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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

A overwegende dat er in ontwikkelingslanden op het gebied van eigendomsrechten en 
eigendomsstructuren grote verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen; overwegende 
dat het aantal mensen dat honger lijdt in de wereld met 12 tot 17% zou kunnen afnemen 
als mannen en vrouwen gelijke toegang zouden krijgen tot productiemiddelen1, 

B. overwegende dat in veel ontwikkelingslanden de eigendomsrechten van vrouwen niet 
juridisch afdwingbaar of maatschappelijk erkend zijn, 

C. overwegende dat de eigendomsrechten van vrouwen in ontwikkelingslanden steeds vaker 
worden geschonden door grootschalige grondaankoop voor commerciële of strategische 
doeleinden, zoals de productiviteit van de landbouw, voedselzekerheid en de productie 
van energie en biobrandstoffen,

1. verzoekt de Commissie en de lidstaten in het kader van hun ontwikkelingsbeleid 
voldoende financiële middelen uit te trekken om de kloof tussen mannen en vrouwen op 
het gebied van eigendomsrechten en eigendomsstructuren te dichten, onder meer door een 
einde te maken aan alle uit wetgeving voortvloeiende vormen van ongelijke behandeling 
van vrouwen en mannen;

2. benadrukt dat de eigendomsrechten van vrouwen in ontwikkelingslanden niet alleen 
moeten worden versterkt door middel van beleid, maar ook door middel van de nodige 
mechanismen voor financiële ondersteuning (zoals spaardiensten, kredietverstrekking en 
verzekeringen) en het creëren van een sterkere positie voor vrouwen en ngo's, door 
scholing van vrouwen op juridisch en financieel gebied, verbetering van de 
informatievoorziening en de totstandbrenging van ondersteunende juridische diensten;

3. verzoekt de Commissie en de lidstaten in hun ontwikkelingsbeleid mee te laten wegen dat 
er op grote schaal grondaankopen plaatsvinden, teneinde vrouwen en kinderen te 
beschermen tegen verarming en hongersnood;

4. Verzoekt de Commissie en de lidstaten in het bijzonder aandacht te besteden aan de 
eigendomsrechten van vrouwen in postconflictsituaties.

                                               
1 Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO): The State of Food and Agriculture, 2011, 
blz. 5.


