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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:

A. overwegende dat Zuid-Soedanese vrouwen en meisjes zich geconfronteerd zien met het 
hoogste moederstertecijfer ter wereld en dat een op de zeven moeders in Zuid-Soedan bij 
of kort na de bevalling overlijdt1; overwegende dat infectie en interne bloedingen de 
belangrijkste oorzaken zijn van deze kraambedsterfte en dat Zuid-Soedan kampt met een 
ernstig tekort aan elementaire medische uitrusting en gekwalificeerde verpleeg- en 
verloskundigen,

B. overwegende dat naar schatting 48% van de meisjes van vijftien tot negentien jaar in 
Zuid-Soedan gedwongen worden uitgehuwelijkt, en dat er volgens berichten ook wel 
meisjes van twaalf jaar gedwongen zijn uitgehuwelijkt,

C. overwegende dat de idee dat vrouwen persoonlijk eigendom zijn van hun vader of 
echtgenoot ten grondslag ligt aan het bruidsschatstelsel zoals dat in Zuid-Soedan bestaat,

D. overwegende dat huiselijk geweld in heel Zuid-Soedan diep in het sociale normenstelsel is 
geworteld, en dat 82% van de vrouwen en 81% van de mannen menen dat een vrouw 
huiselijk geweld heeft te dulden en het probleem binnen het gezin moet houden2,

1. ziet de oprichting van de eerste opleiding verpleeg- en verloskunde aan het academisch 
ziekenhuis te Juba als welkome ontwikkeling maar wijst erop dat er meer gekwalificeerde 
verpleeg- en verloskundigen nodig zijn om een beduidende verbetering in de medische 
kraamzorg te brengen;

2. dringt er bij de Zuid-Soedanese autoriteiten op aan te zorgen dat politie- en 
justitieambtenaren beter worden opgeleid voor het omgaan met misdaad en geweld jegens 
vrouwen;

3. vraagt de Zuid-Soedanese autoriteiten wetten aan te nemen waarbij alle vormen van 
geweld tegen vrouwen, evenals gedwongen uithuwelijken van minderjarigen, strafbaar 
worden gesteld, huwelijken met meisjes van minder dan achttien jaar worden verboden, 
de veiligheid van vrouwen wordt gewaarborgd, en bestraffing van daders van misdrijven 
wordt verzekerd;

4. vraagt de Commissie en de Zuid-Soedanese autoriteiten samen te werken met 
gemeenschappen en vrouwenorganisaties om seksuele en reproductieve gezondheidszorg 
voor meisjes en vrouwen aan te bieden en te bevorderen, die waar nodig ook toegang tot 
contraceptie en hiv/aids-testen en –behandeling omvat.

                                               
1 Humanitaire berichten en analyse, verslag ‘Veiligheid van vrouwen in Zuid-Soedan’ 2012. 
2 Conflict and Health, maart 2013.


