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Az Európai Parlament állásfoglalása a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 
25. évfordulójáról (ICPD25) (nairobi csúcstalálkozó)
(2019/2850(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferenciára (ICPD),

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 3. cikkére,

– tekintettel a nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencia 25. évfordulója (ICPD25) 
alkalmából megrendezett nairobi csúcstalálkozón a Bizottsághoz és a Tanácshoz intézett 
kérdésekre (O-000020/2021 – B9-0018/2021 és O-000021/2021 – B9-0019/2021),

– tekintettel eljárási szabályzata 136. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel az ICPD cselekvési programja felszólította a kormányokat, hogy biztosítsák az 
olyan szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mint a szülés előtti és utáni gondozás, a 
biztonságos szülés, a meddőség kezelése, a nem kívánt és korai terhesség megelőzése, a 
nemi úton terjedő fertőzések és szexuális úton terjedő fertőzések, a mellrák és a 
reproduktív rendszer rákos megbetegedéseinek kezelése; továbbá nyújtsanak 
tájékoztatást és tanácsadást a szexualitással, a reproduktív egészséggel és a felelős 
gyermekvállalással kapcsolatban, elismerve ugyanakkor, hogy a nemi alapú erőszak és 
egyéb káros gyakorlatok megelőzésének az elsődleges egészségügyi ellátás szerves 
részét kell képeznie;

B. mindenkinek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz;

C. mivel a szubszaharai népesség növekedése nincs összhangban a gazdasági növekedés 
mértékével, ennélfogva valódi kihívást jelent nemcsak Afrika, hanem az Európai Unió 
számára is; mivel ez új kihívásokat von maga után a foglalkoztatás, az 
élelmezésbiztonság, a természeti erőforrások megőrzése és a tömeges migráció terén;

D. mivel a polgárok egyre növekvő számú csoportjai számos országban támogatják az élet 
és a gyermekvállalás fontosságát, felismerve, hogy minden élet számít;

E. mivel az Európában tapasztalható demográfiai lassulás szükségessé teszi a 
családpolitikák támogatását a születési arányok ösztönzése érdekében;

F. mivel Afrikában a termékenységi ráta 4,3 (2019-ben), szemben az Európai Unióval, 
ahol 1,59;

G. mivel szexturizmus és a gyermekprostitúció, a gyermek- és kényszerházasságok, a 
béranyaság, az illegális örökbefogadás és a gyermekkereskedelem valódi kihívások elé 
állítják az afrikai országokat;

H. mivel a család a társadalom alapvető egysége, és a családot e minőségében erősíteni és 
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támogatni kell;

1. üdvözli a nairobi csúcstalálkozó azon célkitűzését, hogy mozgósítani kell az égetően 
szükséges politikai akaratot és pénzügyi kötelezettségvállalásokat, hogy végre 
teljesülhessenek a következő célkitűzések: ne forduljanak elő megelőzhető gyermekágyi 
halálozások, és számolják fel a nők és lányok elleni szexuális és nemi alapú erőszakot, 
valamint más káros gyakorlatokat;

2. megerősíti, hogy a szexuális és a reprodukciós egészségügy az egészségügyi ellátás 
lényeges elemei;

3. emlékeztet rá, hogy az ICPD 8.25. pontja kimondja, hogy „semmilyen esetben sem 
népszerűsíthető az abortusz a családtervezés módjaként”;

4. létfontosságúnak tartja, hogy valamennyi érintett országban vezessenek be 
nyomonkövetési intézkedéseket és szankciókat az elkövetőkkel szemben a nemi alapú 
erőszak felszámolása érdekében, ideértve a korai, gyermek- és kényszerházasságokat, a 
női nemi szervek megcsonkítását, a béranyaságot, a vérfertőzést, a szexturizmust, az 
illegális örökbefogadást és egyéb káros gyakorlatokat;

5. megjegyzi, hogy az EU egy sor uniós eszköz révén hozzájárul a szexuális és 
reprodukciós egészségügyi ellátáshoz, például a nemek közötti egyenlőségre, az 
egészségügyre és a lakosság fejlődésére irányuló földrajzi és regionális programok, 
globális kezdeményezések és ENSZ-szervezetek részére nyújtott hozzájárulások, 
valamint civil társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatások révén; sajnálja 
ugyanakkor, hogy nehéz pontosan számszerűsíteni azt, hogy az uniós finanszírozás 
mekkora részét fordítják közvetlenül az említett programokra; felszólít azon kvantitatív 
módszertan folyamatos fejlesztésére, amelynek a jövőben lehetővé kell tennie e 
hozzájárulások felhasználásának jobb értékelését;

6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Emberi Jogok és a Népek 
Jogai Afrikai Bizottságának.


