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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a fejlődő országokban a tulajdonjogok és a tulajdoni rend tekintetében a nemek 
közötti egyenlőtlenségek különösen sújtják a nőket;  mivel a nemek közötti 
egyenlőtlenségek megszüntetése a termelési erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében a 
világ éhező lakosságának arányát 12–17%-kal csökkentené1;  

B. mivel sok fejlődő országban a nők tulajdonjogai jogi úton nem érvényesíthetők vagy 
társadalmilag nem elismertek; 

C. mivel a fejlődő országokban az olyan kereskedelmi vagy stratégiai célokból történő 
nagyarányú földtulajdonszerzés, mint a mezőgazdasági termelés növelése, az élelmezés 
biztonsága vagy az energia- és bioüzemanyag-előállítás, növekvő mértékben sérti a nők 
tulajdonhoz való jogát;

1. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesztési támogatásaik keretében 
biztosítsanak elegendő pénzügyi forrást a nemek közötti egyenlőtlenségek 
megszüntetésére a tulajdonjogok és a tulajdoni rend tekintetében, többek között azáltal, 
hogy megszüntetik a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden törvényesített formáját;

2. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a fejlődő országokban meg lehessen erősíteni a nők 
tulajdonhoz való hozzáférésének javítására irányuló politikákat, megfelelő pénzügyi 
támogatási mechanizmusokat (mint takarékosság, hitelezés és biztosítás), valamint a nők 
és a NGO-k szerepének megerősítését kell biztosítani, többek között a nők jogi és 
pénzügyi műveltségének javításával, az információterjesztés és az információhoz való 
hozzáférés megkönnyítésével, valamint jogi segítségnyújtás rendelkezésre bocsátásával;

3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesztéstámogatási politikáik keretében 
foglalkozzanak a nagyarányú földterületszerzéssel kapcsolatos kérdésekkel, hogy meg 
lehessen védeni a nőket és a gyermekeket az elszegényedéstől és az éhezéstől; 

4. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szenteljenek különleges figyelmet a nők 
tulajdonjogainak a konfliktus utáni helyzetekben.

                                               
1 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), The State of Food and Agriculture, 2011, 5. o.


