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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, 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 dennes frivillige protokol,

– der henviser til protokollen om kvinders rettigheder i Afrika, der er knyttet som bilag til 
det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

– 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 om 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 krænkelserne af menneskerettighederne i Sahel-regionen især berører 
kvinder, der ofte er udsat for forskelsbehandling;

1. minder om, at kvinderne, i de tilfælde hvor de deltager i konfliktløsning og fredsskabende 
aktiviteter, spiller en afgørende rolle i fredsforhandlingerne og dermed øger omfanget af 
genopbygningen, rehabiliteringen og de fredsskabende aktiviteter; tilskynder derfor til 
inddragelse af kvinder i enhver forsoningsproces i Mali, især i den nordlige del af landet;

2. anerkender den positive rolle, som Det Europæiske Instrument for Demokrati og 
Menneskerettigheder (EIDHR) spiller i beskyttelsen af kvinders rettigheder og 
konsolidering af demokrati i tredjelande, og minder om, at demokrati fører til kvinders 
fulde deltagelse i det offentlige liv;

3. glæder sig over bestræbelserne i Den Afrikanske Union til fordel for kvinders rettigheder 
og minder om ECOWAS' centrale rolle for stabiliteten i regionen;

4. opfordrer Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og Rådet til i højere grad at tilskynde 
flere lande i regionen til at træffe eksplicitte foranstaltninger i deres lovgivninger og 
fremme programmer for at sikre rettighederne for kvinder og piger, herunder navnlig 
adgangen til uddannelse, kvinders økonomiske uafhængighed samt kvinders deltagelse i 
den politiske og økonomiske beslutningsproces, og at fjerne alle former for vold mod 
piger og kvinder;

5. anmoder EU's særlige repræsentanter for Sahel og menneskerettighederne om at udvikle 
fælles aktioner for bedre at sikre kvinders rettigheder i regionen; insisterer på, at Europa-
Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og partnerstaterne gør kvinders rettigheder og 
ligestilling mellem kønnene til en prioritet i de bilaterale bistandsprogrammer.


