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f'isem il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
Suġġett:

It-tmiem tal-prattika taż-żwieġ bikri u furzat tal-bniet

Il-bniet u s-subien kollha għandhom id-dritt għal tfulija li fiha huma jkunu jistgħu jilagħbu, igawdu d-dritt
tagħhom għall-edukazzjoni, ikunu protetti minn ħsara, abbuż u sfruttament, u jiżviluppaw il-potenzjal
sħiħ tagħhom bħala ċittadini, kif stipulat fil-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Iżda għal
miljuni ta' tfal it-tfulija tinqata' fil-qasir minħabba żwieġ bikri u furzat, li mhux biss jikkostitwixxi ksur taddrittijiet tat-tfal iżda huwa wkoll forma ta' vjolenza kontra n-nisa. Dan jikser id-dritt tal-bniet għallintegrità fiżika u t-teħid ta' deċiżjonijiet b'mod awtonomu bħalma huma dawk tal-ippjanar tal-familja, u llibertà minn vjolenza, inkluż mill-istupru konjugali – kif iddikjarat fil-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Pekin tanNU u d-Dikjarazzjoni. Id-dewmien taż-żwieġ u tal-twellid tat-tfal jista' jtejjeb l-iżvilupp soċjali u
ekonomiku u jipproteġi l-bniet minn riskji ta' infezzjoni tal-HIV, mewt waqt it-twellid tat-tfal u
kundizzjonijiet mediċi bħall-fistula ostetrika.
Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp,
adottat fl-2010, jitlob li l-ugwaljanza bejn is-sessi għandha tkun objettiv ewlieni jew sinifikanti għal talanqas 75 % tal-proġetti ġodda kollha ffinanzjati mill-UE. Il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar id-Drittijiet talBniedem u d-Demokrazija, adottat fl-2012, jidentifika l-prevenzjoni taż-żwieġ tat-tfal bħala prijorità
għas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u l-Istati Membri.
1.

X'passi ħadet il-Kummissjoni s'issa biex tħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jiffirmaw u
jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul?

2.

Liema pjan ta' azzjoni konkret għandha l-VP/RGħ fir-rigward tal-kummerċ, il-kooperazzjoni u lftehimiet ta' assoċjazzjoni ma' pajjiżi terzi, bil-ħsieb li jintemmu ż-żwiġijiet tat-tfal?

3.

Id-djalogu ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet reġjonali (b'mod partikolari tal-Unjoni Afrikana u lAssoċjazzjoni tal-Asja tan-Nofsinhar għall-Kooperazzjoni Reġjonali) se jinkludu miri speċifiċi u
mekkaniżmi ta' monitoraġġ bil-għan li jinqered iż-żwieġ bikri u furzat?

4.

Liema inizjattivi se tappoġġja l-Kummissjoni fit-twettiq ta' kampanji ta' informazzjoni u ta'
sensibilizzazzjoni fil-komunitajiet fejn huwa prattikat dan il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ibbażat
fuq is-sessi, fi sħubija ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u pajjiżi sħab u b'mod partikolari billi
l-bniet jiddaħħlu l-iskola u jiġu megħjuna jiżviluppaw ħiliet, biex titqajjem kuxjenza fost il-ġenituri u
l-mexxejja tal-komunità, billi jiġu offruti appoġġ u inċentivi ekonomiċi għall-bniet u għall-familji
tagħhom u appoġġ għal-liġijiet u l-politiki mmirati lejn it-tmiem taż-żwieġ tat-tfal?
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