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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

rechten van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

1. neemt met grote bezorgdheid kennis van de onevenwichtige geslachtsverhouding in 

verschillende delen van de wereld, met name in China en India, en van het feit dat de 

voorkeur voor zonen en de daaruit voortvloeiende gendercide ertoe heeft geleid dat er 

wereldwijd bijna 200 miljoen meisjes "ontbreken"1; 

2. wijst erop dat het uitbannen van geslachtsselectieve praktijken een ingewikkeld proces is 

dat vraagt om een reeks onderling verbonden benaderingen en methoden, van het 

bestuderen van de onderliggende oorzaken en de culturele en sociaal-economische 

factoren die karakteristiek zijn voor landen waar de voorkeur uitgaat naar zonen, tot het 

voeren van campagnes voor de rechten en status van meisjes en vrouwen, en het invoeren 

van wetten en voorschriften; is van oordeel dat het bevorderen van een gelijke waarde van 

mannen en vrouwen in iedere samenleving de enige duurzame manier is om te voorkomen 

dat geslachtsselectieve praktijken zich verder ontwikkelen; 

3. herinnert eraan dat de bevordering van gendergelijkheid en het versterken van de positie 

van vrouwen deel uitmaakt van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, en dat 

geslachtsselectieve abortus een bedreiging vormt voor deze doelstelling; 

4. wijst erop dat uit een aantal studies blijkt dat een ongelijke verhouding tussen mannen en 

vrouwen kan leiden tot een toename van vrouwenhandel voor huwelijken of seksuele 

uitbuiting, geweld tegen vrouwen, kindhuwelijken, gedwongen huwelijken en huwelijken 

op jonge leeftijd en hiv/aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), en 

dus een bedreiging vormt voor de maatschappelijke stabiliteit en veiligheid; dringt daarom 

aan op grondig onderzoek naar de gevolgen van dit groeiende mannenoverschot voor de 

gezondheid, de economie en de veiligheid; 

5. verzoekt de regering van partnerlanden de zorgkosten voor de behandeling van kinderen 

en met name meisjes – die soms sterven als gevolg van slechte of ontoereikende zorg – te 

verlagen; 

6. wijst erop dat de instandhouding van de zwakkere positie van meisjes en vrouwen en het 

uitblijven van inspanningen om sociale normen en structuren te veranderen ernstige 

juridische, ethische, volksgezondheids- en mensenrechtenimplicaties heeft en potentieel 

ernstige gevolgen op lange termijn, die afbreuk doen aan de samenlevingen waar zij 

gangbaar zijn; 

7. dringt er bij de EU op aan in het kader van haar partnerschappen en dialogen met 

ontwikkelingslanden ruim aandacht te besteden aan het gendervraagstuk en de nadruk te 

leggen op de versterking van de positie van vrouwen, overeenkomstig de Europese 

                                                 
1 Factsheet Verenigde Naties: Internationale Vrouwendag 2007, te raadplegen op 

http://www.un.org/events/women/iwd/2007/factsfigures.shtml 

http://www.un.org/events/women/iwd/2007/factsfigures.shtml
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consensus inzake ontwikkeling; is voorts van oordeel dat begrotingsondersteuning te allen 

tijde gepaard moet gaan met gendermainstreaming, onder meer door middel van het 

bevorderen van de dialoog met vrouwenorganisaties in ontwikkelingslanden en door 

middel van het invoeren van naar geslacht uitgesplitste indicatoren; wijst erop dat 

verbetering van het onderwijsniveau, de werkgelegenheid en geïntegreerde 

gezondheidszorg, met inbegrip van diensten op het gebied van de seksuele en 

reproductieve gezondheid, voor vrouwen van het allergrootste belang zijn om een einde te 

maken aan geslachtsselectieve praktijken, van abortus tot kindermoord, en om in 

ontwikkelingslanden algehele economische groei te verwezenlijken en armoede terug te 

dringen; onderstreept dat de versterking van de positie van vrouwen en de betrokkenheid 

van mannen van cruciaal belang zijn voor het bestrijden van genderongelijkheid en voor 

het bevorderen van de noodzakelijke sociale en gedragsverandering om 

geslachtsselectieve praktijken op de lange termijn uit te bannen;  

8. onderstreept dat de inspanningen om geslachtsselectie in te perken geen belemmering of 

beperking mogen vormen voor het recht van vrouwen op toegang tot legitieme diensten en 

technologieën op het vlak van seksuele en reproductieve gezondheid; 

9. benadrukt het belang van invoering van wetgeving ter voorkoming van selectie op basis 

van geslacht, waaronder socialezekerheidswetgeving die gericht is op vrouwen, een beter 

toezicht op de uitvoering van de bestaande wetgeving en meer aandacht voor de culturele 

en sociaal-economische oorzaken die aan dit verschijnsel ten grondslag liggen, om het 

probleem op een duurzame en integrale manier aan te pakken en tegelijkertijd 

gendergelijkheid en actieve deelname van het maatschappelijk middenveld te bevorderen;  

10. dringt er bij de EU en haar partnerlanden op aan het verzamelen van statistische gegevens 

over geslachtsverhoudingen bij de geboorte en het toezicht daarop door middel van 

ontwikkelingssamenwerking te verbeteren en eventuele onevenwichtigheden onverwijld 

aan te pakken; pleit in dit verband voor nauwere samenwerking tussen de EU, VN-

organen en andere internationale partners en partnerregeringen; 

11. benadrukt dat juridische of politieke inspanningen om geslachtsselectie te beteugelen of in 

te perken ook gericht moeten zijn op de bescherming van het recht van vrouwen op 

toegang tot wettige diensten en technologieën op het vlak van seksuele en reproductieve 

gezondheid, zonder dat zij daarvoor toestemming van hun man nodig hebben; 

12. verzoekt de regeringen van partnerlanden gendercide te bestrijden door een realistisch 

beleid te voeren ter ondersteuning van vrouwen en hun rol in het maatschappelijk 

middenveld, door het onderwijs van vrouwen aan te moedigen en door de discriminatie 

van vrouwen, met name op de arbeidsmarkt, tegen te gaan; 

13. verzoekt de regeringen van partnerlanden op internationaal niveau samen te werken aan 

de bestrijding van fraude, corruptie en vrouwenhandel; 

14. dringt aan op een gedetailleerde analyse van de onderliggende financiële en economische 

redenen die bijdragen tot geslachtsselectieve praktijken; roept regeringen bovendien op 

actief oplossingen te zoeken voor de lasten die gezinnen kunnen worden opgelegd en die 

het verschijnsel van een mannenoverschot in de hand werken; 
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15. verzoekt de EU, internationale organisaties, nationale regeringen en andere relevante 

partijen samen te werken om de toegang tot inclusieve sociale bescherming te 

waarborgen, met name in de vorm van pensioen-, ziektekosten- of oogstverzekeringen 

voor de bewoners van ontwikkelingslanden, om betere economische bescherming te 

bieden voor iedereen en de voorkeur voor het mannelijk geslacht in te perken;  

16. verzoekt landen die ontwikkelingshulp ontvangen, en met name de landen waar 

gendercide een aanzienlijk probleem vormt, zich toe te leggen op de uitbanning van 

gendercide. 
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