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Amendement  1 

Anna Záborská 

namens de PPE-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Aanvallen op ziekenhuizen en scholen (schendingen van het internationaal humanitair recht) 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging L 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

L. overwegende dat sommige gewapende 

groeperingen zich verzetten tegen seculier 

onderwijs en onderwijs voor meisjes, of 

tegen de behandeling van meisjes door 

mannelijk medisch personeel, en de 

toegang tot deze voorzieningen daarom 

belemmeren; overwegende dat een 

algemeen klimaat van onzekerheid als 

gevolg van een conflict er kinderen, 

onderwijzers en medisch personeel 

eveneens van weerhoudt om naar school te 

gaan of medische hulp te zoeken; 

overwegende dat vrouwen en kinderen 

grotere risico's lopen als gevolg van 

ontheemding en het uiteenvallen van de 

normale beschermings- en 

ondersteuningsstructuren; overwegende dat 

het internationaal humanitair recht bepaalt 

dat meisjes en vrouwen die tijdens de 

oorlog verkracht zijn zonder discriminatie 

alle noodzakelijke medische zorg moeten 

krijgen; 

L. overwegende dat sommige gewapende 

groeperingen zich verzetten tegen seculier 

onderwijs en onderwijs voor meisjes, of 

tegen de behandeling van meisjes door 

mannelijk medisch personeel, en de 

toegang tot deze voorzieningen daarom 

belemmeren; overwegende dat een 

algemeen klimaat van onzekerheid als 

gevolg van een conflict er kinderen, 

onderwijzers en medisch personeel 

eveneens van weerhoudt om naar school te 

gaan of medische hulp te zoeken; 

overwegende dat vrouwen en kinderen 

grotere risico's lopen als gevolg van 

ontheemding en het uiteenvallen van de 

normale beschermings- en 

ondersteuningsstructuren; overwegende dat 

het internationaal humanitair recht bepaalt 

dat meisjes en vrouwen die tijdens de 

oorlog verkracht zijn zonder discriminatie 

alle noodzakelijke medische zorg moeten 

krijgen; overwegende dat vrouwen een 

centrale rol vervullen binnen de familie 

als verlener van eerstelijnshulp en -

bescherming, door ervoor te zorgen dat 
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ondersteuning door hulpverleners op 

gang komt, dat aan de onmiddellijke 

overlevingsbehoeften van familieleden 

wordt voldaan en dat tijdelijk onderdak 

wordt geregeld;  

Or. en 


