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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζουν ένα 
σημαντικό χάσμα όσον αφορά την ισότητα των φύλων στον τομέα της ιδιοκτησίας και 
των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη αυτού του χάσματος 
και η πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους μπορεί να μειώσει τον αριθμό των πεινασμένων 
στον κόσμο κατά 12-17%1, 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
των γυναικών δεν κατοχυρώνονται νομικά και δεν αναγνωρίζονται κοινωνικά, 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών στην ιδιοκτησία στις 
αναπτυσσόμενες χώρες παραβιάζονται με την αύξηση της αγοράς αγροτεμαχίων σε 
μεγάλη κλίμακα για εμπορικούς ή για στρατηγικούς λόγους όπως για τη γεωργική 
παραγωγικότητα, την επισιτιστική ασφάλεια και την παραγωγή ενέργειας και 
βιοκαυσίμων,

1. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χορηγήσουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βοήθειας, για την εξάλειψη του χάσματος όσον 
αφορά τα φύλα στα δικαιώματα ιδιοκτησίας και την ιδιοκτησία, καθώς και την εξάλειψη 
όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών στο πλαίσιο του νομικού συστήματος ·

2. τονίζει ότι η ενίσχυση των πολιτικών για προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στην 
ιδιοκτησία στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να συνοδεύεται με τους κατάλληλους 
μηχανισμούς στήριξης (όπως είναι οι αποταμιεύσεις, η πίστωση και η ασφάλιση, και με 
την παροχή εξουσιών στις γυναίκες και τις ΜΚΟ, συμπεριλαμβάνοντας από τη βελτίωση 
της ενημέρωσης των γυναικών για νομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, τη μεγαλύτερη 
διάδοση και πρόσβαση στην ενημέρωση, και την καθιέρωση νομικών υπηρεσιών 
στήριξης· 

3. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στις αναπτυξιακές πολιτικές στήριξης, να 
λαμβάνουν υπόψη τις διαδικασίες αγορών μεγάλων αγροτεμαχίων, για την προστασία των 
γυναικών και των παιδιών από τη φτώχεια και την πείνα· 

4. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας των γυναικών στις μετασυγκρουσιακές καταστάσεις. 

                                               
1 Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), Έκθεση σχετικά με τα τρόφιμα και τη 
Γεωργία, 2011, σ. 5.


