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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se ženske v državah v razvoju soočajo z veliko razliko med spoloma pri lastninskih 
pravicah in lastništvu; ker bi zmanjšanje razlik med spoloma pri dostopu do proizvodnih 
virov lahko zmanjšalo število lačnih ljudi v svetu za 12–17 %1, 

B. ker v mnogih državah v razvoju lastninske pravice žensk niso zakonsko zavezujoče ali 
družbeno priznane, 

C. ker so pravice žensk do lastnine v državah v razvoju kršene z vse pogostejšim 
kupovanjem velikih zemeljskih površin za komercialne ali strateške namene, kot so 
kmetijska proizvodnja, prehranska varnost, energetska proizvodnja in proizvodnja 
biogoriv,

1. poziva Komisijo in države članice, naj pri svoji razvojni pomoči dovolj finančnih sredstev 
namenijo za zmanjševanje razlik med spoloma pri lastninskih pravicah in lastništvu, tudi s 
pomočjo odprave vseh oblik diskriminacije žensk, ki jo omogočajo zakoni;

2. poudarja, da je poleg krepitve politike za večji dostop žensk do lastnine v državah v 
razvoju treba poskrbeti še za nujne finančne podporne mehanizme (varčevanje, posojila in 
zavarovanje), za krepitev vloge žensk in nevladnih organizacij, kar vključuje boljšo 
izobraženost žensk o pravnih in finančnih zadevah, izboljšanje širjenja informacij in 
dostop do njih ter vzpostavitev podpornih pravnih služb;

3. poziva Komisijo in države članice, naj v svojih politikah za razvojno pomoč upoštevajo 
proces vse pogostejšega kupovanja velikih zemeljskih površin, da se zaščitijo ženske in 
otroci pred obubožanjem in lakoto;

4. poziva Komisijo in države članice, naj zlasti upoštevajo pravice žensk do lastnine po 
koncu spopadov.

                                               
1 Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), Razmere na področju hrane in kmetijstva, 
2011, str. 5.


