een speciale richtlijn voor te stellen; 

23. verzoekt alle partijen die bij conflicten betrokken zijn de slachtoffers alle nodige 

gezondheidszorg (inclusief abortus) te bieden, zonder onderscheid op grond van geslacht, 

in alle omstandigheden en ongeacht plaatselijke wetten, zoals bepaald in de Verdragen 

van Genève en de aanvullende protocollen daarbij; 

24. betreurt dat extreme armoede het meest voorkomt onder vrouwen en meisjes, terwijl is 

bewezen dat investering in vrouwen en meisjes en de versterking van hun positie door 

middel van onderwijs een van de meest efficiënte manieren is om armoede te bestrijden; 

benadrukt dat er grotere inspanningen moeten worden geleverd op het gebied van het 
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recht op en de toegang tot onderwijs, met name voor meisjes, en dat er een eind moet 

worden gemaakt aan de situatie dat vrouwen vaak gedwongen worden hun studie op te 

geven als zij trouwen of kinderen krijgen; beklemtoont dat er maatregelen moeten worden 

getroffen om vrouwen en meisjes te betrekken bij investeringen en groeiprocessen in 

derde landen; onderstreept dat het van essentieel belang is de loonkloof tussen mannen en 

vrouwen te blijven bestrijden; merkt op dat Europese ondernemingen die actief zijn in 

derde landen een belangrijke rol spelen in de bevordering van gendergelijkheid in die 

landen, gezien het feit dat zij een voorbeeldfunctie vervullen; pleit voor de actieve 

deelname van vrouwen aan vakbonden en andere organisaties, omdat dit ertoe zal 

bijdragen dat genderkwesties op de kaart worden gezet in arbeidsbetrekkingen en -

voorwaarden; 

25. betreurt het dat vrouwen in bepaalde landen op grond van extreme en fundamentalistische 

sociale, culturele en religieuze wetten en ideologieën uitgesloten worden van bepaalde 

beroepen; 

26. betreurt het dat de helft van de wereldbevolking te maken heeft met loondiscriminatie en 

dat vrouwen wereldwijd 60 à 90 % van het gemiddelde inkomen van mannen verdienen; 

27. benadrukt dat het noodzakelijk is dat meisjes in vluchtelingenkampen, conflictgebieden en 

gebieden die worden getroffen door extreme armoede en klimaatgerelateerde problemen 

zoals droogte en overstromingen, onderwijs kunnen blijven volgen; 

28. is ingenomen met de inspanningen van de EDEO in derde landen ten behoeve van een 

betere naleving van de verplichtingen en toezeggingen in verband met vrouwenrechten in 

het kader van het CEDAW, het Actieprogramma van Peking, de Verklaring van Caïro 

inzake bevolking en ontwikkeling in de ontwikkelingsagenda voor na 2015; 

29. is ingenomen met het herziene EU-beleid voor humanitaire steun, dat vrouwen en meisjes 

die tijdens gewapende conflicten verkracht zijn toegang tot veilige abortus biedt krachtens 

het internationaal humanitair recht; benadrukt dat dit herziene beleid met spoed ten 

uitvoer moet worden gelegd; 

30. verzoekt de EU zich te blijven inzetten voor een economisch, sociaal en politiek sterkere 

positie van vrouwen – wat ertoe zal bijdragen dat zij daadwerkelijk gebruik kunnen maken 

van hun rechten en fundamentele vrijheden – en het grootste belang te hechten aan de 

toegang tot hoogwaardig onderwijs voor meisjes, met inbegrip van meisjes uit de armste 

en gemarginaliseerde gemeenschappen; pleit voor steun voor beroepsonderwijs voor 

vrouwen, een grotere deelname aan hoger wetenschappelijk en technologisch onderwijs, 

de ontwikkeling van opleidingsprogramma's op het gebied van gendergelijkheid voor 

onderwijsprofessionals in derde landen en het vermijden van het overdragen van 

stereotypen via onderwijsmateriaal; roept de EU ertoe op in al haar diplomatieke, handels- 

en ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten rekening te houden met deze prioriteit; 

31. onderstreept het belang van de bestrijding van genderstereotypen en discriminatoir 

sociaal-cultureel gedrag, aangezien deze de ondergeschikte positie van vrouwen in de 

samenleving versterken en een van de voornaamste oorzaken vormen van de ongelijkheid 

van mannen en vrouwen, de schending van de rechten van vrouwen en gendergerelateerd 

geweld; benadrukt dat hardnekkige stereotypen krachtiger moeten worden bestreden door 

middel van bewustmakingscampagnes die gericht zijn op alle lagen van de samenleving, 
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intensiever gebruik van communicatiemedia, strategieën om vrouwen te motiveren en 

mannen erbij te betrekken en de verwerking van genderkwesties in het onderwijs en in 

alle beleidsmaatregelen en initiatieven van de EU, met name wat betreft het buitenlands 

optreden, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp; 

32. betreurt het dat vrouwen te vaak gediscrimineerd worden door ze in vergelijking met 

mannen minder gemakkelijk toegang te verlenen tot financiële voorzieningen zoals 

bankleningen; benadrukt dat is aangetoond dat de versterking van de positie van vrouwen 

in het bedrijfsleven cruciaal is voor het stimuleren van de economie en, op lange termijn, 

voor het bestrijden van armoede; 

33. veroordeelt het met klem dat er derde landen zijn waar homoseksualiteit als een misdrijf 

wordt beschouwd waar zelfs de doodstraf op kan staan; 

34. betreurt dat de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen veelvuldig geschonden 

worden, bijvoorbeeld door hun geen toegang te bieden tot gezinsplanningsdiensten; 

herinnert aan artikel 16 van het CEDAW, dat het recht waarborgt om "een beslissing te 

nemen over het aantal van hun kinderen en het tijdsverloop tussen de geboorten daarvan 

en te kunnen beschikken over de informatie, vorming en middelen om hen in staat te 

stellen deze rechten uit te oefenen"; 

35. benadrukt dat het van belang is dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het acquis van het 

Actieprogramma van Peking inzake de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg als een 

fundamenteel mensenrecht en dat men de seksuele en reproductieve rechten blijft 

verdedigen; onderstreept dat de universele eerbiediging van seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten en de toegang tot de desbetreffende diensten bijdragen tot een 

verlaging van de zuigelingen- en moedersterfte; wijst erop dat gezinsplanning, de 

gezondheid van moeders en gemakkelijke toegang tot anticonceptie en veilige abortus 

belangrijke factoren zijn om het leven van vrouwen te redden en om ze te helpen hun 

leven weer op te pakken als ze het slachtoffer zijn geweest van verkrachting; merkt op dat 

deze beleidsmaatregelen centraal moeten staan in de ontwikkelingssamenwerking met 

derde landen; 

36. verwerpt de ellendige positie en de onmenselijke omstandigheden waarin vluchtelingen in 

Europa verkeren, en wijst erop dat deze situatie vooral schadelijk is voor kinderen maar 

ook voor vrouwen, aangezien zij in sterkere mate blootstaan aan geweld, misbruik en zelfs 

mensenhandel; 

37. verzoekt de Europese Unie voldoende aandacht te besteden en meer bescherming te 

bieden aan vrouwelijke migranten, hun passende hulp te bieden en hen te behoeden voor 

het frequente verschijnsel dat zij door toedoen van criminele organisaties worden uitgebuit 

voor prostitutie en het slachtoffer worden van vrouwenhandel. 
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