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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:

– gezien het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van 
geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul),

– gezien het Global Gender Gap Report 2017 (wereldwijd verslag over de genderkloof) 
van het World Economic Forum,

– gezien het verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
(CEDAW),

– gezien de aanbeveling van de Commissie rechten van de vrouw van de Parlementaire 
Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, met als titel "De deelname 
van vrouwen aan besluitvorming en aan leidinggevende functies: Uitdagingen en 
vooruitzichten", die werd goedgekeurd tijdens de 13e Algemene vergadering in mei 
2017 in Rome,

– gezien de verklaring en het actieprogramma van Peking van september 1995, het 
actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling 
(Conferentie van Caïro) van september 1994, en de resultaten van hun 
toetsingsconferenties,

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, en met name de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen 1, 4, 5, 8, 10 en 13,

– gezien de 18e Conferentie van de Partijen (COP 18) bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), gehouden in Doha, Qatar, van 
26 november tot 8 december 2012, en het besluit over de bevordering van 
genderevenwicht en de verbetering van de participatie van vrouwen in de UNFCCC-
onderhandelingen en in de vertegenwoordiging van de partijen in organen die 
overeenkomstig het Verdrag of het Protocol van Kyoto opgericht zijn (Besluit 
23/CP.18),

– gezien de 21e Conferentie van de Partijen (COP 21) bij het UNFCCC, gehouden in 
Parijs, Frankrijk, van 30 november tot 12 december 2015,

– gezien de 22e Conferentie van de Partijen (COP 22) bij het UNFCCC, gehouden in 
Marrakesh, Marokko, van 7 tot 18 november 2016, en vooral het besluit inzake gender 
en klimaatverandering tot verlenging van het werkprogramma van Lima inzake gender 
2014 (Besluit 21/CP.22),

– gezien het genderactieplan 2016-2020 van de EU (GAP II),

– gezien het strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019,

A. overwegende dat de Arabische opstanden in 2011 oude structuren hebben doorbroken 
en een golf van burgerbetrokkenheid hebben gecreëerd, met vrouwen als belangrijke 
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actoren; overwegende dat deze transitie echter nog niet geleid heeft tot een verbeterde 
deelname van vrouwen aan de vormgeving van beleidsmaatregelen, wetten en rechten 
die bepalend zijn voor hun krachtigere rol in hun respectieve samenlevingen;

B. overwegende dat er wereldwijd weliswaar vooruitgang is geboekt in de bevordering van 
gendergelijkheid, maar dat vrouwen in de landen van het Midden-Oosten en Noord-
Afrika (de MONA-landen) ondervertegenwoordigd blijven op alle gebieden van het 
leven, met name op de arbeidsmarkt en op economisch en politiek gebied;

C. overwegende dat veel meisjes nog steeds op jonge leeftijd in gedwongen huwelijken 
belanden, de school vroegtijdig moeten verlaten en hun volledige inkomstenpotentieel 
in de MONA-regio niet kunnen benutten; overwegende dat vrouwelijke genitale 
verminking (VGV) nog steeds een wijdverspreide praktijk is in sommige MONA-
landen;

D. overwegende dat er een zorgwekkende, wijdverspreide tendens is om de schuld bij de 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld te leggen, in het bijzonder in het geval van 
seksuele intimidatie; overwegende dat overheidsinstanties en andere instellingen dit 
vaak niet of te weinig veroordelen;

E. overwegende dat de wetten in de hele regio verre van eenvormig zijn, maar dat seksuele 
handelingen in de privésfeer tussen volwassen, instemmende partners van hetzelfde 
geslacht in de meeste landen als strafbaar feit worden behandeld;

F. overwegende dat vrouwenrechtenverdedigers een cruciale rol hebben gespeeld als 
actieve actoren voor verandering in de regio die pleiten voor wetgevingswijzigingen van 
de beleidsmaatregelen die discriminatie nog steeds institutionaliseren; overwegende dat 
vrouwenrechtenverdedigers en activisten voor LGBTI-rechten in de MONA-landen en 
daarbuiten dapper de maatschappelijke normen in vraag stellen, maar vaak obstakels op 
hun pad krijgen, zoals bedreigingen, intimidatie, smaad, stigmatisering, sociale druk, 
arrestaties, foltering, opsluiting, reisverboden, kidnappings en andere inbreuken;

G. overwegende dat de partijen bij het UNFCCC tijdens de COP 18 overeen zijn gekomen 
te streven naar genderevenwicht binnen instanties die zijn opgericht krachtens het 
klimaatverdrag en het Protocol van Kyoto, teneinde de participatie van vrouwen te 
verbeteren, te komen tot een doeltreffender klimaatveranderingsbeleid dat evenzeer 
tegemoetkomt aan de behoeften van vrouwen als aan die van mannen, en te monitoren 
hoeveel vooruitgang er met de bevordering van een genderresponsief klimaatbeleid is 
geboekt in de richting van de doelstelling van genderevenwicht (Besluit 23/CP.18);

H. overwegende dat het werkprogramma van Lima inzake gender, dat tijdens de 20e 
Conferentie van de Partijen (COP 20) bij het UNFCCC aangenomen werd middels 
Besluit 18/CP.20, druk oplegt in verband met gendergelijkheid in de 
vertegenwoordiging van de partijen, en gendersensitiviteit tijdens de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van klimaatveranderingsbeleid bevordert;

I. overwegende dat in de Overeenkomst van Parijs, die aangenomen werd tijdens de 
COP 21, is bepaald dat genderbewuste klimaatmaatregelen opgenomen moeten worden 
in alle aspecten van de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst;
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1. betreurt dat de situatie voor vrouwen in de meeste landen van de Arabische lente niet is 
verbeterd, en er zelfs op achteruit is gegaan1, ondanks het feit dat vrouwen deel
uitmaakten van de drijvende krachten achter de ontwikkelingen die tot de Arabische 
opstanden hebben geleid, en ondanks de actieve rol die de vrouwen in die landen 
hebben gespeeld bij de mobilisaties voor de democratie en voor de sociale, politieke en 
burgerrechten; stelt evenwel vast dat deze bewegingen in bepaalde MONA-landen 
sindsdien gepaard zijn gegaan met wetgevingshervormingen ten gunste van de 
gelijkheid tussen vrouwen en mannen, maar dat deze onvoldoende weerslag hebben op 
het terrein doordat onvoldoende werd geïnvesteerd in gepaste 
sensibiliseringsinstrumenten;

2. onderstreept dat betrokkenheid van vrouwen bij en een eigenmachtige positie van 
vrouwen in de publieke ruimte en op politiek, economisch en cultureel gebied in de 
MONA-landen van essentieel belang zijn voor de bevordering van stabiliteit, vrede en 
economische welvaart op lange termijn; benadrukt dat in de landen waar de Arabische 
lente tot voortdurend conflict heeft geleid, de betrokkenheid van vrouwen bij het 
vredesproces en bij bemiddeling essentieel is om een niet-gewelddadige samenleving te 
herstellen; is van oordeel dat, met dit doel voor ogen, gendergelijkheid en de toegang 
van vrouwen tot onderwijs essentieel zijn, en dat hiervoor de steun van 
maatschappelijke organisaties vereist is;

3. stelt vast dat de toegang van vrouwen en meisjes tot onderwijs essentieel is om hun rol 
op al deze gebieden te bevorderen; benadrukt dat maatschappelijke organisaties die 
actief zijn op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid kunnen bijdragen aan 
het vergroten van de weerbaarheid van vrouwen in MONA-landen; verzoekt de Unie 
daarnaast de maatschappelijke organisaties in de regio beter te ondersteunen door voort 
te bouwen op de bestaande initiatieven die reeds succesvol zijn gebleken;

4. benadrukt dat obstakels zoals discriminerende wetten en instellingen ondanks de 
Arabische lente beperkingen blijven inhouden voor vrouwen om deel te nemen aan het 
politieke leven, een ambt te bekleden of aan hun economische en sociale behoeften te 
voldoen;

5. stelt vast dat bepaalde landen miljoenen vluchtelingen opvangen, van wie de meesten 
vrouwen en kinderen zijn die in armoede leven, waardoor huiselijk geweld, uitbuiting 
van vrouwen en jonge meisjes voor prostitutie, gedwongen kindhuwelijken en 
kinderarbeid in de gemeenschap nog worden verergerd;

6. roept de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) op meer inspanningen te doen 
om beste praktijken uit te wisselen inzake de rol van vrouwen in het openbare leven;

7. spoort de MONA-landen aan tot de tenuitvoerlegging van het actieprogramma van 
Peking voor de toegang van vrouwen tot onderwijs en gezondheid als fundamentele 
mensenrechten, met inbegrip van toegang tot gezinsplanning en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, zoals toegang tot kosteloze anticonceptie, veilige 
en legale abortus, en seksuele en relationele voorlichting voor meisjes en jongens;

                                               
1 Esfandiari, H. en Heideman, K., "The role and status of women after the Arab uprisings", IEMed 
Mediterranean Yearbook 2015, blz. 303-306.
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8. dringt er bij al deze landen op aan het CEDAW te ratificeren en alle bestaande 
voorbehouden op te heffen; verzoekt deze landen eveneens gepaste maatregelen te 
nemen om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de maatschappij te vergroten, 
bijvoorbeeld door nationale actieplannen met doeltreffende 
gendergelijkheidsmaatregelen aan te nemen, in overleg met vrouwenorganisaties en 
andere betrokken partijen uit het maatschappelijk middenveld;

9. benadrukt dat gendergelijkheid en de deelname van vrouwen aan het openbare leven 
sleutelelementen zijn om democratie te stimuleren en een meer doeltreffend werkende 
en vredevolle samenleving te bevorderen;

10. vraagt de MONA-landen om hun wetgeving inzake de burgerlijke stand te hervormen 
met als doel wetten die vrouwen discrimineren, zoals de wetten die nalatenschappen en 
huwelijken regelen, af te schaffen, om de deelname van vrouwen aan het openbare 
leven, waaronder het politieke leven, te versterken, en om het Verdrag van Istanbul te 
ratificeren en de strijd aan te binden met alle vormen van geweld tegenover vrouwen en 
meisjes;

11. spoort de regeringen en parlementen van de MONA-landen aan maatregelen aan te
nemen ter bevordering van de doeltreffende deelname van vrouwen op alle niveaus van 
het politieke leven, op het niveau van de nationale, regionale en lokale regeringen en 
parlementen en op het niveau van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties; 
roept in dit opzicht op om de uitwisseling van goede praktijken te intensiveren om de 
gendergelijkheid te bevorderen door op internationaal niveau de samenwerking met UN 
Women, de Interparlementaire Unie of de Commissie rechten van de vrouw van de 
Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied te versterken;

12. verzoekt de MONA-landen actief bij te dragen aan de strijd tegen elke vorm van geweld 
tegen vrouwen; roept de MONA-landen op het Verdrag van Istanbul, een instrument dat 
het mogelijk maakt te strijden tegen geweld tegen vrouwen en meisjes, onder meer 
huiselijk geweld en genitale verminking van vrouwen, te ondertekenen en te ratificeren; 
roept de landen die dit nog niet hebben gedaan op hun wetgevingsbepalingen te herzien 
door er een paragraaf over seksistisch geweld en eergerelateerde misdrijven aan toe te 
voegen en tegelijkertijd bedreigingen te straffen en in strengere straffen te voorzien 
voor alle dergelijke misdrijven;

13. erkent de belangrijke rol van vrouwenrechtenverdedigers in de recente 
wetgevingswijzigingen in de regio, zoals de recent aangenomen wet inzake geweld 
tegen vrouwen in Tunesië, waardoor vrouwen nood- en langetermijnmaatregelen voor 
bescherming (aanhouding) tegen misbruikers kunnen krijgen, de invoering van 
gedeeltelijke verbeteringen van de wet tegen huiselijk geweld van 2008 in Jordanië, en 
de terugtrekking van wetten die verkrachting binnen het huwelijk vrijstellen in Tunesië, 
Jordanië en Libanon; stelt evenwel vast dat er structurele hervormingen in de regio 
nodig zijn om te waarborgen dat alle vrouwen vrij zijn om te leven zonder discriminatie 
of geweld;

14. wijst op de grote economische en sociale verschillen die bestaan tussen steden en 
platteland en op het feit dat vrouwen vaak niet over de nodige middelen beschikken om 
zelfstandig te kunnen zijn; wenst daarom dat de lokale autonomie wordt bevorderd, 
zodat het decentralisatieproces en de weerbaarheid van de MONA-regio worden 
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versterkt; verzoekt de Unie daarnaast de maatschappelijke organisaties in de regio beter 
te ondersteunen door voort te bouwen op de bestaande initiatieven die reeds succesvol 
zijn gebleken;

15. is verheugd over de programma's die het secretariaat van de Unie voor het Middellandse 
Zeegebied heeft opgesteld, zoals Med4Jobs, om een antwoord te bieden op de 
inzetbaarheid van jongeren en vrouwen op de arbeidsmarkt in de mediterrane landen; 
verzoekt de lidstaten van de Unie voor het Middellandse Zeegebied hun secretariaat-
generaal te vragen zijn activiteiten toe te spitsen op de economische en sociale 
ontwikkeling van de MONA-landen teneinde de consolidatie van hun overgangsproces 
te ondersteunen, en daarbij te voorzien in een prominente plaats voor vrouwen en jonge 
meisjes;

16. beklemtoont het belang van de opname van een genderperspectief in de beoordeling en 
goedkeuring van de projecten van de Unie voor het Middellandse Zeegebied opdat deze 
mee helpen de economische, sociale en politieke inbreng van vrouwen in de regio 
doeltreffend te bevorderen;

17. wijst eveneens op het belang van de landbouwsector voor de economieën van de 
MONA-landen; vestigt de aandacht op de rechtstreekse gevolgen van de 
klimaatverandering voor de landbouwsector, en in het bijzonder voor vrouwen; verzoekt 
alle lidstaten om zich te houden aan de verbintenissen die zij zijn aangegaan in het 
kader van de goedgekeurde conclusies van de 62e bijeenkomst van de Commissie van 
de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw betreffende problemen die moeten 
worden opgelost en mogelijkheden die moeten worden onderzocht om te komen tot 
gelijkheid tussen geslachten en empowerment van vrouwen en meisjes in 
plattelandsgebieden, en om plattelandsgemeenschappen bij het proces te betrekken, 
rekening houdend met de genderspecifieke kenmerken in hun strategieën om 
klimaatverandering tegen te gaan;

18. benadrukt dat vrouwen drijvende krachten kunnen zijn bij het bevorderen en opbouwen 
van vrede, bij conflictoplossing en in stabilisatieprocessen, en benadrukt de essentiële 
rol van vrouwen bij het voorkomen van radicalisering, het aanpakken van gewelddadig 
extremisme en het bestrijden van terrorisme; herinnert eraan dat de deelname van 
vrouwen aan de vormgeving en tenuitvoerlegging van deze strategieën op alle 
besluitvormingsniveaus bijdraagt aan de doeltreffendheid en duurzaamheid van 
beleidsmaatregelen en programma's; verzoekt de Commissie en de lidstaten steun te 
verlenen aan de vrouwen in de MONA-regio en aan organisaties die hun rechten 
verdedigen en bevorderen; benadrukt de behoefte aan gemakkelijke toegang tot de 
rechter en overgangsjustitie die toegespitst is op vrouwelijke overlevers van 
conflictgerelateerd seksueel geweld;

19. erkent dat gendergelijkheid een katalysator is voor duurzame ontwikkeling en het 
beheer van de klimaatuitdagingen; benadrukt dat vrouwen niet alleen slachtoffers zijn, 
maar ook krachtige actoren voor verandering, die, wanneer zij op gelijke voet 
participeren, efficiënte klimaatstrategieën en/of oplossingen met betrekking tot de 
aanpassing en bestrijding kunnen formuleren en uitvoeren, en die klimaatbestendigheid 
kunnen opbouwen als een product van de verschillende domeinen waarin zij ervaring en 
praktische kennis hebben, in verschillende sectoren, gaande van landbouw, bosbouw en 
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visserij tot energie-infrastructuur en duurzame steden;

20. roept de MONA-landen op Besluit 23/CP.18 van het UNFCCC na te leven, dat de 
doelstelling opstelt om te streven naar genderevenwicht binnen instanties die zijn 
opgericht krachtens het klimaatverdrag en het Protocol van Kyoto, teneinde de 
participatie van vrouwen te verbeteren, te komen tot een doeltreffender 
klimaatveranderingsbeleid dat evenzeer tegemoetkomt aan de behoeften van vrouwen 
als aan die van mannen, en te monitoren hoeveel vooruitgang er met de bevordering van 
een genderbewust klimaatbeleid is geboekt in de richting van de doelstelling van 
genderevenwicht;

21. herinnert aan Besluit 21/CP.22 inzake gender en klimaatverandering van het UNFCCC, 
dat partijen uitnodigt om een nationaal contactpunt voor genderkwesties bij 
klimaatonderhandelingen, tenuitvoerlegging en monitoring aan te duiden en hiervoor in 
ondersteuning te voorzien;

22. herhaalt dat het strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019 van de 
bevordering van gendergelijkheid en vrouwenrechten wereldwijd een van de prioriteiten 
van het buitenlands beleid van de EU maakt; herinnert de Commissie er dan ook aan dat 
zij heeft beloofd prioriteit te verlenen aan haar inspanningen voor gendergelijkheid en 
hiervoor de nodige financiële middelen te verstrekken;

23. is bezorgd over beperkingen in de toegang tot openbare gezondheidszorg en met name 
de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, in het bijzonder voor 
vrouwen en meisjes in plattelandsgebieden;

24. herinnert de EU-delegaties aan het belang van gendermainstreaming in politieke 
dialogen en sectorale beleidsdialogen;

25. spreekt zijn waardering uit voor alle verdedigers van vrouwenrechten en LGBTI-
rechten die ernaar streven onrechtvaardigheid en discriminatie uit de wereld te helpen, 
alsook voor iedereen die de mensenrechten heeft verdedigd ondanks de problemen die 
dat met zich meebrengt; roept de regeringen in de MONA-regio op dringend de nodige 
mechanismen op te zetten om alle vormen van geweld tegen vrouwen te bestrijden, 
waaronder intimidatie van activisten voor vrouwenrechten en LGBTI-rechten;

26. roept de Commissie en de EDEO op de ondersteuning van verdedigers van 
vrouwenrechten en LGBTI-rechten te verzekeren en de tenuitvoerlegging van de EU-
richtsnoeren voor mensenrechtenverdedigers te blijven verbeteren en hierbij ten volle 
gebruik te maken van alle middelen waarover zij beschikken; benadrukt dat EU-
delegaties in hun plaatselijke oproepen tot het indienen van voorstellen voor het 
Europees instrument voor democratie en mensenrechten (EIDHR) voorrang moeten 
geven aan steun voor de mensenrechtenverdedigers die het meest risico lopen, wat zal 
leiden tot doeltreffende en gerichte ondersteuning;

27. herhaalt het verzoek van de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het 
Middellandse Zeegebied om steun voor een Euro-mediterraan project over de 
genderkloof, met onder andere een analyse van de percentages van vertegenwoordiging 
van vrouwen in nationale en regionale parlementen en in lokale instellingen; is van 
mening dat de Commissie rechten van de vrouw van de genoemde Parlementaire 
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Vergadering en de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid van het 
Europees Parlement jaarlijks moeten worden geïnformeerd over de indicatoren voor de 
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het Euro-mediterrane gebied.
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