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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 krachtens artikel 8 VWEU de EU zich ertoe heeft verbonden 

gendergelijkheid te bevorderen en voor gendermainstreaming te zorgen in al haar 

activiteiten en beleidsmaatregelen; overwegende dat de gelijkheid van vrouwen en 

mannen in het kader van de EU-strategie integraal deel moet uitmaken van het 

handelsbeleid en het buitenlands beleid van de EU; 

B. overwegende dat geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd een van de meest 

voorkomende schendingen van de mensenrechten is, alle lagen van de bevolking treft, 

ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, maatschappelijke positie en land van 

herkomst of verblijf, en een van de belangrijkste obstakels voor het bereiken van 

gendergelijkheid is; overwegende dat op plaatsen waar een gewapend conflict heerst 

vrouwen en kinderen, waaronder vrouwen en kinderen die vluchteling zijn, tot de meest 

kwetsbare groepen van de maatschappij behoren; 

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

mensenrechten gebaseerd zijn en essentiële elementen van de menselijke waardigheid 

vormen; overwegende dat deze rechten in bepaalde delen van de wereld, waaronder 

bepaalde delen van de EU, nog niet gewaarborgd zijn; 

1. onderstreept dat de EU zich, in lijn met de duurzameontwikkelingsdoelstellingen 

(SDG's) voor de agenda 2030, de Europese consensus inzake ontwikkeling en het 

actieplan gendergelijkheid 2016-2020 (GAP II), moet blijven inzetten voor de 

totstandbrenging van samenlevingen die vrij zijn van elke vorm van discriminatie en 

geweld en voor een gendergelijke, veilige, welvarende en duurzame wereld; 

2. herinnert eraan dat de gelijkheid van mannen en vrouwen een kernbeginsel is van de EU 

en de lidstaten, zoals opgenomen in artikel 3, lid 3, VEU, en de bevordering ervan door 

middel van gendermainstreaming, ook in andere landen in de wereld door middel van 

haar buitenlands beleid, een van de voornaamste doelstellingen van de EU is; 

3. herinnert eraan dat het GAP II een van de fundamentele middelen is waarover de EU 

beschikt om de gendergelijkheid in derde landen te verbeteren; verzoekt de Commissie 

om rekening te houden met de resolutie van het Europees Parlement van 8 oktober 2015 

over de vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van 

vrouwen in het kader van ontwikkeling1 en zijn resolutie van 31 mei 2018 over de 

tenuitvoerlegging van het gezamenlijk werkdocument (SWD(2015)0182) – 

Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: Het leven van meisjes en vrouwen 

veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-20202; 

4. benadrukt dat de EU zich moet blijven inzetten voor de volledige naleving van de 

verplichtingen en verbintenissen met betrekking tot vrouwenrechten die zij op zich heeft 

genomen in het kader van het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van 

                                                 
1 PB C 349 van 17.10.2017, blz. 50. 
2 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0239. 
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discriminatie van vrouwen (CEDAW), het Actieprogramma van Peking en het 

actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling, 

en de uitkomsten van de toetsingsconferenties van die programma's moet eerbiedigen; 

5. benadrukt dat vrijheid van denken, levensovertuiging en religie moet worden 

gewaarborgd, in het bijzonder voor vrouwen in geloofsgemeenschappen, die bijzonder 

kwetsbaar zijn; 

6. merkt op dat het neoliberale kader in werkelijkheid schadelijk is voor duurzame 

ontwikkeling en de mensenrechten, met inbegrip van vrouwenrechten, die inherent deel 

uitmaken van de mensenrechten;  

7. benadrukt dat gendergelijkheid een fundamenteel mensenrecht is en wijst op de 

woorden van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres, die 

bevestigt dat het onmiskenbaar bewezen is dat investeren in vrouwen de meest 

effectieve manier is om gemeenschappen, bedrijven en landen vooruit te helpen en dat 

met de deelname van vrouwen vredesakkoorden krachtiger, samenlevingen 

veerkrachtiger en economieën sterker worden; 

8. uit tegelijkertijd zijn bezorgdheid over de huidige aantasting van de vrouwenrechten en 

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en over fundamentele wetgeving in 

vele delen van de wereld waarmee deze rechten worden beperkt; 

9. benadrukt de noodzaak om universele toegang tot het volledige aanbod aan kwalitatief 

hoogstaande en betaalbare seksuele en reproductieve gezondheidszorg te waarborgen, 

met inbegrip van volledige seksuele en reproductieve gezondheidsinformatie en 

onderwijs over seksualiteit en relaties, gezinsplanning en moderne 

voorbehoedsmiddelen, veilige en legale abortus, en de aanbevolen zwangerschaps- en 

geboortezorg om kinder- en moedersterfte te voorkomen; wijst erop dat de nadruk op 

gendergelijkheid en empowerment van vrouwen expliciet in alle SDG's is opgenomen, 

en dat meer inspanningen moeten worden geleverd om ervoor te zorgen dat 

vrouwenrechten volledig worden geëerbiedigd en dat beleid ter bevordering van 

empowerment van vrouwen en de participatie van vrouwen in de besluitvorming 

daadwerkelijk wordt uitgevoerd; 

10. benadrukt dat toegang tot gezondheidszorg als mensenrecht moet worden beschouwd; 

benadrukt dat vrouwen toegang moeten hebben tot seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten, waaronder maatregelen om ervoor te zorgen dat vrouwen 

vrijelijk beschikken over hun lichaam en leven, toegang hebben tot gezinsplanning en 

tot geschikte vrouwelijke hygiëneproducten, en de nodige geboortezorg ontvangen om 

kinder- en moedersterfte te voorkomen; benadrukt dat zorgverlening voor veilige 

abortus van groot belang is om vrouwenlevens te redden, risicovolle geboortes te helpen 

vermijden en zuigelingen- en kindersterfte te helpen terugdringen; benadrukt het belang 

van toegang tot passende genderbewuste geestelijke gezondheidsdiensten, in het 

bijzonder in conflictsituaties en in de nasleep van conflicten; 

11. veroordeelt de herinvoering en uitbreiding van het Mexico City-beleid ten zeerste en 

betreurt de gevolgen van het beleid voor de gezondheid en de rechten van vrouwen en 

meisjes overal ter wereld; herhaalt zijn oproep aan de EU en de lidstaten om het 

financieringstekort dat is veroorzaakt door de VS op dat gebied aan te vullen en 
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daarvoor zowel nationale middelen als EU-financiering voor ontwikkelingshulp te 

gebruiken; 

12. vindt het onaanvaardbaar dat de lichamen van vrouwen en meisjes, met name ten 

aanzien van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, nog altijd een 

ideologisch strijdpunt zijn; verzoekt de EU en de lidstaten de onvervreemdbare rechten 

van vrouwen en meisjes op lichamelijke integriteit en autonome besluitvorming te 

erkennen en veroordeelt de frequente schendingen van hun seksuele en reproductieve 

gezondheid en rechten, waaronder het ontzeggen van de toegang tot diensten voor 

gezinsplanning, betaalbare voorbehoedsmiddelen en zorgverlening voor veilige en 

legale abortus; 

13. verzoekt de lidstaten om beleid ter versterking van de positie van meisjes en vrouwen 

nadrukkelijker ten uitvoer te leggen, armoede en sociale uitsluiting te bestrijden en zich 

in het kader van SDG 5 en het "Women at Work"-initiatief van de IAO uit 2018 te 

richten op gelijke toegang voor vrouwen en meisjes tot basis- en hoger onderwijs en 

opleidingen, een leven lang leren, waardig werk en gelijk loon, financiële diensten en 

vertegenwoordiging in economische en politieke besluitvormingsprocessen; 

14. merkt op dat vrouwenrechtenorganisaties en -verdedigers doelbewust in het vizier 

worden genomen en vooral lijden onder de krimpende maatschappelijke ruimte; 

benadrukt dat de EU onafhankelijke maatschappelijke organisaties die de rechten van 

vrouwen en meisjes op alle gebieden bevorderen, politiek moet ondersteunen, beter 

moet beschermen en meer financiële middelen moet toekennen; wijst op de noodzaak 

om bescherming te garanderen voor vrouwelijke mensenrechtenverdedigers, die steeds 

vaker te maken krijgen met bedreigingen en geweld en zelfs moord als rechtstreeks 

gevolg van hun activisme; dringt er bij de EU op aan om rekening te houden met de 

specifieke beschermingsbehoeften van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers, en bij 

alle lidstaten om de VN-Verklaring over mensenrechtenverdedigers te eerbiedigen; 

15. verzoekt de EDEO ervoor te zorgen dat de conclusies van de 62e bijeenkomst van de 

Commissie voor de status van de vrouw (CSW) worden geïntegreerd in het beleid en 

een nieuwe impuls geven aan de inspanningen voor gendergelijkheid en de 

empowerment van vrouwen en meisjes op het platteland; 

16. benadrukt dat onderwijs en opleidingen in de STEM-vakken en de 

geesteswetenschappen toegankelijk moeten worden gemaakt voor vrouwen en meisjes, 

waarbij vooral nadruk moet worden gelegd op het versterken van hun talenten en 

vaardigheden en het doen toenemen van hun aanwezigheid in de STEM-sectoren; 

17. herinnert eraan dat geschikte maatregelen moeten worden uitgewerkt in het kader van 

het onderwijs ter ondersteuning van onderwijsprogramma's die vrij zijn van stereotypen 

en waarin burgerparticipatie, mensenrechten, gendergelijkheid en de bevordering van 

intercultureel bewustzijn en inzicht zijn opgenomen, teneinde leerlingen beter voor te 

bereiden op het burgerschap; 

18. veroordeelt elke vorm van geweld, zoals huiselijk geweld, psychologische intimidatie, 

seksuele uitbuiting, mensenhandel, kindhuwelijken en gedwongen huwelijken, tegen 

vrouwen en meisjes in en buiten Europa, en beschouwt deze als ernstige 

mensenrechtenschendingen; 
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19. is ingenomen met de gezamenlijke inspanningen en investeringen van de EU die, samen 

met de VN, het Spotlight-initiatief heeft opgezet, dat gericht is op het uitbannen van alle 

vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes en waarmee nogmaals wordt benadrukt 

dat geweld tegen vrouwen en meisjes behoort tot de meest wijdverspreide, blijvende en 

vernietigende mensenrechtenschendingen; wijst erop dat vrouwen en meisjes over de 

hele wereld het kwetsbaarst blijven voor gendergerelateerd en seksueel geweld, 

seksuele intimidatie, seksuele mishandeling en uitbuiting, en dat dit soort misbruik ook 

politieke en economische discriminatie, huiselijk geweld, pesterijen, seksuele uitbuiting, 

eergerelateerde misdrijven, mensenhandel, kindhuwelijken en gedwongen huwelijken, 

genitale verminking van vrouwen en verkrachting als oorlogswapen omvat; veroordeelt 

bijgevolg alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes; dringt er voorts bij de EU 

en de lidstaten op aan de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking wereldwijd en 

binnen de EU op te voeren, aangezien volgens schattingen van 2017 van het Europees 

Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) ten minste 500 000 vrouwen die in de EU wonen 

genitale verminking hebben ondergaan en nog eens 180 000 meisjes en vrouwen nog 

steeds een risicogroep vormen; 

20. betreurt ten zeerste dat de genderdimensie in de huidige programmering in 

crisissituaties of bij lastige conflicten op de achtergrond lijkt te verdwijnen, zoals wordt 

aangehaald in de studie van het Europees Parlement over de tenuitvoerlegging van het 

GAP II; betreurt tevens dat dit, onder meer, tot gevolg heeft dat meisjes en vrouwen die 

tijdens een oorlog slachtoffer zijn geworden van verkrachting als oorlogswapen geen 

toegang hebben tot niet-discriminerende zorg, met name alomvattende medische zorg, 

met inbegrip van abortus, ondanks het feit dat het GAP II erop gericht is vrouwen in 

staat te stellen om hun eigen seksuele en reproductieve leven in handen te nemen; 

21. spoort de Commissie en de lidstaten met klem aan mensenhandel doeltreffend en 

efficiënt te bestrijden; wijst erop dat uit verschillende studies blijkt dat het bij 

mensenhandel voornamelijk om vrouwen en meisjes gaat die zich, nadat zij in Europa 

zijn aangekomen, in de lidstaten gedwongen moeten prostitueren; 

22. verzoekt de Commissie en de EDEO in het bijzonder aandacht te besteden aan de 

eerbiediging van de mensenrechten van vrouwen en meisjes in alle handels- en 

partnerschapsovereenkomsten met derde landen; 

23. onderstreept dat pesterijen en seksuele intimidatie op het werk ook schendingen van 

de mensenrechten vormen; 

24. dringt er bij de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan en de EU op aan om de 

ratificering en tenuitvoerlegging van het Verdrag van Istanbul, het eerste juridisch 

bindende internationale instrument om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te 

bestrijden, in al zijn onderdelen te bespoedigen, teneinde samenhang tussen het interne 

en externe optreden van de EU op dit gebied te verzekeren; roept op tot volledige 

eerbiediging van het Verdrag van Istanbul; onderstreept dat religieuze, culturele of 

traditionele verschillen, of gelijk welke andere omstandigheden, nooit een 

rechtvaardiging kunnen zijn voor discriminatie of enige vorm van geweld; 

25. ziet in dat de bijzondere situatie van vrouwen die kampen met verschillende vormen van 

discriminatie, bijvoorbeeld op basis van genderidentiteit, ras, klasse, het al dan niet 

hebben van een handicap of migratiestatus, moet worden aangepakt; roept de EDEO en 
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de lidstaten op om buitenlands beleid vanuit een genderbewust en intersectioneel 

perspectief te ontwikkelen en te evalueren; 

26. verzoekt de Commissie en de lidstaten hun inspanningen te verdubbelen om alle vormen 

van gendergerelateerd geweld, met inbegrip van kindhuwelijken, huwelijken op jonge 

leeftijd en gedwongen huwelijken, gendercide, gedwongen sterilisatie en verkrachting 

binnen het huwelijk, uit te bannen; 

27. benadrukt dat de EU zich inzet om gendergelijkheid te bevorderen en 

gendermainstreaming binnen al haar acties te waarborgen, zoals vereist uit hoofde van 

de Verdragen, zodat gendergelijkheid een centrale prioriteit wordt binnen alle 

richtsnoeren, werkrelaties, beleidsgebieden en acties, waaronder externe acties, van 

de EU; ondersteunt bijgevolg de hieruit voortvloeiende gecoördineerde inspanningen 

in het kader van de multilaterale dialogen en activiteiten van de EU-delegaties, zoals 

verkiezingswaarnemingsmissies; onderstreept de noodzaak om het werk van de 

hoofdadviseur gender van de EDEO in derde landen, dat gericht is op het bevorderen 

van vrede, veiligheid en fundamentele vrijheden, te versterken door voor het 

desbetreffende bevoegdheidsgebied in een specifieke begroting te voorzien; 

28. verzoekt de Commissie om in vrijhandelsovereenkomsten met derde landen een 

genderhoofdstuk op te nemen, evenals bepalingen waarin deze landen ertoe worden 

opgeroepen de 27 internationale verdragen (betreffende mensen- en arbeidsrechten, 

milieubescherming en goed bestuur) zoals opgenomen in het stelsel van algemene 

preferenties (SAP) en SAP+, te ratificeren en ten uitvoer te leggen; onderstreept dat 

het van cruciaal belang is toezicht te houden op de tenuitvoerlegging ervan, zo nodig 

maatregelen te nemen en bijzondere aandacht te besteden aan gendergelijkheid; 

benadrukt dat het CEDAW een van de relevante overeenkomsten in het kader van SAP+ 

is; 

29. betreurt dat volgens gegevens uit 2016, slechts 21,9 % van de hoofden van 

EU-delegaties, vrouw is3; betreurt dat slechts een op de acht speciale 

vertegenwoordigers van de EU vrouw is; betreurt dat slechts circa 25 % van het 

personeel van civiele missies in het kader van het GVDB vrouw is; betreurt dat er 

geen uitvoerige gegevens beschikbaar zijn over de deelname van vrouwen aan militaire 

GVDB-missies en -operaties; 

30. merkt op dat passende financiering voor gendergelijkheid in externe betrekkingen 

noodzakelijk zal zijn om het politieke engagement ten aanzien van dit doel in stand te 

houden; beklemtoont dat de huidige financiering voor maatregelen inzake 

gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen ontoereikend blijft en eist dat deze 

situatie in het volgende MFK wordt rechtgezet; 

31. is ingenomen met de aanpak waarbij het genderperspectief integraal deel uitmaakt van 

de activiteiten van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid van de EU en 

benadrukt dat aan medewerkers in de gezondheidszorg en humanitaire hulpverleners, 

                                                 
3 "EEAS Human Resources Report 2017" (Jaarverslag personeelsformatie van de EDEO), gepubliceerd op 

16 mei 2018. 
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waaronder noodhulpverleners, gepaste opleidingen inzake genderbewustzijn moet 

worden gegeven; 

32. benadrukt hoe belangrijk het is vrouwen, jongeren en LGBTQI's te betrekken bij 

vredes- en verzoeningsprocessen, en onderstreept de belangrijke rol van kunst en 

interculturele dialoog in dit verband zoals beschreven in de gezamenlijke mededeling 

van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en 

veiligheidsbeleid getiteld "Naar een EU-strategie voor internationale culturele 

betrekkingen" (JOIN(2016)0029); 

33. benadrukt hoe belangrijk het is om rekening te houden met de specifieke behoeften van 

weduwen van alle leeftijden in (voormalige) conflictgebieden, in het bijzonder hun 

behoefte aan financiële en psychologische ondersteuning, en beseft dat zij een 

belangrijke rol moeten spelen bij vredes- en verzoeningsprocessen; 

34. onderstreept dat religieuze, culturele en traditionele verschillen nooit een 

rechtvaardiging mogen zijn van discriminatie of enige vorm van geweld; ondersteunt 

het initiatief van de EU getiteld "Preventing Violent Extremism: A Gender-Sensitive 

Approach" (het voorkomen van gewelddadig extremisme: een genderbewuste aanpak) 

en dringt aan op de bevordering van genderbewuste projecten die de rol van vrouwen 

en meisjes in vredesopbouw, conflict- en terrorismepreventie en humanitaire hulp 

versterken; 

35. verzoekt de EDEO de rol van vrouwen bij de preventie van terrorisme te bevorderen; 

wijst erop dat uit een aantal studies blijkt dat vrouwen, in hun rol van moeders, de 

mogelijkheid hebben om, met vele gesprekken en door de emotionele band die hen 

met hun kinderen verbindt, hun kinderen weg te houden van vormen van radicalisering 

waarmee zij te maken kunnen krijgen en te beschermen tegen het risico dat hun ideeën 

beïnvloed raken door extremistische groepen; wijst er verder op dat vrouwen, juist 

omdat zij het contact onderhouden tussen de gemeenschap en hun gezin, de rol kunnen 

spelen van "poortwachters" door cruciale informatie te delen die vreedzame acties kan 

bevorderen om eventuele terroristische acties te voorkomen; 

36. dringt er bij de EU op aan gendergerelateerd geweld naar beste vermogen te bestrijden 

in haar activiteiten met derde landen en binnen de lidstaten en daarbij gebruik te maken 

van alle beschikbare instrumenten; 

37. veroordeelt de wreedheden die begaan worden tegen ontheemde personen zoals 

vluchtelingen, migranten en asielzoekers, vooral tegen vrouwen en meisjes; veroordeelt 

het feit dat homoseksualiteit in sommige derde landen nog altijd strafbaar is; veroordeelt 

alle vormen van discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTQI's; veroordeelt de 

voortdurende situatie waarin vrouwen en LGBTQI's die in de EU asiel willen aanvragen 

zichzelf onderweg en in opvangcentra blootstellen aan een ernstig risico op seksueel en 

gendergerelateerd geweld; benadrukt dat vrouwen, meisjes en LGBTQI's met een 

gegronde vrees voor gendergerelateerde vervolging op een veilige manier een 

humanitair visum moeten kunnen aanvragen; roept de lidstaten op alles in het werk te 

stellen om te zorgen voor bescherming van vrouwelijke migranten, vluchtelingen en 

asielzoekers, bijvoorbeeld via het bieden van juridisch advies, toegang tot 

gezondheidsdiensten, veilige ruimtes voor vrouwen en kinderen en toegang tot seksuele 

en reproductieve gezondheid en rechten, met inbegrip van veilige abortus; 
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38. benadrukt dat gendergerelateerde vormen van geweld en discriminatie, met inbegrip van 

maar niet beperkt tot verkrachting en seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, 

gedwongen huwelijken, huiselijk geweld, zogenaamde eergerelateerde misdrijven en 

door de staat gedoogde genderdiscriminatie, neerkomen op vervolging en in aanmerking 

moeten komen als geldige reden om asiel of humanitaire bescherming aan te vragen en 

dat dit moet worden weerspiegeld in het nieuwe instrument; verzoekt de Commissie 

daarom gendergerelateerde vervolging te erkennen als een geldige reden om te 

verzoeken om internationale bescherming en ervoor te zorgen dat het genderperspectief 

in alle fasen van de asielprocedure wordt toegepast, door te voldoen aan de UNHCR-

richtsnoeren inzake internationale bescherming en gendergerelateerde vervolging 

van 2002; 

39. verzoekt de Commissie en de lidstaten om vaker een genderbewuste aanpak te volgen 

om in te spelen op de bijzondere behoeftes van vrouwen en meisjes die internationale 

bescherming nodig hebben, met een bijzondere nadruk op hulpverlening aan meisjes en 

vrouwen die het slachtoffer zijn geweest van gendergerelateerd geweld in hun 

herkomstlanden en langs migratieroutes; 

40. veroordeelt alle vormen van discriminatie en geweld ten aanzien van LGBTQI's; 

verzoekt de EDEO om wereldwijd het bewustzijn van LGBTQI-rechten te vergroten en 

te bevorderen door middel van het externe optreden van de EU om een einde te maken 

aan de discriminatie waarmee LGBTQI's dagelijks kampen, overeenkomstig zijn 

richtsnoeren ter bevordering en bescherming van de uitoefening van alle mensenrechten 

door LGBTI's; 

41. veroordeelt het feit dat vrouwen in sommige landen nog altijd beperkte toegang tot 

besluitvormingsprocessen hebben waardoor zij hun fundamentele burgerrechten niet 

kunnen uitoefenen. 
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