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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. gentager sine tidligere anmodninger om en effektiv parlamentarisk kontrol med ESFP for 
sikre en gennemsigtig kontrol med kvinders situation i ustabile områder, hvortil det 
planlægges at udsende EU-styrker, eller hvortil der allerede er udsendt EU-styrker;

2. understreger, at det er vigtigt at gennemføre og fremme fastsættelsen af en fælles 
adfærdskodeks for ESFP-operationer, og at det skal sikres, at disse bestemmelser er i 
overensstemmelse med bestemmelserne for andre former for EU-indsatser i tredjelande 
samt retningslinjerne for beskyttelse af civile i de EU-ledede krisestyringsoperationer og 
uddannelsesaktioner, der er planlagt som en del af EU's uddannelseskoncept inden for 
ESFP; opfordrer Rådet til at sikre, at EU's krisehåndteringspersonale får obligatorisk 
undervisning i beskyttelse af børn og deres rettigheder, navnlig med hensyn til piger; 
understreger, at der er et stort behov for at inddrage kønsspecifik undervisning i alle 
uddannelsesprogrammer for personale, som skal arbejde i ESFP-missioner;

3. anmoder Kommissionen om at rapportere til Parlamentet om gennemførelsen af 
retningslinjerne om børn og væbnede konflikter fra 2003;

4. understreger, at det er nødvendigt at inddrage dette spørgsmål i den europæiske 
sikkerhedsstrategi samt i de overordnede mål for den militære og civile krisestyring og i 
programmerne for konfliktforebyggelse; anmoder Rådet om at sikre inddragelse af 
kønsaspektet i alle ESFP-uddannelsesaktiviteter under Det Europæiske Sikkerheds- og 
Forsvarsakademi;

5. tilskynder EU til at rette større opmærksomhed på tilstedeværelse, forberedelse, 
uddannelse og udrustning af politistyrker i sine militære missioner, eftersom 
politienhederne er det vigtigste middel til at garantere sikkerheden for den civile 
befolkning, navnlig kvinder og børn; mener, at militærpersonalets mandat i EU's militære 
missioner ikke er stort nok til at yde tilstrækkelig sikkerhed, sikkerhedsgarantier og -
tjenester, som er specielt rettet mod kvinder og børn i forbindelse med konfliktløsning og 
i tiden efter konflikter; foreslår, at EU's militære missioner i ESFP-operationer omfatter 
både militær og politi;

6. understreger betydningen af den rolle, som kvindelig tilstedeværelse kan spille i 
forbindelse med fredsbevarende missioner med hensyn til at mindske volden mod kvinder 
i konflikt- og post-konfliktområder; opfordrer EU til at støtte foranstaltninger, der har til 
formål væsentligt at øge antallet af kvinder på alle niveauer i ESFP-missioner;

7. opfordrer EU's medlemsstater til at gøre deres yderste for at rekruttere kvinder til 
militæret, politiet og politiske og diplomatiske hverv; anmoder EU's medlemsstater om at 
støtte kvinders ansøgninger og indstille dem til stillinger i militær og politi samt politiske 
stillinger i ESFP-missioner så tidligt som muligt i planlægningsfasen for sådanne 
missioner;
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8. glæder sig meget over Rådets "arbejdspapir", som blev vedtaget i november 2005, om 
gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 inden for rammerne af ESFP, der 
fokuserer på praktiske foranstaltninger til at integrere kønsspørgsmålet i den politiske 
proces for ESFP og inddrage kvinder systematisk og på alle niveauer i alle EU's militære 
og ikke-militære missioner;

9. understreger behovet for at inddrage kvinder i forhandlinger, der sigter mod at standse 
væbnede konflikter, og anmoder Rådet og Kommissionen om at opfordre de stridende 
parter til altid at tage højde for dette og sikre, at principperne om "overgangsretsopgør" 
anvendes under fredsprocesser og overgang til demokrati og retsstatsprincippet med 
respekt for ofrenes rettigheder og ligelig repræsentation af kvinder i undersøgelsesudvalg, 
som nedsættes for at opnå forsoning og integration af ligestillingsaspektet med hensyn til 
de tiltag, som disse udvalg vedtager;

10. støtter i høj grad den opfordring, der blev fremsat af en magtfuld koalition af 
kvindeorganisationer i Kosovo den 8. marts 2006, om inddragelsen af kvinder i den 
internationale gruppe bestående af syv mænd i Kosovo, som forhandler om regionens 
fremtidige status; beklager, at dette krav indtil videre er blevet ignoreret;

11. er overbevist om, at planlægningen af ESFP-missioner bør omfatte deltagelse af lokale 
kvindeorganisationer i fredsprocessen med henblik på at drage fordel af det særlige bidrag, 
de kan yde, og for at anerkende den særlige måde, hvorpå kvinder berøres af konflikter;

12. fremhæver den positive rolle, som kvinder spiller i konfliktløsning, og anmoder 
Kommissionen og medlemsstaterne om at sikre passende teknisk og økonomisk bistand 
til støtte for programmer, som giver kvinder mulighed for at deltage fuldt ud i 
fredsforhandlinger og giver dem mere indflydelse i civilsamfundet i det hele taget;

13. fremhæver den positive rolle, som kvinder kan spille i post-konfliktgenopbyging og 
navnlig i forbindelse med programmer for afvæbning, demobilisering og reintegration, 
især når sådanne programmer rettes mod børnesoldater; opfordrer medlemsstaterne til at 
sikre kvinders fulde deltagelse i disse programmer og navnlig til at bestræbe sig på at 
tilpasse programmerne med henblik på at reintegrere børnesoldater;

14. kræver, at personer, der har begået krigsforbrydelser mod civilbefolkninger, og især mod 
børn, straffes; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at støtte Den Internationale 
Straffedomstols rolle i den forbindelse;

15. påpeger, at Den Internationale Straffedomstol klart definerer, hvad der udgør forbrydelser 
mod menneskeheden, og kræver, at der indføres procedurer for rapportering af seksuel 
vold og massevoldtægt som våben i krig med henblik på at sikre, at sådanne handlinger 
ikke forbliver ustraffede; understreger behovet for at garantere alle kvinder og piger, som 
har været udsat for voldtægt, direkte adgang til fortrydelsespiller, og mener, at 
foranstaltninger til sikring af fuld respekt for de seksuelle og reproduktive rettigheder vil 
bidrage til at mindske omfanget af seksuel vold i konfliktsituationer;

16. understreger, at det store antal kvinder og børn blandt flygtninge og internt fordrevne 
personer, som registreres af internationale organisationer i forbindelse med konflikter og 
borgerkrige, er meget bekymrende;
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17. fremhæver kvinders og pigers særlige behov med hensyn til minerydning samt 
rehabilitering og reintegrering af ofre for væbnede konflikter; anmoder Det Europæiske 
Fællesskab om at afsætte tilstrækkelige midler til at integrere kønsaspektet i disse 
programmer under stabilitetsinstrumentet for den kommende programmeringsperiode 
(2007-2013);

18. understreger, at, selv om personelminer har været brugt i militære situationer, har det 
mest været kvinder, børn og civile mænd, som er blevet dræbt eller lemlæstet af dem, og 
hvis mulighed for at tjene til livets ophold er blevet fjernet; gentager, at EU skal sigte på 
at fremme overholdelse af Ottawa-konventionen om forbud mod brug, oplagring, 
produktion og overførsel af personelminer samt om deres destruktion, primært i Afrika, 
men også i Europa og andre steder; opfordrer indtrængende EU til at optrappe 
bestræbelserne på at rydde post-konfliktområder for miner samt sikre behandling og 
rehabilitering af ofre og genvinding af mineområder, så folk kan leve og arbejde der i 
sikkerhed igen;

19. støtter en konkret anvendelse af menneskerettighedsklausuler i aftaler med tredjelande 
samt af principperne i den humanitære folkeret og de dermed forbundne internationale 
aftaler, især hvad angår kvinders rettigheder og behov;

20. mener, at EU's adfærdskodeks for eksport af våben i høj grad vil kunne bidrage til en 
begrænsning af kvinders lidelser ved at begrænse antallet af væbnede konflikter rundt 
omkring i verden.
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