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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:

A. der henviser til, at sydsudanske kvinder og piger har verdens højeste dødelighed blandt 
mødre og at en ud af syv kvinder i Sydsudan vil dø under eller umiddelbart efter 
nedkomst1; der henviser til, at den største årsag til dødelighed blandt mødre er infektioner 
og/eller blødninger, og til at der i Sydsudan er alvorlig mangel på basalt lægeudstyr og 
kvalificerede sygeplejersker og jordemødre;

B. der henviser til, at det anslås, at 48 % af piger i alderen 15–19 år tvangsgiftes i Sydsudan 
og til, at 12-årige piger efter sigende også skulle være blevet tvangsgiftet;

C. der henviser til, at den holdning, at piger er deres fars eller ægtemands ejendom er en dybt 
forankret del af det medgiftssystem, der eksisterer i Sydsudan;

D. der henviser til, at vold i hjemmet anses for en rodfæstet social norm i hele Sydsudan og 
til, at 82 % af kvinder og 81 % af mænd mener, at en kvinde bør tolerere vold i hjemmet 
og holde problemet inden for familien2;

1. glæder sig over oprettelsen af den første sygepleje- og kordemoderskole ved Juba-
uddannelseshospitalet, men bemærker, at der er behov for flere kvalificerede 
sygeplejersker og jordemødre for, at der kan opnås en væsentlig forbedring af 
mødresundheden;

2. opfordrer indtrængende de sydsudanske myndigheder til at drage omsorg for, at politifolk 
og retsvæsenets embedsfolk bliver bedre uddannet i behandling af forbrydelser og vold 
mod kvinder;

3. opfordrer de sydsudanske myndigheder til at vedtage love, der kriminaliserer alle former 
for vold mod kvinder såvel som tvangsægteskaber for mindreårige og til at fordømme 
ægteskab med piger under 18 år, til at garantere kvinders sikkerhed og sikre 
retsforfølgelse af gerningsmændene;

4. opfordrer Kommissionen og de sydsudanske myndigheder til at arbejde sammen med 
lokalsamfundene og kvindeorganisationerne om at yde og fremme seksuel og reproduktiv 
sundhedspleje for piger og kvinder, bl.a. adgang til prævention og hiv/aids-tests og 
behandling, hvis nødvendigt.

                                               
1 IRIN (Humanitarian news and analysis), rapporten “Women’s Security in South Sudan” 2012. 
2 “Conflict and Health”, marts 2013. 


