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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat een familiale omgeving een kader is dat bevorderlijk is voor de 
bescherming van de rechten van het kind, de ontwikkeling van zijn capaciteiten, de 
verwerving van de kennis die voor de uitoefening van zijn rechten en het aanleren van zijn 
plichten nodig is, dat alle kinderen echter bij het ontbreken van een dergelijk kader
overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989 
(UNCRC) alternatieve bescherming dienen te genieten, zodat hun zelfontplooiing zonder 
enige vorm van discriminatie wordt gewaarborgd,

B. overwegende dat de EU-strategie voor de rechten van het kind geworteld zou moeten zijn 
in de waarden en beginselen die zijn vastgelegd in het UNCRC,

C. overwegende dat langdurige conflicten tussen ouders na een scheiding negatieve gevolgen 
hebben voor kinderen,

D. overwegende dat de rechten van het kind als zelfstandig rechtssubject erkend dienen te 
worden en dat meisjes en vrouwen ondanks de desbetreffende nationale en internationale 
regelgeving in juridisch, sociaal en economisch opzicht vaak zijn achtergesteld, hetgeen 
afbreuk doet aan de uitoefening van hun positieve en fundamentele rechten, zoals toegang 
tot onderwijs, opleiding en gezondheidszorg, veilig voedsel en schoon water en 
reproductieve rechten voor adolescenten,

E. overwegende dat fundamentele rechten en waarden, inclusief gendergelijkheid, een 
essentieel onderdeel moeten vormen van het onderwijs aan kinderen en de basis dienen te 
vormen van alle andere levensfases,

F. overwegende dat gendermainstreaming moet worden toegepast op alle beleidsmaatregelen 
die invloed hebben op kinderen, aangezien gelijkheid tussen mannen en vrouwen begint 
met het erkennen van de gelijkheid tussen jongens en meisjes vanaf hun eerste 
levensjaren,

G. overwegende dat schendingen van de mensenrechten van immigrantenvrouwen en  
meisjes in de vorm van zogenoemde eerwraak, gedwongen huwelijken, genitale 
verminking of andere schendingen op geen enkele culturele of religieuze grond 
gerechtvaardigd kunnen worden en onder geen enkele omstandigheid mogen worden 
getolereerd,

H. overwegende dat kinderen in Europa al op jonge leeftijd worden blootgesteld aan 
gruwelijke beelden, pornografie en geweld in de media, en dat dit voor kinderen 
rampzalige psychologische en sociale gevolgen kan hebben, zoals angst, depressie, meer 
agressiviteit en problemen op school,
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1. benadrukt dat de nationale overheden de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de 
waarborging van de rechten van kinderen; onderstreept dat kinderrechten deel uitmaken 
van de mensenrechten die de EU en de lidstaten uit hoofde van nationale, Europese en 
internationale wetgeving dienen te waarborgen;

2. wijst erop dat een strategie voor kinderen geworteld zou moeten zijn in de waarden en de 
vier basisbeginselen die in het UNCRC zijn vastgelegd: a) bescherming tegen iedere vorm 
van discriminatie, b) het belang van het kind staat voorop, c) het recht op leven en 
ontwikkeling, d) het recht een mening te uiten en dat, in elke aangelegenheid die het kind 
betreft, aan deze mening passend belang moet worden gehecht;

3. benadrukt dat de toekomstige strategie het recht op onderwijs zou moeten erkennen op 
basis van gelijke kansen en non-discriminatie; 

4. benadrukt dat het uitsluiten van meisjes van deelname aan schoolonderwijs en sporten als 
zwemmen op culturele gronden door geen enkele cultuur of religie wordt gerechtvaardigd 
en niet mag worden getolereerd;

5. maakt zich zorgen over de vele schendingen van de rechten van meisjes met een 
migrantenachtergrond; dringt er bij de lidstaten op aan het dragen van hoofddoeken en 
hijabs in ieder geval op de lagere school te verbieden, zodat het recht om kind te zijn 
steviger wordt verankerd en meisjes als ze ouder zijn zonder dwang hun eigen keuze 
kunnen maken;

6. herinnert eraan dat kinderen recht hebben op gezondheid en wijst daarbij in het bijzonder 
op het recht van jongeren op seksuele en reproductieve gezondheid, en benadrukt dat de 
bescherming van de gezondheid van de moeder een integrerend bestanddeel moet zijn van 
de toekomstige kinderrechtenstrategie, waarin woon- en werkomstandigheden moeten 
worden bevorderd die op zwangere en lacterende vrouwen zijn afgestemd, en 
vastgehouden moet worden aan naleving van geldende wetgeving ter bescherming van de 
rechten van vrouwelijke werknemers, alsmede aan gelijke en universele toegang van alle 
vrouwen tot hoogwaardige pre- en postnatale gezondheidszorg, om te zorgen dat het 
sterftecijfer onder moeders en kinderen daalt en er geen ziekten van moeder op kind 
worden overgebracht;  benadrukt het essentiële belang van zwangerschapsverlof voor de 
ontwikkeling van een kind, in het bijzonder vanwege de band met de moeder, niet alleen 
in de eerste maanden na de geboorte maar ook in de eerste vijf jaar van zijn leven;

7. herinnert eraan dat in Richtlijn 92/85/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en 
de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling 
en tijdens de lactatie1 arbeidsrechten zijn vastgelegd voor zwangere vrouwen en vrouwen 
die borstvoeding geven, wat inhoudt dat werkgevers alle nodige maatregelen dienen te 
nemen om te garanderen dat noch de vrouw, noch haar ongeboren kind wordt blootgesteld 
aan gezondheidsrisico’s op de werkplek;

8. roept de Commissie en de lidstaten op jonge meisjes toegang te bieden tot voorlichting en 
onderwijs over reproductieve gezondheidszorg en diensten voor deze gezondheidszorg;

                                               
1 PB L 348 van 28.11.1992, blz. 1.
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9. wijst erop dat in het kader van de toekomstige EU-strategie de belangrijke rol van het 
gezin moet worden erkend  als het belangrijkste instituut in de maatschappij voor het 
levensonderhoud, de bescherming en de ontwikkeling van het kind; is van mening dat de 
rechten van het kind moeten vooropstaan bij vragen omtrent combinatie van beroeps- en 
gezinsleven, met bijzondere nadruk op de omstandigheden van moeders met een handicap 
en moeders van kinderen met een handicap, alsook bij het formuleren van beleid inzake 
openbare en/of particuliere ondersteuning van vaders en moeders teneinde deze in de 
gelegenheid te stellen hun educatieve en verzorgende taken gezamenlijk te vervullen; is 
van mening dat recht moet worden gedaan aan het feit dat een groeiend aantal mensen in 
een alternatieve gezinsstructuur leeft die niet overeenstemt met het traditionele kerngezin 
bestaande uit een vader en een moeder en hun biologische kinderen;

10. beveelt aan lokale en regionale netwerken op te zetten en uit te breiden in samenwerking 
met centrale en plaatselijke overheden, NGO’s en organisaties voor de bescherming van 
kinderrechten, met het doel diensten te verlenen op het gebied van preventie, bescherming 
en ondersteuning van kinderen en hun gezinnen;

11. bepleit het opzetten van passende structuren in de lidstaten om kinderen en ouders te 
helpen zich aan te passen aan veranderde gezinsomstandigheden;

12. veroordeelt elke vorm van geweld tegen kinderen, waaronder lichamelijk, psychisch en 
seksueel geweld zoals marteling, kindermishandeling en -uitbuiting, ontvoering, smokkel 
of handel in kinderen en hun organen, huiselijk geweld, kinderpornografie, 
kinderprostitutie, pedofilie, seksuele uitbuiting of schadelijke traditionele praktijken zoals 
genitale verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken en eerwraak;

13. dringt bij de lidstaten aan op doeltreffende wettelijke en andere maatregelen, waaronder 
ook inzameling van statistische gegevens, uitgesplitst naar sekse en leeftijd, om elke vorm 
van geweld, zowel in de privésfeer als in het openbaar, op hun grondgebied te voorkomen 
en uit te bannen;

14. verzoekt de lidstaten artsen meer attent te maken op de schadelijke traditionele praktijken,
ervoor te zorgen dat misdrijven consequent worden bestraft krachtens de geldende 
wetgeving en speciale aandacht te schenken aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, 
zoals geïmmigreerde meisjes en vrouwen, meisjes en vrouwen die tot etnische 
minderheden behoren en gehandicapte meisjes;

15. roept de lidstaten op specifieke rechtsbepalingen aan te nemen inzake genitale verminking 
van vrouwen of wetten aan te nemen op basis waarvan elk persoon die 
vrouwenbesnijdenissen uitvoert kan worden vervolgd;

16. roept de lidstaten op gezondheidswerkers te verplichten alle gevallen van genitale 
verminking van vrouwen te registreren, evenals gevallen waarin het vermoeden bestaat 
dat genitale verminking zal plaatsvinden;

17. roept de lidstaten op zich uit te spreken tegen traditioneel geweld tegen vrouwen, 
schendingen van de mensenrechten van geïmmigreerde meisjes in het kader van 
familiekwesties te veroordelen en na te gaan op grond van welke wetgeving familieleden 
verantwoordelijk kunnen worden gesteld, in het bijzonder als het om zogenoemde 
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eerwraak gaat;

18. is van mening dat, wil men kindermisbruik in een vroeg stadium kunnen vaststellen en 
aanpakken, er een specifiek procedureel protocol moet worden geïntroduceerd voor de 
registratie en behandeling van dergelijke gevallen, samen met opleidingsmogelijkheden 
voor medisch en zorgpersoneel dat zich bezighoudt met de fysieke en mentale gezondheid 
van kinderen;

19. herinnert eraan dat kinderen en jongeren, ongeacht hun leeftijd, het recht hebben hun 
mening te uiten; is van mening dat zowel jongens als meisjes het recht hebben zich uit te 
spreken en dat dit recht een plaats moet krijgen in de uit te voeren werkzaamheden ten 
behoeve van een EU-strategie voor de rechten van het kind, waarbij voor een gelijke
deelname van jongens en meisjes moet worden gezorgd;

20. dringt er bij de lidstaten op aan om een rechtskader te creëren ter bestraffing van 
sekstoerisme met kinderen, en verzoekt de lidstaten en de Commissie de mogelijkheid na 
te gaan van een onderling afgestemde EU-strategie tegen sekstoerisme met kinderen en 
gedragscodes te ondertekenen en te bevorderen waaraan het hotelwezen, de horecasector 
en de toeristenindustrie zich dienen te houden, zoals de Gedragscode van ECPAT1 voor de 
bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in de reis- en toeristenindustrie, van 
21 april 2004; 

21. benadrukt dat veruit de meeste kinderen die ten prooi vallen aan mensenhandel ten 
behoeve van commerciële seksuele uitbuiting, zoals prostitutie of de productie van 
kinderpornografie, of die voor gedwongen huwelijken zijn voorbestemd, tienermeisjes 
zijn, wat van mensenhandel een ernstig gendergerelateerd probleem maakt; benadrukt 
bovendien dat zelfs binnen groeperingen die zich inzetten om mensenhandel te beheersen 
en uit te bannen nog altijd conventionele denkbeelden bestaan over de verhouding tussen 
de seksen en de rol van vrouwen en meisjes;

22. roept alle lidstaten die dit nog niet hebben gedaan op om het in 2000 door de VN te 
Palermo aangenomen Protocol ter voorkoming, onderdrukking en bestraffing van handel 
in personen, in het bijzonder vrouwen en kinderen  te ratificeren en alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om kinderen die het slachtoffer zijn van mensenhandel te 
beschermen, onder meer door slachtoffers van mensenhandel toe te staan tijdelijk of 
permanent op hun grondgebied te blijven;

23. roept de Commissie op onmiddellijk een evaluatie uit te voeren van de nationale 
omzettingsmaatregelen voor Kaderbesluit van de Raad 2004/68/JHA van 22 december 
2003 over de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie2

teneinde de nationale bepalingen die in strijd zijn met dat besluit zo snel mogelijk aan te 
passen; roept alle lidstaten tevens op tot ratificatie van het Facultatief Protocol bij het 
Verdrag inzake de rechten van het kind inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie 
en kinderpornografie, dat door de Algemene Vergadering van de VN op 25 mei 2000
werd aangenomen; is van mening dat de versterking van de grensoverschrijdende 

                                               
1 ECPAT staat voor 'End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual 
Purposes',  een internationaal steun- en campagnenetwerk.
2 PB L 13, 20.1.2004, blz. 44
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samenwerking tegen kinderpornografie op het internet en verbetering van de 
samenwerking tussen de overheid en particuliere organisaties om illegale websites uit de 
lucht te halen één van de belangrijkste prioriteiten van de Commissie moet zijn;

24. verzoekt Commissie en de lidstaten alle beschikbare middelen, met inbegrip van 
voorlichtings- en preventiecampagnes, in te zetten om het perverse gebruik van  
informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van kinderhandel en 
kinderpornografie tegen te gaan, aangezien een misdrijf ook online een misdrijf blijft;

25. roept de lidstaten op te onderzoeken hoe zij jongeren beter kunnen beschermen tegen 
geweld in de media en of de straffen voor de media die deze bescherming niet bieden 
strenger zouden moeten worden of niet;

26. onderstreept dat de toekomstige strategie en de acties van de lidstaten ook gericht moeten 
zijn op preventie en bestrijding van gewelddaden door kinderen, met name op school, 
onder meer middels voorlichtingscampagnes in burgerzin, het bevorderen en onderwijzen 
van ethische en morele principes op scholen en een adequate bewustmaking van ouders en 
opvoeders;

27. roept de lidstaten op meer nadruk te leggen op de verantwoordelijkheid van de media en 
van internetproviders bij de bestrijding van alle vormen van geweld tegen kinderen van 
beide seksen, in het bijzonder door de verspreiding van kinderpornografie via het internet 
tegen te gaan en degenen die dergelijk materiaal gebruiken te identificeren en te 
criminaliseren, en ook door media-inhoud waarin de rechten en waardigheid van kinderen 
worden gerespecteerd te promoten;

28. herinnert de lidstaten aan de noodzaak hun Europese en internationale verbintenissen 
inzake de bescherming van de rechten van het kind zo spoedig mogelijk na te komen;

29. bepleit dat in het kader van de toekomstige strategie bijzondere aandacht wordt 
geschonken aan de medische, psychologische en sociale opvang van kinderen, die het 
slachtoffer zijn van verwaarlozing, misbruik, mishandeling, uitbuiting en direct en/of 
indirect geweld, met het oog op het welzijn van het kind en met inachtneming van het 
gendergelijkheidsbeginsel; wijst erop dat de Commissie in het kader van haar 
werkzaamheden rekening moet houden met de impact van indirect geweld op het welzijn 
van kinderen en de voorkoming van zulk geweld; benadrukt dat deze problemen vaak in 
verband staan met armoede en sociale uitsluiting van gezinnen en dat nieuwe sociale 
beleidsmaatregelen met een grotere nadruk op solidariteit nodig zijn om deze problemen 
aan te pakken;

30. verlangt dat de toekomstige strategie ook maatregelen omvat ter bestrijding van geweld op 
grond van geslacht en onder meer gericht is op bewustmakingscampagnes inzake de 
gelijkheid van man en vrouw onder kinderen, ouders, onderwijzend personeel en 
kwetsbare bevolkingsgroepen, teneinde de emancipatie van meisjes en een betere 
verdediging van hun rechten mogelijk te maken; roept ertoe op de actieve deelname van 
jongens en mannen aan dergelijke preventieve maatregelen te bevorderen; verzoekt de 
Commissie haar ontwikkelingshulpbeleid en haar handelsovereenkomsten afhankelijk te 
stellen van de tenuitvoerlegging van wetgeving die gelijke behandeling van man en vrouw 
waarborgt en een einde maakt aan elke vorm van geweld jegens vrouwen;
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31. moedigt de lidstaten en de Commissie aan zowel binnen als buiten de Unie gelijke 
toegang voor jongens en meisjes tot alle onderwijsniveaus en tot gezondheidszorg te 
bevorderen, met een bijzondere nadruk op achtergestelde kinderen en kinderen van 
etnische of sociale minderheden;

32. roept de Commissie op derde landen aan te moedigen de internationale verdragen inzake 
het beëindigen van discriminatie tegen vrouwen te ratificeren en de deelname van 
vrouwen aan het economische, sociale en politieke leven te bevorderen, zodat het daarmee 
samenhangende welzijn van kinderen verbetert;

33. dringt er bij de lidstaten op aan te benadrukken dat het belangrijk is dat in het 
onderwijscurriculum aandacht wordt besteed aan mensenrechten en de 
gemeenschappelijke waarden die de fundamenten vormen van het democratisch 
staatsburgerschap;

34. verzoekt de Commissie naar geslacht en leeftijd ingedeelde gegevens te verzamelen over 
alle vormen van discriminatie en geweld jegens kinderen, het gelijkheidsbeginsel van man 
en vrouw in haar gehele beleid en haar toekomstige strategie op te nemen, waaronder de 
activiteiten van het Forum voor de rechten van het kind, en onder meer middels 
“genderbudgeting” voor de uitvoering en evaluatie van dit beleid in te staan;

35. roept de Commissie op jaarlijks een verslag op te stellen over jongeren in de Europese 
Unie;

36. wijst erop dat de doeltreffendheid van de toekomstige strategie een lange-termijninzet en 
maatregelen op lange termijn, een versterkte en efficiënte controle op de toepassing van 
kinderrechten aan de hand van uit te werken indicatoren vergt, alsmede de betrokkenheid 
van NGO’s en ouder- en onderwijsverenigingen, alsmede coördinatie met nationale en 
internationale initiatieven en beleid ten behoeve van de rechten van het kind; 

37. dringt er bij de lidstaten op aan alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te 
zorgen dat de kinderopvang in de lidstaten aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet, 
aangezien crèches enerzijds kinderen een stevige basis bieden voor hun toekomst en 
anderzijds nuttig zijn voor ouders, met name met het oog op de werkdruk van moeders; 
merkt op dat een verlaging van de werkdruk helpt bij de bestrijding van armoede onder 
vrouwen en dus onder kinderen;

38. roept de Commissie en de lidstaten op meer inspanningen te leveren om 
alcoholgerelateerde gezondheidsschade bij vrouwen en kinderen te bestrijden, door 

a) vrouwen betere informatie te verschaffen over FASD (Foetal Alcohol Spectrum 
Disorders),

b) tijdens en na de zwangerschap adequate gezondheidszorg en begeleiding te bieden aan 
vrouwen met alcoholproblemen, evenals aan vrouwen en kinderen in gezinnen met 
alcohol- en drugsproblemen,

c) strengere regels in te stellen voor reclames voor alcoholische dranken en het sponsoren 
van sportevenementen door de alcoholindustrie, door alcoholreclames te verbieden 
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tussen 06:00 en 21:00 uur en door alcoholreclames met een op kinderen gerichte 
inhoud (computerspelletjes, strips) te verbieden, om kinderen geen positief beeld van 
alcohol te geven, en

d) alcoholische dranken te verbieden die, wat hun uiterlijk betreft, nauwelijks afwijken 
van snoep of speelgoed, omdat kinderen geen onderscheid kunnen maken tussen 
alcoholische en niet-alcoholische dranken;
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