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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Mödradödligheten bland sydsudanesiska kvinnor och flickor är den högsta i världen och 
enligt beräkningar dör en av sju kvinnor i Sydsudan i samband med eller strax efter 
förlossning1. De främsta orsakerna till mödradödligheten är infektioner och blödningar 
och det råder allvarlig brist på grundläggande medicinsk utrustning och utbildade 
sjuksköterskor och barnmorskor i landet.

B. Enligt beräkningar tvingas 48 procent av alla flickor i åldern 15–19 år i Sydsudan ingå 
äktenskap och det rapporteras om att 12-åriga flickor tvingats ingå äktenskap.

C. Uppfattningen att kvinnor ägs av sina fäder eller makar är djupt inrotad i det 
hemgiftsystem som finns i Sydsudan.

D. Våld i hemmet betraktas som en befäst social norm i hela Sydsudan och 82 procent av 
kvinnorna och 81 procent av männen anser att kvinnor bör tåla våld i hemmet och hålla 
problemet inom familjen2.

1. Europaparlamentet välkomnar att det inrättats en första sjuksköterske- och 
barnmorskeutbildning vid Jubas universitetssjukhus, men konstaterar att det behövs fler 
utbildade sjuksköterskor och barnmorskor för att avsevärt kunna förbättra 
mödrahälsovården.

2. Europaparlamentet uppmanar de sydsudanesiska myndigheterna att se till att polis och 
annan personal inom de rättsvårdande myndigheterna får bättre utbildning i att hantera 
brott och våld mot kvinnor.

3. Europaparlamentet uppmanar de sydsudanesiska myndigheterna att anta lagstiftning som 
straffbelägger alla former av våld mot kvinnor samt tvångsäktenskap med minderåriga, 
och att fördöma alla äktenskap som ingås med flickor som är yngre än 18 år samt 
garantera kvinnors säkerhet och lagföra brottsförövare.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de sydsudanesiska myndigheterna att 
samarbeta med samhällen och kvinnoorganisationer för att erbjuda och främja sexuell och 
reproduktiv hälsovård till kvinnor och flickor, inklusive tillgång till preventivmedel och 
hiv/aids-tester samt behandling vid behov.

                                               
1 Humanitarian news and analysis, rapport med titeln ”Women’s Security in South Sudan” 2012.
2 Conflict and Health, mars 2013.


