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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at kvinder i udviklingslandene står over for en alvorlig kønsbestemt 
skævhed med hensyn til ejendomsret og ejendomsretlige ordninger; der henviser til, at 
fjernelse af den kønsbestemte skævhed med hensyn til adgangen til produktive ressourcer 
kunne reducere antallet af sultende mennesker i verden med 12-17 %1, 

B. der henviser til, at i mange udviklingslande har kvinders ejendomsret ikke retsvirkning 
eller er ikke samfundsmæssigt anerkendt, 

C. der henviser til, at kvinders ret til ejendom i udviklingslandene krænkes gennem den 
stigende forekomst af store opkøb af jord til kommercielle eller strategiske formål, såsom 
landbrugsproduktivitet, fødevaresikkerhed samt produktion af energi og biobrændsel,

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige finansielle 
midler i deres udviklingsbistand til at fjerne den kønsbestemte skævhed med hensyn til 
ejendomsret og ejendomsretlige ordninger, herunder gennem afskaffelse af alle former for 
diskrimination mod kvinder i henhold til loven;

2. understreger, at styrkelsen af politikker til at øge kvinders adgang til ejendom i 
udviklingslandene skal ledsages af de nødvendige finansielle støttemekanismer (såsom 
opsparing, kredit og forsikring) og af styrkelse af kvinder og ngo'er, herunder en 
forbedring af kvinders juridiske og finansielle færdigheder, øget udbredelse og 
tilgængelighed af information og oprettelse af ledsagende juridiske tjenester;

3. anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om i deres udviklingsbistandspolitikker at 
tage hensyn til store jordopkøb med henblik på at beskytte kvinder og børn fra fattigdom 
og sult;

4. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på kvinders 
ejendomsret i postkonfliktsituationer.

                                               
1 De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO), The State of Food and Agriculture, 
2011, s. 5.


