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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken 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 het protocol inzake de rechten van vrouwen in Afrika dat is gehecht aan het 
Afrikaanse Handvest van de rechten van de mens en de volkeren,

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

– gezien het EU-Actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het 
kader van ontwikkelingssamenwerking (2010-2015), 

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

A. overwegende dat de schendingen van de mensenrechten in de Sahel vooral de vrouwen 
treft, die vaak het slachtoffer van discriminatie zijn;

1. wijst erop dat, wanneer er meer vrouwen worden betrokken bij de oplossing van 
conflicten en de bestendiging van de vrede, zij bij de vredesonderhandelingen een 
sleutelrol spelen en de reikwijdte van de wederopbouw, rehabilitatie en 
vredesbestendiging vergroten; dringt derhalve aan op de participatie van vrouwen in alle 
verzoeningsprocessen in Mali, met name in het noorden van het land;

2. erkent de positieve rol van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten 
(EIDHR) bij de bescherming van de rechten van de vrouw en de bestendiging van de 
democratie in derde landen, en herinnert eraan dat de democratie de volledige participatie 
van vrouwen in het openbare leven met zich meebrengt;

3. is verheugd over de inspanningen van de Afrikaanse Unie ten behoeve van de rechten van 
de vrouw en wijst andermaal op de sleutelrol van Ecowas voor de stabiliteit van de regio;

4. verzoekt de Commissie, EDEO en de Raad de landen van de regio nog meer aan te 
moedigen om expliciete bepalingen in hun wetgeving op te nemen en de programma's te 
promoten om de rechten van vrouwen en meisjes te waarborgen, met name de toegang tot 
onderwijs, de economische onafhankelijkheid van vrouwen, de participatie van vrouwen 
in de politieke en economische besluitvorming, en om een einde te maken aan alle vormen 
van geweld jegens vrouwen en meisjes;

5. verzoekt de speciale vertegenwoordigers van de EU voor de Sahel en voor de 
mensenrechten gezamenlijke acties te ontwikkelen met het oog op een betere waarborging 
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van de rechten van de vrouw in de regio; dringt erop aan dat de Europese Commissie, 
EDEO en de partnerlanden van de rechten van de vrouw en de gendergelijkheid een 
prioriteit maken in het kader van de programma's voor bilaterale steun.


