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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udviklingsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til konventionen om fjernelse af alle former for forskelsbehandling af 
kvinder, og den frivillige protokol,

– der henviser til FN's erklæring om beskyttelse af kvinder og børn i krisesituationer og 
væbnede konflikter og til Sikkerhedsrådets resolution 1325 (2000) og 1820 (2008),

– der henviser til EU's handlingsplan for ligestilling og styrkelse af kvinders position i 
udviklingssamarbejdet (2010-2015),

– der henviser til EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og piger og bekæmpelse 
af alle former for diskrimination mod dem,

A. der henviser til, at EU's udviklingssamarbejdspolitik er underkastet 2015-
udviklingsmålene, og at to af disse specifikt vedrører kvinder, nemlig mål 3 (forbedring af 
kvinders status og fremme af ligestilling) og mål 5 (Forbedre sundhed for mødre);

B. der henviser til, at EU's handlingsplan anerkender, hvor vigtig inddragelse af kvinderne og 
udsigt til ligestilling er for partnerlandenes udvikling og for virkeliggørelsen af 
udviklingsmålene, og til, at ligestilling udgør et centralt element for EU's indsats i henhold 
til dagsordenen for forandring;

1. erklærer sig tilfreds med erkendelsen i en række handlingsplaner og meddelelser af, at 
ligestilling og forbedring af kvindernes status spiller en central rolle i udviklingen, og 
opfordrer til, at denne prioritering giver sig konkret udslag i de geografiske programmer; 
opfordrer ligeledes til en bedre samordning med de tematiske programmer, der finansieres 
gennem finansieringsinstrumentet for udviklingssamarbejde (DCI);

2. gentager sit ønske om et styrket indsats for at virkeliggøre udviklingsmålene om 
ligestilling og mødres sundhed og opfordrer allerede nu til, at der overvejes 
foranstaltninger efter 2015;

3. glæder sig over, at samtlige stater har virkeliggjort visse udviklingsmål som f.eks. målet 
om grundlæggende uddannelse for alle; tilskynder Kommissionen til at foretage det
fornødne for at udbrede kendskabet til disse resultater og fremme udvekslingen af bedste 
praksis og fortsætte støtten til de lande, som er på den rette vej;

4. opfordrer derfor kraftigt Kommissionen og Rådet til i endnu højere grad at tilskynde 
tredjelande til at gøre en specifik indsats for at styrke kvindernes rettigheder i landenes 
lovgivning, til at sikre, at disse bestemmelser respekteres, og til at gennemføre 
kønsspecifikke politikker og mekanismer for at inddrage kvinderne mere i 
beslutningstagningen i det offentlige liv, hvad enten det er politisk, økonomisk eller 
socialt.


