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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:

– gezien het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen 
(IVDV) en het bijbehorende facultatief protocol,

– gezien de VN-verklaring inzake de bescherming van vrouwen en kinderen tijdens 
noodsituaties en gewapende conflicten en resoluties van de Veiligheidsraad 1325 (2000) 
en 1820 (2008),

– gezien het Actieplan van de Europese Unie voor gendergelijkheid en empowerment van 
vrouwen in het kader van ontwikkelingssamenwerking 2010-2015,

– gezien de EU-richtsnoeren inzake geweld tegen vrouwen en meisjes en de bestrijding van 
alle vormen van discriminatie van vrouwen en meisjes,

A. overwegende dat het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie op de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) georiënteerd is en dat twee daarvan 
specifiek op vrouwen betrekking hebben, te weten MDG 3 (bevordering van 
gendergelijkheid en zeggenschap voor vrouwen) en MDG 5 (verbetering van de 
zwangerschapszorg);

B. overwegende dat in het actieplan van de Europese Unie het belang wordt onderkend van 
de inzet van vrouwen en het gendergelijkheidsperspectief voor de ontwikkeling van de 
partnerlanden en de verwezenlijking van de MDG's en dat gelijkheid van mannen en 
vrouwen volgens de agenda voor verandering een van de zwaartepunten van het optreden 
van de Unie is;

1. stelt tot zijn voldoening vast dat blijkens de verschillende actieplannen en mededelingen 
aan gendergelijkheid en vrouwenemancipatie in het ontwikkelingsproces een centrale rol 
toegekend is, en verlangt dat deze prioriteit in de geografische programma's concreet 
gestalte krijgt; dringt tevens aan op betere coördinatie met de thematische programma's, 
die met het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking worden bekostigd;

2. verlangt een sterkere inzet voor de verwezenlijking van de MDG's inzake 
gendergelijkheid en zwangerschapszorg en bepleit dat er nu al over maatregelen voor de 
periode na 2015 wordt nagedacht;

3. complimenteert alle staten die sommige MDG's reeds hebben verwezenlijkt, zoals het 
streven naar basisonderwijs voor alle meisjes en jongens; verzoekt de Commissie de 
nodige maatregelen te nemen om deze successen ruime bekendheid te geven, de 
uitwisseling van best practices te stimuleren en de landen die op de goede weg zijn te 
blijven steunen;

4. dringt er daarom bij de Commissie en de Raad op aan dat zij derde landen sterker 
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aansporen om uitdrukkelijke bepalingen inzake vrouwenrechten in hun wetgeving op te 
nemen, te waarborgen dat deze rechten worden geëerbiedigd, en genderbewust beleid en 
mechanismen te verwezenlijken om vrouwen meer inbreng te geven in de besluitvorming 
op politiek, economisch en sociaal terrein.


