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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Kvinnor i utvecklingsländer ställs inför en stor klyfta mellan könen när det gäller 
äganderätt och egendomsägandet. Genom att ge kvinnor och män samma tillgång till 
produktionsresurser skulle antalet personer som inte får tillräckligt med mat i världen 
kunna minskas med 12–17 procent1. 

B. I många utvecklingsländer är inte kvinnors äganderätt socialt accepterad och den kan inte 
heller drivas igenom på rättslig väg. 

C. Kvinnors äganderätt i utvecklingsländer kränks genom storskaliga markuppköp i 
kommersiellt eller strategiskt syfte, såsom jordbruksproduktivitet, livsmedelssäkerhet och 
produktion av energi och biobränslen.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att avsätta tillräckligt 
med ekonomiska resurser i sitt utvecklingsbistånd för att minska klyftan mellan könen när 
det gäller äganderätt och egendomsägande, även genom att avskaffa alla lagar som 
innebär någon form av diskriminering av kvinnor.

2. Europaparlamentet betonar att en förstärkning av de politiska insatserna för att öka 
kvinnors äganderätt i utvecklingsländer måste åtföljas av tillräckliga ekonomiska 
stödmekanismer (såsom sparande, krediter och försäkringar) och genom egenmakt åt 
kvinnor och icke-statliga organisationer, vilket innefattar att öka kvinnors medvetande om 
sina juridiska rättigheter och att förbättra deras ekonomiska förmåga, samt att sprida och 
ge tillgång till information och att upprätta juridiska stödtjänster.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i sin 
utvecklingspolitik även behandla frågan om storskaliga markuppköp, i syfte att skydda 
kvinnor och barn från fattigdom och hungersnöd.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att särskilt beakta 
kvinnors äganderättigheter i postkonfliktområden.

                                               
1 FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), The State of Food and Agriculture, 2011, s. 5.


