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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 van de diensten van de Commissie over 

"gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: het leven van meisjes en vrouwen 

via de externe betrekkingen van de EU veranderen (2016-2020)", 

A. overwegende dat de Raad Buitenlandse Zaken in juni 2015 nogmaals heeft beloofd de 

rechten van vrouwen te bevorderen en geconcludeerd heeft dat het versterken van de 

positie van vrouwen een essentiële voorwaarde is voor de stabiliteit op langere termijn en 

goed bestuur; 

B. overwegende dat een gemeenschappelijk begrip van democratie, de rechtsstaat en de 

rechten van vrouwen een essentiële voorwaarde is voor nauwere samenwerking tussen de 

EU en de vijf landen van Centraal-Azië en overwegende dat de eerbiediging van het recht 

van vereniging, meningsuiting en godsdienst en de bevordering van de rechten van 

vrouwen, kinderen en personen die tot een minderheid behoren, tot de prioriteiten van de 

EU behoren; overwegende dat tekortkomingen op het gebied van respect voor de 

mensenrechten, democratie en fundamentele vrijheden blijven bestaan in de landen van 

Centraal-Azië en overwegende dat, wat betreft discriminatie bij de toegang tot onderwijs, 

gezondheidszorg en economische en culturele kansen, de algemene situatie van vrouwen 

in de regio verontrustend blijft, overwegende dat een versterkte samenwerking met de EU 

een verbetering op deze gebieden mogelijk zou maken; 

C. overwegende dat de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Centraal-

Azië, Peter Burian, een verantwoordelijkheid draagt om de rechten van vrouwen en 

gendergelijkheid te bevorderen; 

D. overwegende dat de situatie van vrouwen in Centraal-Azië geleidelijk aan verbetert als we 

kijken naar de moedersterftecijfers, het aantal zwangerschappen bij meisjes tussen 15 en 

19 jaar , het aantal meisjes tegenover het aantal jongens die het lager en secundair 

onderwijs afronden - cijfers die bijna in evenwicht zijn - en de 

werkgelegenheidspercentages voor mannen en vrouwen1; overwegende dat er nog steeds 

een significante kloof is tussen het aantal vrouwen en mannen dat universitair onderwijs 

volgt in Oezbekistan en in Tadzjikistan, in tegenstelling tot de situatie in Kazachstan, waar 

meer vrouwen dan mannen aan de universiteit studeren2; 

E. overwegende dat het verhogen van het algemene opleidingsniveau zal helpen om de 

mogelijke radicalisering van jongeren tegen te gaan en gendergeweld te beperken; 

F. overwegende dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de ervaringen van vrouwen in 

landelijke gebieden en in steden en dat het moeilijk is om te generaliseren, aangezien 

vrouwen in landelijke gebieden het moeilijker hebben om hun rechten uit hoofde van de 

nationale wetgeving af te dwingen; 

                                                 
1 Gegevens en statistieken inzake gendergelijkheid voor het jaar 2015 van de Wereldbank 
2 Statistisch instituut van de Unesco   
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G. overwegende dat de EU dringend een gendergerelateerd buitenlands beleid moet voeren 

om de agenda voor gendergelijkheid wereldwijd te bevorderen na 2015; 

H. overwegende dat de situatie van vrouwen in Kazachstan volgens de VN-instellingen 

nauwelijks veranderd is, ondanks de invoering van de strategie voor gendergelijkheid 

2006-2016; overwegende dat vrouwen met verschillende economische problemen worden 

geconfronteerd, gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt en kwetsbaar blijven voor 

mensenhandel, in het bijzonder met het oog op seksuele uitbuiting; 

I. overwegende dat geweld tegen vrouwen in diverse vormen een wijdverbreid probleem 

blijft in Oezbekistan, dat niet over wetgeving beschikt die huiselijk geweld verbiedt, in 

Tadzjikistan, waar mensenhandel, onder meer met het oog op seksuele uitbuiting en 

dwangarbeid, een bijzonder probleem vormt en in Kirgizië, waar nog steeds gevallen van 

bruidontvoering, verkrachting binnen het huwelijk en huiselijk geweld worden gemeld; 

J. overwegende dat er in Turkmenistan maar weinig gegevens worden vergaard over 

vrouwenrechten en dat problemen als gedwongen huwelijken, discriminatie van feitelijk 

of wettelijk gescheiden vrouwen, huiselijk geweld en handel in vrouwen en meisjes, er 

wijdverbreid blijven; 

1. erkent dat Oezbekistan, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan en Turkmenistan elk met hun 

eigen problemen worden geconfronteerd bij de bevordering van de mensenrechten, maar 

dat de regio ook gemeenschappelijke uitdagingen het hoofd moet bieden, zoals het 

aanpakken en bevorderen van vrouwenrechten en gendergelijkheid; 

2. stelt vast dat, ofschoon alle vijf de Centraal-Aziatische landen het VN-Verdrag inzake de 

uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen hebben geratificeerd, er nog 

steeds een patriarchale, door mannen gedomineerde cultuur heerst en er op veel gebieden 

nog steeds significante ongelijkheden bestaan tussen mannen en vrouwen, onder meer 

inzake de toegang tot hoger onderwijs, tot delen van de arbeidsmarkt en tot 

rechtsbescherming en rechten, en dat geweld tegen vrouwen in grote delen van Centraal-

Azië nog steeds wijdverbreid is en vele vormen kent, waaronder huiselijk geweld, 

bruidontvoering, mensenhandel, huwelijken op jonge leeftijd en lichamelijk misbruik; 

roept de vijf landen ertoe op om het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 

discriminatie van vrouwen (CEDAW) volledig ten uitvoer te leggen; benadrukt dat de 

steun die door de EU wordt verstrekt, specifieke maatregelen moet omvatten om 

discriminatie van vrouwen uit te bannen; 

3. beveelt aan om het justitieel personeel bewust te maken van en op te leiden in 

genderkwesties en wijst erop dat de daders van gendergerelateerd geweld gestraft moeten 

worden; 

4. stelt vast dat vrouwen een volwaardige en cruciale rol vervullen in de landbouwproductie 

en de landbouwsector in alle Centraal-Aziatische landen en dat het gemiddelde aandeel 

van vrouwen die in de landbouwsector werken 58 % bedraagt1, maar betreurt dat 

dwangarbeid in de landbouw nog steeds een gangbare praktijk is, in het bijzonder in de 

katoenindustrie in Oezbekistan; roept alle landen in Centraal-Azië ertoe op de participatie 

van vrouwen op de arbeidsmarkt en vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen, in het 

                                                 
1  Statistieken van de Wereldbank voor het jaar 2012 
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bijzonder in landelijke gebieden; pleit voor de bevordering en monitoring van de 

economische en sociale rechten en het mondig worden van meisjes en vrouwen, als een 

kerndoelstelling van de externe betrekkingen van de EU met de regio; 

5. benadrukt dat voorrang moet worden verleend aan de investeringsprogramma's die een 

grotere impact kunnen hebben op de ontwikkeling in de regio, in het bijzonder op het 

gebied van onderwijs, jeugd en gendergelijkheid; 

6. onderstreept hoe belangrijk het is dat vrouwen toegang hebben tot beroepsopleidingen en 

universitaire studies en meer aanwezig zijn de gebieden van wetenschap en technologie en 

spoort de speciale vertegenwoordiger van de EU aan initiatieven in dit gebied te nemen; 

meent dat de EU haar activiteiten op dit gebied moet versterken, bijvoorbeeld door 

opleidingscursussen voor leerkrachten te organiseren en onderwijsmateriaal ter 

beschikking te stellen; verzoekt stappen te ondernemen om de openbare onderwijssector te 

moderniseren, de internationale academische uitwisseling van studenten en docenten te 

bevorderen en vrouwen in staat te stellen onder gelijke voorwaarden deel te nemen; meent 

dat opleidingscursussen inzake gendergelijkheid moeten worden opgezet voor het 

onderwijspersoneel; 

7. erkent dat de afzonderlijke Centraal-Aziatische landen stappen hebben ondernomen om de 

gendergelijkheid te verbeteren, zoals de wijzigingen van artikelen 154 en 155 van het 

strafwetboek van Kirgizië, die in februari 2014 van kracht werden en die voorzien in 

strengere straffen voor het wijdverbreide gebruik van bruidontvoering; merkt evenwel op 

dat de bescherming van de rechten van vrouwen en het bevorderen van gendergelijkheid 

in de gehele regio nog steeds een probleem blijven; vraagt de Commissie dat zij de 

Centraal-Aziatische landen blijft steunen bij de ontwikkeling van hun 

vrouwenrechtenagenda's teneinde gendergelijkheid te ontwikkelen en te verwezenlijken 

en eenieder, ook de meest kwetsbaren, het volledige genot van de mensenrechten te 

garanderen; 

8. verwelkomt de gendergelijkheidsstrategie van Kazachstan en de 45 politieke, sociale en 

economische maatregelen die deze omvat; vraagt de Commissie om de Centraal-

Aziatische landen verder te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun agenda voor 

vrouwenrechten en verzoekt om een doeltreffender tenuitvoerlegging van deze strategie; 

betreurt het gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordigers in Kazachse openbare 

besluitvormingsorganen, hoewel er een wettelijk verplicht quotum van 30 % geldt voor 

politieke instellingen; 

9. vraagt de Europese Dienst voor extern optreden om, in het kader van zijn herziening van 

de strategie voor Centraal-Azië en in overeenstemming met zijn prioriteiten voor 2016-

2020 en de vorderingen die de Centraal-Aziatische landen al hebben gemaakt, een 

omvattend actieplan voor gendergelijkheid uit te werken met concrete maatregelen om de 

rechten en de levensomstandigheden van vrouwen te verbeteren; meent dat elk Centraal-

Aziatisch land moet worden aangemoedigd wetgeving uit te werken waarin alle vormen 

van geweld tegen en discriminatie van vrouwen uitdrukkelijk worden verboden, met 

inbegrip van seksueel, lichamelijk, fysiologisch en economisch misbruik waarbij de 

slachtoffers verboden wordt te werken of toegang te hebben tot bankrekeningen, 

kredietkaarten of transport en ook andere isoleertactieken worden toegepast; merkt op dat 

financiële zekerheid de belangrijkste factor die bepaalt of een slachtoffer al dan niet aan 
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het huiselijk geweld zal ontsnappen en vrij van geweld zal kunnen leven; roept de 

Centraal-Aziatische landen op om geweld tegen vrouwen strafbaar te stellen, om alle 

gemelde gevallen terdege te onderzoeken en om maatregelen te treffen om de 

bescherming van, bijstand aan en toegang tot rechtspraak voor de slachtoffers te 

garanderen, samen met mechanismen om de handhaving van de wetgeving te verzekeren; 

merkt op dat de sector van de huwelijksbureaus relatief omvangrijk is in Centraal-Azië en 

verzoekt de landen in de regio te overwegen deze bureaus te reglementeren om vrouwen 

zo goed mogelijk te beschermen tegen uitbuiting; verzoekt de landen van Centraal-Azië 

om voorlichtingscampagnes te organiseren over het recht op een leven zonder geweld en 

om initiatieven uit te werken om de gehele samenleving en in het bijzonder religieuze 

leiders bewust te maken van de absolute vereiste om bij huwelijksceremonies de 

instemming van beide partijen te verkrijgen; 

10. merkt op dat er een kloof gaapt tussen de wet en de werkelijkheid en dat, hoewel sommige 

lidstaten over wetgeving beschikken om gelijke rechten op het gebied van 

eigendomsverdeling te waarborgen, er nog altijd discriminatie bestaat in het voordeel van 

mannelijke erfgenamen; is bezorgd dat het gebrek aan wettelijke registratie van 

huwelijken in Tadzjikistan vrouwen in een bijzonder kwetsbare positie plaatst na een 

scheiding, aangezien uit onderzoek van de OVSE is gebleken dat 80 % van de vrouwen in 

een scheidingsprocedure hierdoor het recht op eigendom en levensonderhoud voor 

kinderen wordt ontzegd; 

11. dringt er bij de EU op aan om maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de 

verdediging van de mensenrechten en de bevordering van gendergelijkheid in de landen 

van Centraal-Azië, te steunen en actief samen te werken met internationale organisaties op 

het gebied van gelijkheid van mannen en vrouwen, zoals de IAO, de OESO en de VN, om 

synergieën tot stand te brengen die helpen om de positie van vrouwen te versterken; 

12. stelt vast dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in ministeriële functies: in 2015 was in 

Kirgizië 15 % en in Turkmenistan 5,7 % van de ministersposten bezet door vrouwen1; 

moedigt de landen van Centraal-Azië en de Commissie aan ook aandacht te besteden aan 

de betrokkenheid van vrouwen bij de besluitvorming, met name de politieke 

besluitvorming, en is voorstander van de invoering van een quotaregeling ter bevordering 

van de participatie van vrouwen, vooral als kandidaten; 

13. verzet zich tegen elke vorm van wetgeving, regelgeving of druk vanuit de overheid om de 

vrijheid van meningsuiting onnodig in te perken, in het bijzonder van vrouwen en andere 

gendercategorieën; 

14. benadrukt dat de betrokkenheid van de EU en de begrotingssteun gekoppeld moeten 

worden aan meetbare vorderingen op het gebied van mensenrechten, democratie en de 

fundamentele vrijheden in de landen van Centraal-Azië; 

15. stelt met bezorgdheid vast dat in het jaarverslag over mensenhandel van 20152 

Turkmenistan en Oezbekistan op de 'Watch List' worden geplaatst, wat betekent dat het 

aantal slachtoffers van mensenhandel toeneemt; roept de EU-coördinator voor 

mensenhandel op om Turkmenistan en Oezbekistan te steunen in de strijd tegen de 

                                                 
1  Statistieken van de Wereldbank over de vijfjarige periode 2011-2015. 
2  Opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS. 
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mensenhandel, die een aanslag is op de menselijke waardigheid en vaak gepaard gaat met 

psychologische terreur en lichamelijk geweld en daarom moet worden uitgeroeid; 

verzoekt de lidstaten om deze belangrijke kwestie aan te kaarten in hun contacten met 

deze landen; 

16. roept de Centraal-Aziatische landen op de gelijke toegang tot informatie- en 

communicatietechnologieën te bevorderen om het groeipotentieel van vrouwen in 

plaatselijke economieën en in de wereldeconomie veilig te stellen. 

17. wijst erop dat er opleidingen inzake geweld tegen vrouwen en mensenhandel moeten 

worden georganiseerd voor wetshandhavingsambtenaren, aanklagers en gerechtelijk 

personeel en dat er toegankelijke centra en opvangtehuizen moeten worden opgericht waar 

slachtoffers psychologische hulp en rechtsbijstand kunnen krijgen; 

18. benadrukt dat instellingen en instanties die instaan voor de tenuitvoerlegging van het 

beleid inzake gendergelijkheid adequate financiering moeten krijgen en dat moet worden 

gezorgd voor de onafhankelijkheid en financiering van organisaties uit het 

maatschappelijk middenveld die zich inzetten voor de rechten van vrouwen; 
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