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SUGGESTIES

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

 gezien het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen van 18 december 1979,

 gezien de EU-strategie inzake de rechten van het kind (2021-2024),

 gezien het advies van de Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid aan de 
Commissie buitenlandse zaken inzake het jaarverslag 2019 van de EU over 
mensenrechten en democratie in de wereld,

 gezien Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, die op 25 september 2015 is 
aangenomen, en met name de doelstellingen nrs. 1, 4, 5, 8 en 10 daarvan,

 gezien het Verdrag van de Raad van Europa van 11 mei 2011 inzake het voorkomen en 
bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul),

 gezien de resolutie van 16 september 2021 met aanbevelingen aan de Commissie 
betreffende het aanmerken van gendergerelateerd geweld als een nieuwe vorm van 
criminaliteit als bedoeld in artikel 83, lid 1, VWEU1,

 gezien de verklaring van Peking van september 1995,

 gezien het EU-genderactieplan III (GAP III) van 25 november 2020,

A. overwegende dat in de verklaring van Peking het belang wordt onderstreept van 
gelijkheid van vrouwen op het gebied van rechten, kansen en participatie in 
besluitvorming;

B. overwegende dat GAP III concrete instrumenten en toezeggingen bevat om de rol van 
de EU bij het bevorderen van gendergelijkheid te versterken;

C. overwegende dat wereldwijd naar schatting 736 miljoen vrouwen – bijna een derde van 
alle vrouwen – ten minste één keer in hun leven slachtoffer zijn geweest van intiem 
partnergeweld, seksueel geweld door een non-partner, of beide2; overwegende dat 
gendergerelateerd geweld een schending vormt van de fundamentele en mensenrechten 
van vrouwen en een van de grootste obstakels vormt voor de verwezenlijking van 
gendergelijkheid; overwegende dat een leven zonder geweld een voorwaarde is voor 
gelijkheid; overwegende dat elk jaar de helft van alle kinderen met geweld te maken 
krijgt;

D. overwegende dat vrouwen en meisjes onevenredig zwaar worden getroffen door 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0388.
2 UN Women, “Facts and figures: Ending violence against women” (“Feiten en cijfers: Het stoppen van geweld 
tegen vrouwen”), https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures 
Geraadpleegd op 24 september 2021.
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noodsituaties als gevolg van bijvoorbeeld gewapende conflicten, natuurrampen en 
klimaatverandering; overwegende dat de groene transitie genderrechtvaardig moet zijn; 
overwegende dat geweld tegen vrouwen en meisjes tijdens gewapende conflicten 
uiteenloopt van lichamelijk en seksueel geweld tot psychologisch geweld dat wordt 
gepleegd door zowel statelijke als niet-statelijke actoren, waaronder moord, onwettige 
executies, foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of 
straffen, ontvoeringen, verminking, gedwongen rekrutering van vrouwelijke strijders, 
verkrachting, seksuele slavernij, seksuele uitbuiting, onvrijwillige verdwijning, 
willekeurige opsluiting, gedwongen huwelijken, gedwongen prostitutie, gedwongen 
abortus, gedwongen zwangerschappen en gedwongen sterilisatie;

E. overwegende dat de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan vrouwen overal ter 
wereld op onevenredige wijze hebben getroffen en de pandemie de bestaande 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen heeft verergerd; overwegende dat 
herstelbeleid transformatief en genderrechtvaardig moet zijn om een einde te maken aan 
deze ongelijkheden; overwegende dat de pandemie en de resulterende sociale 
maatregelen zoals het sluiten van scholen, de kwetsbaarste groepen van de samenleving 
nog verder onder druk zet, zoals vrouwen en meisjes, die gedurende de pandemie vaker 
aan huiselijk geweld, intiem partnergeweld, pesterijen, seksuele uitbuiting, 
mensenhandel, kinderhuwelijken en gedwongen huwelijken, verkrachting als 
oorlogswapen en economische discriminatie worden blootgesteld;

F. overwegende dat uit cijfers blijkt dat vrouwen wereldwijd nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn op alle niveaus van de besluitvorming en dat we nog ver 
verwijderd zijn van gendergelijkheid in de politiek3;

G. overwegende dat in de EU-strategie voor de rechten van het kind kernacties zijn 
vastgesteld voor de globale beleidsrichtingen van de EU, evenals een kader voor de 
bevordering van kinderrechten in de wereld, waarbij concrete maatregelen worden 
voorgesteld om de rechten van kinderen te beschermen, te bevorderen en toe te passen; 
overwegende dat meisjes overal ter wereld dezelfde rechten moeten kunnen genieten en 
vrij moeten kunnen leven van welke vorm van discriminatie en intimidatie dan ook; 
overwegende dat wereldwijd 129 miljoen meisjes niet naar school gaan, waaronder 
32 miljoen meisjes van lagereschoolleeftijd, 30 miljoen meisjes van lagere-
middelbareschoolleeftijd en 67 miljoen meisjes van hogere-middelbareschoolleeftijd; 
overwegende dat in landen waar conflicten heersen meisjes meer dan twee keer zo vaak 
niet naar school gaan dan meisjes in landen waar geen conflicten heersen4; 
overwegende dat kinderhuwelijken nog steeds een probleem zijn en verschrikkelijke 
gevolgen hebben voor de rechten van meisjes en vrouwen en voor de gezondheid van 
meisjes, en meisjes blootstelt aan seksueel misbruik, huiselijk geweld en zelfs eerwraak;

H. overwegende dat binnen en buiten de EU sprake is van aanzienlijke achteruitgang op 
het gebied van vrouwen- en lhbtiq+-rechten, met name wat betreft seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten; overwegende dat de rechten van vrouwen en 

3 UN Women, “Facts and figures: Women’s leadership and political participation” (“Feiten en cijfers: 
Leiderschap en politieke participatie van vrouwen”), https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-
political-participation/facts-and-figures Geraadpleegd op 18 november 2021.
4 UNICEF, “Girls’ education” (UNICEF, “Onderwijs van meisjes”), https://www.unicef.org/education/girls-
education Geraadpleegd op 18 november 2021.
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meisjes in veel delen van de wereld nog steeds niet worden gewaarborgd en er in veel 
landen steeds minder ruimte is voor maatschappelijke organisaties, en in het bijzonder 
organisaties voor vrouwenrechten, feministische organisaties en burgerbewegingen; 
overwegende dat de universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten, met inbegrip van veilige en legale abortus, een grondrecht is en een voorwaarde 
vormt voor gendergelijkheid; overwegende dat schendingen van de seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, zoals gedwongen sterilisatie, gedwongen abortus, 
gedwongen zwangerschap, het ontzeggen of vertragen van een veilige abortus en/of 
zorg na een abortus, gedwongen voortzetting van de zwangerschap en geweld door 
verloskundigen of gynaecologen, vormen van gendergerelateerd geweld zijn die kunnen 
worden gelijkgesteld aan foltering of wrede, onmenselijke of vernederende 
behandeling;

1. wijst er nogmaals op hoe belangrijk het is gendergelijkheid en vrouwenrechten, die een 
integraal onderdeel vormen van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat, te 
bevorderen; benadrukt dat gendergelijkheid een kernwaarde van de EU is en tot haar 
gemeenschappelijke en fundamentele beginselen behoort, die zijn vervat in de 
artikelen 2 en 3, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU), artikel 8 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 
23 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie; benadrukt dat 
gendermainstreaming een officiële beleidsaanpak is die in de EU-Verdragen is 
verankerd ter bevordering van de gendergelijkheid in de externe beleidslijnen en -
programma’s van de EU en in haar intern beleid; onderstreept dat een intersectionele 
benadering van gendergelijkheid noodzakelijk is; verzoekt de Commissie de EU-
strategie voor gendergelijkheid 2020-2025 uit te voeren;

2. betreurt de toename van geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd, met name 
tijdens de COVID-19-pandemie; meent dat geweld een aanval op de menselijke 
waardigheid is; verzoekt de EU, haar lidstaten en hun partners in de internationale 
gemeenschap meer betrokkenheid, middelen en gerichte, geharmoniseerde actie in te 
zetten ter bestrijding van iedere vorm van gendergerelateerd geweld, waaronder 
seksueel, lichamelijk en psychologisch geweld; dringt met name aan op versterking van 
het toezicht op en de screening van intiem partnergeweld en feminicide – de meest 
extreme vorm van discriminatie op grond van geslacht; verzoekt de EU rekening te 
houden met het feit dat gendergerelateerd geweld een schending vormt van de 
grondrechten zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten, zoals het recht op 
menselijke waardigheid, het recht op leven, het recht op lichamelijke en geestelijke 
integriteit, het verbod op foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of 
bestraffing, het verbod op slavernij en dwangarbeid, het recht op vrijheid en veiligheid, 
en het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven; verzoekt 
de EU hiermee rekening te houden bij de wereldwijde uitvoering van 
mensenrechtenbeleid; wijst op het feit dat vrouwen worden vermoord op basis van 
onder andere valse beschuldigingen van hekserij, schadelijke stereotypen en seksuele 
gerichtheid5; is ingenomen met de gezamenlijke inspanningen en investeringen van de 
EU, samen met de VN, ten behoeve van de lancering van het Spotlight-initiatief, dat tot 

5 UN Office on Drugs and Crime, Global study on homicide – Gender-related killing of women and girls, 
Vienna, 2019 (VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding, Mondiale studie inzake moord – 
Gendergerelateerde moorden op vrouwen en meisjes, Wenen, 2019).
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doel heeft alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen;

3. wijst op de toename van gendergebaseerd geweld tijdens de COVID-19-crisis en vraagt 
in dit verband om een gerichte aanpak; verzoekt de Commissie en de lidstaten een EU-
protocol inzake gendergerelateerd geweld in tijden van crisis te ontwikkelen en diensten 
in de lidstaten die gericht zijn op de bescherming van slachtoffers, zoals hulplijnen, 
veilige opvangvoorzieningen en gezondheidsdiensten, als “essentiële diensten” aan te 
merken, teneinde gendergerelateerd geweld te voorkomen en slachtoffers van geweld 
tijdens crises zoals de COVID-19-pandemie te ondersteunen; wijst erop dat dit ook een 
model zou kunnen zijn voor andere landen en regio’s van de wereld;

4. benadrukt dat ramingen van de WHO erop duiden dat wereldwijd ongeveer één op de 
drie vrouwen (30 %) in hun leven slachtoffer is geweest van lichamelijk en/of seksueel 
intiem partnergeweld of seksueel geweld door een non-partner; onderstreept dat het 
grootste deel van dit geweld intiem partnergeweld is; wijst op het feit dat elke dag 
137 vrouwen door een familielid worden vermoord; dringt er bij de EU en mondiale 
actoren op aan intiem partnergeweld krachtig te veroordelen en alle beschikbare 
instrumenten in te zetten om partnergeweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen 
en daders te vervolgen; veroordeelt de misdaden tegen meisjes en vrouwen binnen 
families in verband met gedrag dat niet passend wordt geacht teneinde de zogenaamde 
reputatie van de familie te herstellen;

5. verzoekt de EU het goede voorbeeld te geven; verzoekt de Raad de toetreding van de 
EU tot het Verdrag van Istanbul af te ronden; herhaalt zijn oproep aan de lidstaten die 
dit nog niet hebben gedaan, de ratificatie van het Verdrag van Istanbul met spoed te 
voltooien; is ontzet door het besluit van Turkije om zich terug te trekken uit het Verdrag 
van Istanbul en veroordeelt de pogingen in sommige landen om reeds genomen 
maatregelen ter uitvoering van het Verdrag van Istanbul en ter bestrijding van geweld 
tegen vrouwen weer in te trekken; herhaalt zijn oproep aan de lidstaten om te 
onderhandelen over de opname van gendergerelateerd geweld in de lijst van strafbare 
feiten van artikel 83, lid 1, VWEU; verzoekt de Raad en de Commissie te zorgen voor 
de volledige opname van het verdrag in de toekomstige EU-richtlijn inzake de 
bestrijding van gendergerelateerd geweld;

6. dringt er bij de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid, de Commissie en de Raad op aan de strategie voor gendergelijkheid 
op coherente wijze ten uitvoer te leggen, zich meer uit te spreken en doeltreffende en 
concrete maatregelen te nemen, en alle verdere pogingen om behaalde winst voor de 
rechten van vrouwen en lhbtiq+-personen en gendergelijkheid weer terug te draaien, 
zowel in de EU als wereldwijd, tegen te gaan; verzoekt de EU en de lidstaten om 
gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in al hun externe 
handelen te bevorderen, ook in multilaterale en bilaterale fora; herinnert eraan dat er 
dringend behoefte is aan aanzienlijke financiering voor het ondersteunen, beschermen 
en verder bevorderen van de universele toegang tot seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten; herinnert eraan dat seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten en op leeftijd afgestemde, alomvattende, niet oordelende seksuele voorlichting 
op basis van mensenrechten, waarin gendernormen, gendergelijkheid, 
machtsverhoudingen in relaties, instemming en respect voor grenzen op kritische wijze 
worden behandeld, cruciaal zijn;
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7. verzoekt de EU en de lidstaten de onvervreemdbare rechten van vrouwen op 
lichamelijke integriteit, waardigheid en autonome besluitvorming opnieuw te 
onderstrepen; wijst in dit verband op de noodzaak van betaalbare moderne 
anticonceptiemethoden en -middelen, advies inzake gezinsplanning en informatie over 
anticonceptie; veroordeelt geweld van verloskundigen en gynaecologen, waaronder het 
weigeren van behandelingen, verbale vernedering, invasieve praktijken, 
veronachtzaming van pijn en het onnodige gebruik van medicatie en seksuele 
geweldpleging; wijst erop dat vrouwen en meisjes moeten worden beschermd tegen 
deze vorm van geweld;

8. betreurt het feit dat vrouwen overal ter wereld nog steeds ondervertegenwoordigd zijn 
in politieke en andere leiderschaps- en besluitvormingsfuncties; wijst op het feit dat 
slechts 26 staatshoofden en/of regeringsleiders in 24 landen vrouw zijn en slechts 25 % 
van alle nationale parlementsleden uit vrouwen bestaat; veroordeelt het feit dat vrouwen 
in sommige landen nog altijd beperkte toegang tot besluitvormingsprocessen hebben en 
fundamentele burgerrechten niet kunnen uitoefenen; verzoekt de EU en haar 
partnerlanden maatregelen te nemen om de volledige participatie en inclusie van 
vrouwen in het politieke, zakelijke en openbare leven te waarborgen en de 
verplichtingen na te komen die werden aangegaan in het kader van de Agenda 2030 
voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
(SDG’s), met bijzondere aandacht voor SDG 5, dat gericht is op het bereiken van 
gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen; verzoekt leiders in Europa en de 
wereld sociale ontwikkelingsprocessen te versnellen zodat alle vrouwen en meisjes een 
onafhankelijk leven kunnen leiden waarvoor zij zelf hebben gekozen; roept de EU op 
het goede voorbeeld te geven en herhaalt zijn oproep aan de Raad om in dit opzicht de 
blokkade van de richtlijn vrouwelijke bestuurders op te heffen;

9. veroordeelt gericht geweld tegen vrouwen en meisjes in gewapende conflicten; merkt 
op dat de VN-Veiligheidsraad unaniem heeft gestemd voor een resolutie waarin 
verkrachting wordt beschreven als oorlogstactiek om te overheersen en te zorgen voor 
angst en als bedreiging voor de internationale veiligheid6; wijst op resolutie 1820 van de 
VN-Veiligheidsraad van 2008, waarin is gesteld dat verkrachting en andere vormen van 
seksueel geweld misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden of een 
fundamentele handeling in verband met genocide kunnen zijn; dringt aan op 
doortastende maatregelen om een einde te maken aan seksueel geweld als 
oorlogswapen, slachtoffers te beschermen en te helpen en hun toegang tot de rechter te 
verbeteren, en om aandacht te vragen voor de specifieke situatie van oorlogskinderen en 
de discriminatie die zij te verduren hebben; verzoekt de EU ervoor te zorgen dat 
humanitaire hulp gendergevoelig is en gebaseerd is op genderspecifieke beoordelingen 
van de behoeften en dat maatschappelijke organisaties regelmatig worden geraadpleegd 
en vrouwen, met inbegrip van intern ontheemde vrouwen, worden bevraagd; 
onderstreept dat het belangrijk is om vrouwen te betrekken bij vredesonderhandelingen;

10. prijst de onmisbare werkzaamheden van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers en 
vraagt de EU haar inspanningen op te voeren om hen te ondersteunen en te beschermen; 
is bezorgd over de situatie van mensenrechtenverdedigers en met name 

6 Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de mensenrechten, “Rape: Weapon of War” 
(“Verkrachting: een oorlogswapen”), https://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/rapeweaponwar.aspx. 
Geraadpleegd 18 november 2021.



PE697.571v03-00 8/12 AD\1244135NL.docx

NL

vrouwenrechtenverdedigers in de wereld; dringt er bij de EU op aan rekening te houden 
met genderspecifieke bedreigingen, behoeften en problemen waarmee vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers worden geconfronteerd, en dringt er bij de EU-instellingen 
op aan hun toegang tot specifieke beschermingsmechanismen te waarborgen, 
partnerlanden te vragen hen bij wet te beschermen, en politieke en meer rechtstreekse 
financiële steun te verlenen voor de financiering van lokale maatschappelijke 
organisaties, met name organisaties die zich inzetten voor de rechten van vrouwen en 
meisjes, lhbtiq+-personen en andere gemarginaliseerde gemeenschappen; veroordeelt 
alle vormen van onderdrukking van vrouwenactivisten en roept alle regeringen op het 
maatschappelijk middenveld te beschermen, te ondersteunen en ermee samen te werken;

11. verzoekt de lidstaten en mondiale actoren de strijd tegen seksuele uitbuiting, 
dwangarbeid en mensenhandel op te voeren en mazen in de wetgeving weg te nemen, 
met inbegrip van bepalingen die een dergelijke uitbuiting, dwangarbeid en 
mensenhandel zouden kunnen toestaan of rechtvaardigen; benadrukt dat volgens het 
“Global Report on Trafficking in Persons 2020” (“Rapport over mensenhandel 
wereldwijd 2020”) van het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding hoofdzakelijk 
vrouwelijke slachtoffers het doelwit zijn, aangezien 46 % (bijna de helft) van alle 
slachtoffers in 2018 vrouwen, en 19 % meisjes waren; benadrukt dat mensenhandel met 
het oog op seksuele uitbuiting, in het bijzonder van vrouwen en kinderen, een vorm van 
slavernij is en een aanslag vormt op de menselijke waardigheid; is ingenomen met de 
strategie voor de bestrijding van mensenhandel 2021-2025 en vraagt om de volledige 
uitvoering hiervan, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de bescherming van 
kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en lhbtiq+-personen; veroordeelt 
commercieel draagmoederschap, een mondiaal fenomeen waardoor vrouwen overal ter 
wereld worden blootgesteld aan uitbuiting en mensenhandel en waarvan financieel en 
sociaal kwetsbare vrouwen specifiek doelwit zijn; beklemtoont de zware impact van 
deze praktijk op vrouwen, vrouwenrechten, de gezondheid van vrouwen en 
gendergelijkheid en onderstreept de grensoverschrijdende gevolgen ervan; dringt aan op 
een Europees rechtskader om de negatieve gevolgen van commercieel 
draagmoederschap aan te pakken;

12. benadrukt dat kinderen, met name meisjes, nog steeds het slachtoffer zijn van offline en 
online geweld en misbruik, met inbegrip van vrouwelijke genitale verminking, 
gedwongen huwelijken en huwelijken op jonge leeftijd, seksueel en geestelijk misbruik 
en kinderarbeid; veroordeelt kindhuwelijken, huwelijken op jonge leeftijd en 
gedwongen huwelijken, die een ernstige schending vormen van zowel de 
mensenrechten als de rechten van vrouwen, waaronder het recht op gelijkheid, vrijheid 
en lichamelijke integriteit; verzoekt de Commissie en de lidstaten de strijd tegen 
gendergerelateerd geweld op te voeren en seksueel misbruik van kinderen te bestrijden; 
is ingenomen met de EU-strategie voor een doeltreffendere bestrijding van seksueel 
misbruik van kinderen (2020-2025) en de EU-strategie voor de rechten van het kind 
(2021-2024) en verzoekt de Commissie beide strategieën zo snel mogelijk uit te voeren;

13. veroordeelt alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld tegen kinderen, waaronder 
seksueel misbruik, geweld online, gedwongen huwelijken, kinderarbeid, seksuele 
uitbuiting van kinderen, mensen-, en kinderhandel, orgaanhandel, de smokkel van 
minderjarige migranten, foltering, eerwraak, vrouwelijke genitale verminking, de 
aanwerving, dienstplicht, ontbering, verwaarlozing, ondervoeding en inzet van kinderen 
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als soldaten en menselijk schild; verzoekt de EU en mondiale actoren zich specifiek op 
deze problematiek te richten; veroordeelt het feit dat vandaag de dag meer dan 
200 miljoen meisjes en vrouwen, die inwoner zijn van dertig landen, slachtoffer zijn 
geworden van vrouwelijke genitale verminking; roept de EU en mondiale actoren op de 
strijd tegen vrouwelijke genitale verminking, met slachtoffers onder meisjes en vrouwen 
overal ter wereld, op te voeren7;

14. veroordeelt het feit dat miljoenen meisjes wereldwijd geen toegang hebben tot 
onderwijs en dus eerder afhankelijk zijn en meer risico lopen op geweld en uitbuiting; 
verzoekt de EU, de lidstaten en mondiale actoren om overal ter wereld acties te 
ondersteunen die ervoor zorgen dat meisjes toegang hebben tot hoogwaardig onderwijs, 
aangezien slechts 49 % van de landen gendergelijkheid hebben gerealiseerd wat betreft 
deelname aan primair onderwijs, en slechts 24 % wat betreft deelname aan hoger 
secundair onderwijs; benadrukt dat het noodzakelijk is om de deelname van vrouwen 
aan STEM-onderwijs en -loopbanen te ondersteunen, genderstereotypen en schadelijke 
sociaal-culturele normen te bestrijden door middel van onderwijs, en geweld te 
voorkomen door middel van gendergevoelige onderwijsprogramma’s voor zowel 
jongens als meisjes; vraagt om verdere actie gericht op de bescherming van meisjes die 
risico lopen op of leven in armoede, die een groter risico lopen op een huwelijk op 
jonge leeftijd of gedwongen huwelijk, en op het waarborgen van het welzijn en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen en gemeenschappen;

15. wijst op de precaire situatie van vrouwen en meisjes onder migranten, vluchtelingen en 
asielzoekers, zowel voor, tijdens als na hun reis; dringt aan op een Europees 
feministisch migratiebeleid, rekening houdend met de behoeften en mensenrechten van 
vrouwen en meisjes die migreren of asiel zoeken, middels vaststelling van een 
alomvattend migratie- en asielkader waarin hun ervaringen specifiek worden 
geadresseerd;

16. benadrukt dat lhbtiq+-vrouwen, migrantes, vrouwen die racistisch bejegend worden en 
vrouwen met een handicap, inter alia, niet alleen te maken hebben met intersectionele 
discriminatie, maar in verschillende regio’s van de wereld nog steeds moeten vrezen 
voor hun veiligheid en hun leven; verzoekt de EU om intern en extern op te treden 
teneinde rekening te houden met intersectionele identiteiten en discriminatie en om te 
erkennen dat vrouwen en meisjes in al hun diversiteit niet op gelijke wijze worden 
getroffen door genderongelijkheid, aangezien deze wordt verergerd door onderdrukking 
op andere niveaus; veroordeelt alle vormen van geweld tegen lhbtiq+- en genderdiverse 
personen, waaronder stigmatisering, willekeurige opsluiting, foltering, vervolging en 
moord, zogenaamde conversietherapie, genitale verminking en gedwongen sterilisatie 
en aanzetting tot geweld tegen hen; verzoekt de lidstaten geweld, discriminatie en 
stigmatisering ten aanzien van lhbtiq+-personen zowel in de EU als daarbuiten te 
bestrijden; is ingenomen met de strategie voor gelijkheid van lhbtiq’ers 2020-2025 en 
verzoekt de Commissie deze uit te voeren; verzoekt om de uitvoering van de EU-
richtsnoeren voor de bevordering en bescherming van de uitoefening van alle 
mensenrechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en 
interseksuelen en vraagt om concrete streefdoelen ter ondersteuning van opname van de 

7 UNICEF, “Female genital mutilation” (Unicef, “Vrouwelijke genitale verminking”), 
https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/ Geraadpleegd op 18 november 2021.
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rechten van lhbtiq+-personen in GAP III;

17. wijst opnieuw op het belang van GAP III om in het kader van de externe betrekkingen 
van de EU gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen in het politieke, 
economische, maatschappelijke en culturele leven te bevorderen, waarbij de nadruk 
wordt gelegd op het aanpakken van intersectionele discriminatie en problemen waarmee 
vrouwen en meisjes elke dag overal ter wereld te maken hebben; verzoekt de EU-
instellingen en lidstaten toe te zeggen om richting een feministisch buitenlands en 
veiligheidsbeleid te bewegen dat gestoeld is op een gendertransformatieve visie, en 
ervoor te zorgen dat alle doelstellingen en toezeggingen van GAP III in al het externe 
optreden van de EU volledig worden uitgevoerd door de lidstaten, de EU-delegaties en 
alle EU-instellingen; vraagt dat er een uitgebreid en alomvattend opleidingsprogramma 
wordt opgezet om de uitvoering van GAP III te ondersteunen, met name inzake 
gendermainstreaming, genderbudgettering en gendereffectbeoordelingen, alsook inzake 
gendergerelateerd geweld; is ingenomen met de maatregelen, projecten en programma’s 
van de EU die de leefomstandigheden van vrouwen in plattelandsgebieden overal ter 
wereld verbeteren; wijst op de specifieke problemen waarmee deze vrouwen te maken 
hebben en vraagt om maatregelen om hun toegang tot vervoer, gezondheidszorg, sociale 
diensten en digitale technologieën te waarborgen, zoals benadrukt in GAP III;

18. benadrukt dat de schadelijke gevolgen van klimaatverandering en de afbraak van 
ecosystemen op onevenredige wijze worden gedragen door arme mensen, en met name 
door vrouwen en jongeren, alsook door inheemse volken en andere gemeenschappen die 
afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen, en verzoekt de EU zich in te zetten voor 
gendertransformatieve klimaatactie.
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