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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

A. Mivel a családi környezet kedvező keretet jelent a gyermekek jogainak védelméhez, a 
képességeik fejlesztéséhez, a jogaik gyakorlásához szükséges ismeretek megszerzéséhez 
és a kötelezettségeik megtanulásához, de egy ilyen keret hiányában – a gyermek jogairól 
szóló ENSZ-egyezménynek (UNCRC)1 megfelelően – minden gyermeknek részesülnie 
kell helyettesítő védelemben, amely mindenfajta megkülönböztetés nélkül biztosítja a 
kibontakozásukat,

B. Mivel a gyermek jogai és a nők jogai oszthatatlanok, de a nemzeti és nemzetközi 
jogszabályok ellenére a lányok és az asszonyok gyakran jogi, társadalmi és gazdasági 
egyenlőtlenségek áldozatai, amelyek érintik az olyan pozitív és alapvető jogaik 
gyakorlását, mint például az oktatáshoz és az egészségügyhöz való hozzáférés,

1. Emlékeztet arra, hogy az anyák egészségének védelme a gyermek jogairól szóló jövőbeni 
stratégiának szerves részét kell képeznie, amelynek elő kell mozdítania a várandós vagy 
szoptató nők megfelelő élet- és munkakörülményeit, minden nő egyenlő és egyetemes 
hozzáférését a szülés előtti és utáni minőségi orvosi ellátásokhoz az anyai és 
gyermekhalandóság, valamint az anya által gyermekének átadott betegségek csökkentése 
érdekében;

2. Emlékeztet arra, hogy a jövőbeni stratégiának el kell ismernie és fel kell értékelnie a 
család jelentős szerepét, és elő kell segítenie a szakmai élet és a családi élet 
összeegyeztetését szolgáló politikákat, valamint az apát és az anyát abban segítő köz 
és/vagy magán támogatási politikákat, hogy képesek legyenek viselni és megosztani 
nevelési és gondoskodási felelősségeiket;

3. Felkéri a tagállamokat, hogy gyűjtsenek adatokat, előzzék meg és minősítsék 
büntetendőnek a területükön a magán- vagy közszférában elkövetett valamennyi 
erőszakot és a családon belüli erőszakot, az emberkereskedelmet, a pedofil pornográfiát, a 
szexuális kizsákmányolást és a káros hagyományos gyakorlatokat, mint például a női 
nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasság és a becsület védelmében elkövetett 
bűntettek, miközben különös figyelmet szentelnek a sebezhető csoportoknak, vagyis a 
bevándorolt lányoknak és nőknek, az etnikai kisebbségekből származó lányoknak és 
nőknek és a fogyatékkal élő lányoknak; 

4. Arra ösztönzi a tagállamokat, hogy hozzanak létre egy olyan jogszabályi keretet, amely 
büntethetővé teszi a gyermekeket bevonó szexuális turizmus szervezőit, és felkéri a 
tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy hagyjanak jóvá és támogassanak erkölcsi 
magatartási kódexeket a szállodaiparban és a turisztikai iparban, mint például az UNICEF 
által létesített ECPAT magatartási kódex a gyermekek szexuális kizsákmányolásáról;

  
1 ENSZ-egyezmény a gyermek jogairól, 1989.
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5. Kiemeli, hogy a jövőbeni stratégiának és a tagállamok cselekvéseinek magukban kell 
foglalniuk a gyermekek által elkövetett erőszakos cselekmények megelőzését és az ilyen 
cselekmények elleni küzdelmet, különösen az iskolai környezetben, többek között polgári 
nevelési kampányok, valamint a szülők és a pedagógusok megfelelő mozgósítása révén;

6. Javasolja, hogy a jövőbeni stratégia tulajdonítson különös jelentőséget a lányok és fiúk, 
hanyagság, bántalmazás, kizsákmányolás, valamint közvetlen és/vagy közvetett erőszak 
áldozatai orvosi, pszichológiai és szociális ellátásának a gyermek legmagasabb rendű 
érdekének és a nemek dimenziójának tiszteletben tartásával; emlékeztet arra, hogy a 
gyermekek jólétét érintő közvetett erőszak hatását és annak megelőzését bele kell foglalni 
a Bizottság munkáiba;   

7. Kéri, hogy a jövőbeni stratégia foglalja magában a nemen alapuló erőszak megelőzésére 
irányuló cselekvéseket, amelyek fő irányai többek között az oktatáshoz való 
megkülönböztetés-mentes hozzáférés, a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőségre 
vonatkozóan a szülőknek és a sebezhető közösségeknek szóló mozgósító kampányok a 
lányok emancipációjának lehetővé tétele és a jogaik jobb védelme érdekében; felkéri a 
Bizottságot, hogy tegye a fejlesztési támogatási politikája és a kereskedelmi 
megállapodásai feltételévé a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőséget biztosító, valamint 
a nőkkel és a gyermekekkel szembeni erőszak minden fajtáját eltörlő jogszabályok 
végrehajtását;

8. Felkéri a Bizottságot, hogy nem és kor szerinti bontásban gyűjtsön adatokat a 
gyermekeket érő megkülönböztetés és erőszak minden formájáról annak érdekben, hogy a 
férfiak és a nők közötti esélyegyenlőség dimenzióját integrálják a jövőbeni stratégiája 
valamennyi politikája és eszköze keretében, és többek között a „gender budgeting„ révén 
biztosítsa e politikák ellenőrzését és értékelését;

9. Emlékeztet arra, hogy a jövőbeni stratégia hatékonysága megkövetel egy hosszú távú 
kötelezettségvállalást, és megköveteli ilyen cselekvések elfogadását, a nemzeti 
kezdeményezésekkel és politikákkal való összehangolást, továbbá az érintett szereplők és 
különösen a nem kormányzati szervezetek támogatását.


