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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących propozycji:

A. mając na uwadze, że kobiety w krajach rozwijających się zmagają się z poważnym 
problemem nierównego traktowania ze względu na płeć w zakresie praw własności 
i w systemie własności; mając na uwadze, że dzięki eliminowaniu nierównego 
traktowania ze względu na płeć w zakresie dostępu do zasobów produkcyjnych liczba 
głodujących ludzi na świecie spadłaby o12-17%1; 

B. mając na uwadze, że w wielu krajach rozwijających się praw własności kobiet nie da się 
dochodzić na drodze prawnej lub prawa te nie są społecznie uznawane; 

C. mając na uwadze, że w krajach rozwijających się prawa kobiet do własności są naruszane 
z powodu coraz częstszego nabywania gruntów na szeroką skalę do celów handlowych 
lub strategicznych, takich jak produkcja rolna, bezpieczeństwo żywnościowe 
i energetyczne oraz produkcja biopaliw;

1. wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do przeznaczenia odpowiednich środków 
finansowych, w ramach pomocy na rzecz rozwoju, na likwidację problemu nierównego 
traktowania ze względu na płeć w zakresie praw własności i systemu własności, w tym 
poprzez zgodne z prawem eliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji kobiet;

2. podkreśla, że wzmocnieniu polityk mających na celu zwiększenie dostępu kobiet do 
własności w krajach rozwijających się musi towarzyszyć opracowanie niezbędnych 
mechanizmów pomocy finansowej (takich jak oszczędności, kredyty i ubezpieczenia), 
a także wzmocnienie pozycji kobiet oraz organizacji pozarządowych, w tym poprawa 
znajomości zagadnień prawnych i finansowych kobiet, zwiększenie rozpowszechniania 
informacji i dostępu do niej oraz stworzenie systemu usług prawnych;

3. zwraca się do Komisji i państw członkowskich, by przy opracowywaniu polityk na rzecz 
rozwoju uwzględniły zakrojony na szeroką skalę proces nabywania gruntów celem 
ochrony kobiet i dzieci przed ubóstwem i głodem;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zwróciły szczególną uwagę na prawa 
własności kobiet w sytuacjach pokonfliktowych. 

                                               
1 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), „The State of Food and 
Agriculture”, 2011 r., str. 5


