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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. herinnert eraan dat er naar schatting 1 miljard mensen op de wereld zijn die met een 

handicap moeten leven1 en dat 80 procent daarvan in ontwikkelingslanden leeft; benadrukt 

dat de vrouwen met een handicap zich in een meervoudige achterstandpositie bevinden, 

doordat ze geconfronteerd worden met aanzienlijke moeilijkheden bij het verkrijgen van 

geschikte huisvesting, gezondheidszorg, openbaar vervoer, educatie, beroepsopleidingen 

en werkgelegenheid, ze te maken krijgen met een ongelijke behandeling bij de toegang tot 

credietfaciliteiten en andere productiefactoren en maar zelden deelnemen aan 

besluitvormingsprocessen; 

2. benadrukt het feit dat vrouwen met een handicap grotere risico's lopen het slachtoffer te 

worden van op gender gebaseerd geweld, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting; 

beklemtoont dat er in veel ontwikkelingslanden nog steeds aanzienlijke belemmeringen 

bestaan om aan geweld te ontsnappen, aangifte te doen van dergelijke misdrijven en 

toegang te verkrijgen tot de rechter en juridische en sociale voorzieningen;  

3. benadrukt hoe belangrijk het is om een op gender gerichte benadering inzake beperkingen 

op te nemen in de ontwikkelingsagenda voor na 2015; 

4. doet een beroep op de Commissie en de EDEO om de problematiek inzake beperkingen 

op gecoördineerde wijze te integreren in het ontwikkelingsbeleid en de 

ontwikkelingsprojecten en een alomvattende armoedebestrijdingsstrategie te bevorderen 

in de geografische programma's voor vrouwen met een handicap, die erop gericht is hun 

economische potentieel te doen ontluiken; beklemtoont dat de landhervorming dient te 

zorgen voor gendergelijkheid bij landbezit, ook voor vrouwen met een handicap;  

5. vraagt de Commissie en de EDEO op het niveau van de afzonderlijke landen 

toezichtmechanismes op te zetten ter beoordeling van het resultaat van hun beleid voor 

vrouwen met een handicap; verlangt van de EU de ondersteuning van de inspanningen van 

de partnerlanden bij het opstellen en uitvoeren van het arbeidsrecht, overeenkomstig het 

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en Verdrag nr.159 van de 

Internationale Arbeidsorganisatie; 

6. vraagt de Commissie initiatieven te ondersteunen die gericht zijn op versterking van het 

vermogen van stakeholders om de internationale verplichtingen inzake een ontwikkeling 

waarbij mensen met een handicap betrokken worden, daadwerkelijk na te komen, 

overeenkomstig de doelstellingen van het Verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap; recommends that the EU promote the participation of disabled people’s 

organisations in international and national decision-making processes. 

                                                 
1 "World Report on Disabilities 2011", een gezamenlijk verslag van de Wereldgezondheidsorganisatie en de 

Wereldbank. 
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