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SUGGESTIES 

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

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

A. overwegende dat inheemse vrouwen te maken hebben met een complex systeem van 

elkaar versterkende mensenrechtenschendingen die voortvloeien uit elkaar kruisende 

vormen van kwetsbaarheid, waaronder discriminatie op grond van geslacht, klasse en 

etnische afkomst en schendingen van het recht op zelfbeschikking en controle over 

hulpbronnen; 

B. overwegende dat landroof een complexe kwestie is die om een alomvattende 

internationale oplossing vraagt; overwegende dat in het bijzonder de nadruk moet 

worden gelegd op de bescherming van inheemse vrouwen en meisjes; 

C. overwegende dat naar schatting één op de drie inheemse vrouwen tijdens haar leven 

wordt verkracht; overwegende dat inheemse vrouwen vaker te maken krijgen met 

verschillende vormen van seksueel geweld, en het slachtoffer zijn geweest van 

intimidatie, afpersing en verkrachting, gepleegd door staatsambtenaren en in de context 

van zakelijke activiteiten, met name van winningsindustrieën, op land van inheemse 

volkeren; overwegende dat er veel te weinig aangifte wordt gedaan van deze 

misdrijven; 

D. overwegende dat landroof niet noodzakelijkerwijs een gevolg is van buitenlandse 

investeringen, en dat ook overheden en lokale gemeenschappen zich er schuldig aan 

kunnen maken; 

E. overwegende dat inheemse vrouwen te maken hebben met belemmeringen op het 

gebied van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met inbegrip van een 

gebrek aan advies over seksuele en reproductieve gezondheid, gebrekkige toegang tot 

voorzieningen en materieel en wetgeving die zelfs in geval van verkrachting abortus 

verbiedt, met als gevolg een hoge moedersterfte, vele tienerzwangerschappen en een 

groot aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen; 

F. overwegende dat inheemse vrouwen worden geconfronteerd met wijdverbreide 

straffeloosheid ten aanzien van schendingen van hun rechten, met name omdat hun het 

verhaalsrecht wordt ontzegd en er een gebrek is aan toezichtsmechanismen en naar 

geslacht uitgesplitste gegevens; 

G. overwegende dat land en grondgebieden van inheemse volkeren doorgaans ook 

gebieden met een grote biodiversiteit zijn en daarom speciale bescherming behoeven; 

H. overwegende dat in de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van 

inheemse volkeren is bepaald dat inheemse volkeren moeten worden geraadpleegd en 

hun vrije, geïnformeerde en voorafgaande toestemming moeten geven voor alle 

maatregelen die consequenties hebben voor hun land en grondgebieden; overwegende 

dat de toepassing van dit beginsel de volledige deelname van inheemse vrouwen aan 

deze processen vereist; 

I. overwegende dat de opzet van grote infrastructuurprojecten zonder de vrije, 
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geïnformeerde en voorafgaande toestemming van inheemse volkeren heeft geleid tot 

systematische schendingen van de landrechten en het zelfbeschikkingsrecht van 

inheemse volkeren, waardoor inheemse vrouwen onevenredig zwaar zijn getroffen; 

J. overwegende dat inheemse vrouwelijke mensenrechtenverdedigers weliswaar een 

cruciale rol spelen bij de bescherming van vrouwen in inheemse gemeenschappen, maar 

dat hun activiteiten strafbaar zijn gesteld en zij worden blootgesteld aan verschillende 

vormen van geweld, waaronder intimidatie, verkrachting en moord; 

K. overwegende dat particuliere ondernemingen steeds meer gebruikmaken van 

particuliere vormen van compensatie om vrouwelijke slachtoffers van geweld een 

financiële vergoeding te bieden in ruil voor het ondertekenen van een overeenkomst 

waarbij zij zich ertoe verbinden de onderneming niet voor de rechter te dagen; 

overwegende dat staten in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor het waarborgen 

van de naleving van internationaal overeengekomen verbintenissen inzake de 

eerbiediging van de rechten van inheemse volkeren en dat zij daarom in de eerste plaats 

verantwoordelijk moeten zijn voor het voorkomen van schendingen en het bevorderen 

van waarheid, gerechtigheid en schadeloosstelling van slachtoffers;  

L. overwegende dat de schendingen van het zelfbeschikkingsrecht door neokoloniale 

machtsstructuren en overheidspraktijken een negatief effect hebben op inheemse 

volkeren, in het bijzonder op vrouwen en meisjes; 

M. overwegende dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de collectieve en de 

individuele rechten van inheemse vrouwen, aangezien mensenrechtenschendingen op 

individueel niveau een negatief effect hebben op de collectieve inspanningen om de 

rechten van inheemse volkeren als groep te doen gelden; 

N. overwegende dat inheemse vrouwen worden blootgesteld aan gedwongen ontheemding, 

uitbuiting en mensenhandel vanwege de gebrekkige bescherming van het land en de 

landeigendomsrechten van inheemse volkeren, waardoor overheden gemakkelijker 

destructieve projecten kunnen opleggen op hun grondgebied zonder daartoe vooraf 

toestemming te hebben gekregen na een reëel overlegproces met de inheemse volkeren; 

O. overwegende dat landroof door particuliere ondernemingen gewoonlijk gepaard gaat 

met de inzet van militaire en/of particuliere veiligheidstroepen en dat dit onder meer een 

toename van het directe en indirecte geweld op het grondgebied van inheemse volkeren 

met zich meebrengt, hetgeen een rechtstreeks effect heeft op gemeenschappen en, in het 

bijzonder, maatschappelijke leiders en vrouwen; 

P. overwegende dat er historische schendingen zijn geweest van de seksuele en 

reproductieve rechten van inheemse vrouwen, waaronder gedwongen sterilisatie en 

gedwongen huwelijken als onderdeel van cultureel assimilatiebeleid; 

Q. overwegende dat de toenemende liberalisering en deregulering van de markt heeft 

geresulteerd in de instroom van directe buitenlandse investeringen op het grondgebied 

van inheemse volkeren zonder hun voorafgaande toestemming of reëel overlegproces, 

wat heeft geleid tot schendingen van de mensenrechten van inheemse vrouwen; 

overwegende dat ontwikkeling niet kan worden gemeten aan de hand van groei-

indicatoren, maar dat in plaats daarvan hoofdzakelijk moet worden gekeken naar de 
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vermindering van armoede en ongelijkheid; 

1. verzoekt alle lidstaten de rechten van inheemse volkeren op hun voorouderlijk 

grondgebied wettelijk te erkennen; wijst op de speciale band tussen inheemse vrouwen 

en hun voorouderlijk land, in het bijzonder de traditionele praktijken voor het duurzaam 

beheer van natuurlijke rijkdommen, het model van maatschappelijke steun en 

weerbaarheid, waaruit andere gemeenschappen lessen kunnen trekken die niet verloren 

mogen gaan; geeft uiting aan zijn bezorgdheid over de gevolgen van landroof en de 

extractie van natuurlijke rijkdommen voor de inheemse gemeenschappen, en met name 

inheemse vrouwen, die leiden tot armoede, uitsluiting en mensenrechtenschendingen, 

met inbegrip van gendergebaseerd geweld, misbruik en uitbuiting;  

2. verzoekt de EU constructieve onderhandelingen te voeren over een VN-verdrag 

betreffende transnationale ondernemingen dat de eerbiediging van de mensenrechten 

van inheemse volkeren waarborgt, met name die van vrouwen en meisjes; 

3. wijst erop dat de klimaatverandering directe gevolgen heeft voor inheemse vrouwen en 

hen ertoe verplicht hun traditionele praktijken op te geven of hun land te verlaten, met 

alle risico's van dien op geweld, misbruik en uitbuiting; roept alle staten, waaronder de 

EU en haar lidstaten, op om inheemse volkeren en met name inheemse vrouwen en 

plattelandsgemeenschappen te betrekken bij hun strategieën ter bestrijding van de 

klimaatverandering en het uitwerken van efficiënte klimaatstrategieën met betrekking 

tot de aanpassing en bestrijding, waarbij rekening wordt gehouden met genderspecifieke 

factoren; dringt erop aan dat de kwestie van door het klimaat veroorzaakte ontheemding 

serieus wordt genomen; staat open voor een debat over de invoering van een bepaling 

inzake "klimaatmigratie"; dringt erop aan dat er een panel van deskundigen wordt 

samengesteld om deze kwestie op internationaal niveau te verkennen en spoort ertoe 

aan het vraagstuk van klimaatmigratie op de internationale agenda te plaatsen; dringt 

aan op meer internationale samenwerking om veerkracht voor klimaatverandering te 

waarborgen;  

4. neemt nota van de alarmerende resultaten van de in 2010 door de Verenigde Naties 

gepubliceerde studie waaruit blijkt dat het aantal gevallen van geweld en verkrachting 

onder inheemse vrouwen hoger ligt dan onder de vrouwelijke bevolking wereldwijd; 

verzoekt de lidstaten en de Europese Unie daarom het gebruik van geweld, met inbegrip 

van seksueel geweld tegen inheemse vrouwen, krachtig te veroordelen; is van mening 

dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan misbruikte vrouwen en meisjes door 

te waarborgen dat zij toegang hebben tot spoedeisende medische en psychologische 

ondersteuning; 

5. vraagt de Commissie derhalve om in het kader van haar buitenlands beleid met het 

maatschappelijk middenveld en mensenrechtenorganisaties samen te werken om voor 

inheemse volkeren, met name voor kwetsbare vrouwen en meisjes, opvang te 

garanderen waarbij de mensenrechten worden geëerbiedigd; 

6. verzoekt alle staten zich ertoe te verbinden om inheemse volkeren, en met name meisjes 

en vrouwen, daadwerkelijk de toegang tot onderwijs te verzekeren, om intercultureel 

overheidsbeleid te bevorderen en om initiatieven te ontwikkelen die het maatschappelijk 

middenveld bewust maken van de rechten van inheemse volkeren, teneinde stereotypen 

te bestrijden; roept alle staten op het behoud van de culturele diversiteit van inheemse 



 

PE616.843v02-00 6/10 AD\1150844NL.docx 

NL 

volkeren te waarborgen door in samenwerking met inheemse volkeren, en met name 

vrouwen, materiaal voor onderwijsstelsels en capaciteitsopbouwprogramma's te 

ontwikkelen om het bewustzijn over de cultuur, tradities, talen en rechten van inheemse 

volkeren te vergroten; verzoekt alle staten dergelijk materiaal en 

capaciteitsopbouwprogramma's op te nemen in de opleiding van overheidsambtenaren, 

waaronder politie-, justitie- en gezondheidspersoneel;  

7. verzoekt alle staten om de vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van 

inheemse volkeren te verkrijgen voor alle projecten die hen aanbelangen, en ervoor te 

zorgen dat de rechten van inheemse volkeren, met inbegrip van hun landgerelateerde 

rechten, te allen tijde worden geëerbiedigd en beschermd; vraagt alle staten ervoor te 

zorgen dat deze toestemming wordt vereist voor alle betrokkenen, inclusief Europese 

ondernemingen die in derde landen actief zijn; 

8. pleit voor de terugtrekking van militaire en particuliere veiligheidstroepen die zijn 

ingezet op het grondgebied van inheemse volkeren, wier rechten hierdoor zijn 

geschonden; 

9. verzoekt alle staten ervoor te zorgen dat inheemse volkeren, en met name inheemse 

vrouwen, toegang hebben tot rechtsmiddelen ingeval hun rechten door ondernemingen 

worden geschonden en dat particuliere verhaalmogelijkheden, die geen effectieve 

toegang tot justitie waarborgen, niet worden gelegitimeerd; roept alle staten op meer 

vrouwen aan te werven in hun rechtsstelsels, teneinde het patriarchale systeem te 

doorbreken dat over het algemeen in deze structuren aanwezig is; benadrukt dat de 

nodige mechanismen moeten worden ingesteld om te verzekeren dat inheemse vrouwen 

niet worden gediscrimineerd, met inbegrip van adequate vertolking en juridische 

bijstand; 

10. roept staten op te voorzien in adequate regelgeving die gemeenschapsleiders 

verantwoordelijk stelt voor hun besluiten en maatregelen op het gebied van landbeheer 

met betrekking tot openbare, staats- en gemeenschapsgrond, en verandering aan te 

moedigen van juridische en gangbare praktijken waarbij vrouwen worden 

gediscrimineerd op het vlak van landbezit en erfrecht; 

11. roept alle staten op ervoor te zorgen dat inheemse vrouwen en meisjes volledige 

bescherming en waarborgen genieten tegen alle vormen van geweld, met inbegrip van 

seksueel en gendergerelateerd geweld, gendergebaseerde moord, huwelijken op jonge 

leeftijd en gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking en andere 

schadelijke praktijken; 

12. dringt aan op EU-wetgeving die zorgvuldigheidsverplichtingen invoert die gebaseerd 

zijn op de leidende beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten van de VN en op 

de OESO-richtsnoeren inzake de zorgvuldigheidseisen, om de eerbiediging van de 

mensenrechten, met inbegrip van de rechten van inheemse vrouwen, en adequate sociale 

en milieunormen te waarborgen; beveelt aan dat meer aandacht aan deze kwestie wordt 

besteed in het buitenlands beleid van de Unie, alsook in de mensenrechtendialogen met 

derde landen, EU-beleidsdocumenten en handels-, samenwerkings- en 

ontwikkelingsovereenkomsten die met andere landen worden gesloten of waarover 

wordt onderhandeld; verzoekt derhalve om bindende en afdwingbare bepalingen inzake 

mensen-, arbeids- en milieurechten in EU-handelsovereenkomsten die specifiek de 
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nadruk leggen op de rechten van inheemse volkeren, met name vrouwen; 

13. verzoekt alle staten de toegang van inheemse vrouwen en meisjes tot hoogwaardige 

gezondheidszorg en rechten, in het bijzonder seksuele en reproductieve 

gezondheidszorg en rechten, te waarborgen; verzoekt de Commissie en de EDEO hun 

toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten in EU-

samenwerkingsprogramma's te bevorderen; 

14. verzoekt alle staten de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 

overheidsinstanties zich onthouden van publieke verklaringen die de legitieme rol van 

inheemse vrouwen bij de bescherming van hun grondgebied in de context van landroof 

en extractie van natuurlijke rijkdommen stigmatiseren en ondermijnen, en pleit voor 

publieke erkenning van de belangrijke rol die zij spelen in democratische 

samenlevingen; 

15. verzoekt alle staten, met inbegrip van de EU en haar lidstaten, naar geslacht uitgesplitste 

gegevens te verzamelen over de situatie van inheemse vrouwen, onder meer met 

betrekking tot de erkenning van en toegang tot landrechten, geweld tegen vrouwen en 

voedselzekerheid; 

16. veroordeelt de criminalisering en vervolging van inheemse vrouwelijke 

mensenrechtenverdedigers; verzoekt de Commissie en de EDEO specifieke EU-fondsen 

vrij te maken voor de bescherming van grondgebieden en gemeenschappen en ervoor te 

zorgen dat met name in het EIDHR en het mechanisme ProtectDefenders voldoende 

financiële middelen worden uitgetrokken voor de ondersteuning van inheemse 

mensenrechtenverdedigers, inzonderheid vrouwen; dringt er bij de EU-delegaties in de 

betrokken landen op aan de situatie van inheemse vrouwelijke 

mensenrechtenverdedigers nauwlettend te volgen en alle passende steun te verlenen; 

17. verzoekt de Commissie de verslaglegging over en het toezicht op grootschalige 

landaankoop waarbij Europese investeerders zijn betrokken te versterken, zodat de 

risico's voor inheemse volkeren en met name vrouwen tijdig kunnen worden 

geëvalueerd; 

18. verzoekt de Commissie en de EDEO programma's te ontwikkelen en ten uitvoer te 

leggen die gericht zijn op de specifieke en collectieve rechten van inheemse volkeren, 

met inbegrip van hun recht op non-discriminatie en landgerelateerde rechten; 

19. verzoekt de Europese Unie de richtsnoeren voor het EU-grondbeleid en de bescherming 

van de mensenrechten in internationale overeenkomsten en verdragen te versterken, en 

haar waarden met betrekking tot de bescherming van vrouwen en meisjes te bevorderen, 

met name van vrouwen en meisjes in plattelandsgebieden, die over het algemeen 

kwetsbaarder zijn wanneer ze worden geconfronteerd met landveranderingen en meestal 

minder toegang tot land en landrechten hebben; 

20. verzoekt de Europese Unie ontwikkelingslanden bij te staan in de besluitvorming over 

het investeringskader en tegelijkertijd de betrokkenheid van alle belanghebbenden bij 

dit proces, met name van vrouwen en inheemse vrouwen, te bevorderen; 

21. verzoekt alle staten en de EU een betere verzameling van gegevens over inheemse 
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volkeren te bevorderen en aan te bevelen, uitgesplitst naar geslacht en met inachtneming 

van de kwetsbaarheid en de positie van vrouwen en meisjes; 

22. roept alle staten op te investeren in onderzoek om de lacune in kennis over de gevolgen 

van landroof voor vrouwen te dichten, en een diepgaandere analyse te verrichten van de 

genderspecifieke gevolgen van het verschijnsel, hetgeen zou leiden tot afdwingbare 

richtsnoeren voor de afwikkeling van grondtransacties; 

23. benadrukt dat buitenlandse investeringen van ondernemingen economische en 

technologische vooruitgang met zich kunnen brengen, tot werkgelegenheid en 

infrastructuurontwikkeling kunnen leiden en vrouwen de kans kunnen geven om 

zelfvoorzienend te worden doordat ze de werkgelegenheid stimuleren; benadrukt dat 

een grotere investeringsactiviteit in ontwikkelingslanden een belangrijke stap vormt in 

de richting van een versterking van nationale en regionale economieën. 
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