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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 artikel 2 en artikel 3, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU), 

– gezien artikel 8 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien de Europese pijler van sociale rechten, en met name de beginselen 2, 3, 11 en 17,

– gezien het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen (CEDAW) van 18 december 1979,

– gezien het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989,

– gezien de Verklaring van Peking en het actieprogramma van Peking, die op 
15 september 1995 tijdens de vierde Wereldvrouwenconferentie zijn aangenomen, 
alsmede de resultaten van de toetsingsconferenties ervan,

– 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 zijn resolutie van 7 juli 2022 over het besluit van het Amerikaanse 
Hooggerechtshof om het recht op abortus in de Verenigde Staten af te schaffen en de 
noodzaak om het recht op abortus en de gezondheid van de vrouw te beschermen, ook 
binnen de EU1,

– gezien het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, 
alsook de algemene opmerkingen van het Comité inzake economische, sociale en 
culturele rechten,

– gezien het actieprogramma van de Internationale Conferentie over Bevolking en 
Ontwikkeling en de resultaten van de toetsingsconferenties ervan,

– gezien zijn resolutie van 23 oktober 2020 over gendergelijkheid in het buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de EU2,

– gezien het jaarverslag 2021 van de EU over mensenrechten en democratie in de wereld,

– gezien zijn resolutie van 7 april 2022 over de EU-bescherming van kinderen en 
jongeren die vanwege de oorlog in Oekraïne op de vlucht zijn3,

– gezien zijn resolutie van 5 mei 2022 over de gevolgen van de oorlog tegen Oekraïne 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0302.
2 PB C 404 van 6.10.2021, blz. 202.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0120.
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voor vrouwen4,

– gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van 25 november 2020 
getiteld “EU-genderactieplan (GAP) III – Een ambitieuze agenda inzake 
gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen in het externe optreden van de EU” 
(JOIN(2020) 17), 

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2022 inzake de intersectionele discriminatie in de 
Europese Unie: de sociaaleconomische situatie van vrouwen van Afrikaanse, Midden-
Oosterse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische afkomst5,

A. overwegende dat gendergelijkheid een fundamentele waarde van de EU is; 
overwegende dat het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie een grondrecht 
is dat verankerd is in de Verdragen en in het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie (hierna: “het Handvest”), en volledig geëerbiedigd moet worden; 
overwegende dat het recht op menselijke integriteit, zoals neergelegd in artikel 3 van het 
Handvest, een zeer belangrijk recht is; overwegende dat gendermainstreaming daarom 
als een horizontaal beginsel moet worden toegepast en geïntegreerd in alle activiteiten 
en beleidsmaatregelen van de EU, waarbij een intersectionele benadering centraal moet 
staan;

B. overwegende dat gendergelijkheid van cruciaal belang is voor de ontwikkeling van 
samenlevingen die gekenmerkt worden door vrijheid en gelijkheid; overwegende dat de 
mensenrechten van vrouwen, meisjes en non-binaire personen nog steeds niet overal in 
de wereld geëerbiedigd worden en dat er in veel landen sprake is van een krimpende 
ruimte voor maatschappelijke organisaties, met name organisaties die zich inzetten voor 
vrouwenrechten, feministische organisaties en burgerbewegingen;

C. overwegende dat de COVID-19-crisis en de gevolgen daarvan vrouwen en mannen in 
de hele wereld op verschillende wijze treffen, en dus een duidelijke genderdimensie 
hebben; overwegende dat de pandemie de bestaande structurele genderongelijkheden 
heeft vergroot; overwegende dat kwetsbare groepen, waaronder vrouwen, mensen van 
kleur, lhbtiqa+-personen, mensen met een handicap, ouderen en anderen onevenredig 
zwaar getroffen worden door de gevolgen van de pandemie, en dat zij bijvoorbeeld geen 
toegang hebben tot essentiële gezondheids- en zorgdiensten, waaronder diensten op het 
gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten of ondersteuning voor 
slachtoffers van gendergerelateerd geweld;

D. overwegende dat geweld tegen vrouwen sinds het begin van de pandemie is 
toegenomen; overwegende dat meer dan 45 % van de vrouwen aangeeft dat zij of een 
vrouw die zij kent sinds 2019 te maken heeft gehad met een vorm van geweld, en dat 
65 % van de vrouwen aangeeft tijdens haar leven het slachtoffer te zijn geweest van 
geweld; overwegende dat wereldwijd 245 miljoen vrouwen en meisjes van 15 jaar of 
ouder in de afgelopen 12 maanden het slachtoffer zijn geweest van seksueel en/of fysiek 
geweld door hun partner; overwegende dat meer dan vier op de tien vrouwen zich in 
openbare ruimten onveiliger voelen dan voorheen, dat een op de twee vrouwen zich 

4 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0206.
5 Aangenomen teksten, P9_TA(2022)0289.
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onveilig voelt als zij zich ’s nachts alleen in de openbare ruimte voortbeweegt; 
overwegende dat zes op de tien vrouwen aangeven het gevoel te hebben dat de seksuele 
intimidatie in openbare ruimten is toegenomen;

E. overwegende dat momenteel in de hele wereld de rechten van vrouwen en lhbtiqa+-
personen onder druk staan;

F. overwegende dat in een aantal lidstaten de toegang van vrouwen tot veilige en legale 
abortus onder druk staat, hetgeen betreurenswaardig is; overwegende dat seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten behoren tot de grondrechten, en dat ook veilige en 
legale abortus daartoe behoort; overwegende dat het criminaliseren of het vertragen of 
belemmeren van de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
aangemerkt dient te worden als vorm van gendergerelateerd geweld; overwegende dat 
als abortus verboden is of de mogelijkheden ertoe beperkt worden, het aantal abortussen 
niet daalt, maar personen zich genoodzaakt zien om een grotere afstand af te leggen om 
abortus te laten uitvoeren of hun toevlucht nemen tot onveilige abortus, en dat zij het 
risico lopen dat er tegen hen een strafrechtelijk onderzoek en vervolging wordt 
ingesteld, en dat personen die niet beschikken over middelen en informatie het 
kwetsbaarst zijn; overwegende dat bijna alle sterfgevallen als gevolg van een onveilige 
abortus zich voordoen in landen waar abortus streng aan banden is gelegd; overwegende 
dat het Hooggerechtshof van de VS op 24 juni 2022 de uitspraak in de zaak Roe v. 
Wade heeft vernietigd, waarmee er een einde kwam aan het grondwettelijk recht op 
abortus in de VS, en staten nu de mogelijkheid hebben om abortus vanaf enig moment 
tijdens de zwangerschap te verbieden of abortus volledig te verbieden; overwegende dat 
steeds meer staten in de VS en in de rest van de wereld sindsdien hebben besloten 
abortus te verbieden of het recht op abortus te beperken;

G. overwegende dat vrouwen met een specifieke etnische achtergrond, vrouwen uit een 
kansarm sociaaleconomisch milieu, vrouwen die behoren tot een minderheid, vrouwen 
met een handicap, vrouwelijke migranten en lhbtiqa+-personen vaker te maken hebben 
met schendingen van een of meer van hun mensenrechten; overwegende dat zij vaak 
niet ten volle of op doeltreffende wijze kunnen deelnemen aan het economische, sociale 
en politieke leven; overwegende dat vrouwen die te maken krijgen met intersectionele 
discriminatie overal in de wereld aanlopen tegen allerlei belemmeringen wat betreft de 
toegang tot de formele arbeidsmarkt, waardoor zij kwetsbaar zijn voor discriminatie, 
armoede, economische uitbuiting, sociale uitsluiting en gendergerelateerd geweld, 
waaronder seksuele intimidatie en mishandeling; overwegende dat zij ook bij de 
toegang tot gezondheidszorg, ondersteuning van slachtoffers van geweld en andere 
vormen van dienstverlening te maken krijgen met racisme en discriminatie, waardoor zij 
worden beknot in de uitoefening van hun mensenrechten; overwegende dat afrofobie, 
zigeunerhaat, antisemitisme en islamofobie vormen van racisme zijn die overal ter 
wereld op grote schaal voorkomen;

H. overwegende dat overal ter wereld religie en ideologie worden gebruikt als voorwendsel 
om de rechten van vrouwen en meisjes en gendergelijkheid in het algemeen aan te 
tasten; overwegende dat vrouwen, meisjes en lhbtiqa+-personen hun mensenrechten niet 
ten volle kunnen uitoefenen, omdat zij te maken hebben met gendergerelateerd geweld 
en discriminatie door statelijke en niet-statelijke actoren die hun optreden 
rechtvaardigen door zich te beroepen op religieuze overtuigingen; overwegende dat 
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vrouwen die door middel van hun kleding of bepaalde uiterlijke kenmerken uiting geven 
aan hun religie en overtuiging vaker het slachtoffer worden van geweld en 
discriminatie;

I. overwegende dat in 2021 en 20226 wereldwijd in totaal veertien vrouwelijke 
journalisten werden vermoord, wat een stijging is ten opzichte van het aantal in 2020; 
overwegende dat er elk jaar meer mannelijke journalisten worden gedood, maar dat 
vrouwen in het algemeen vaker te maken krijgen met online intimidatie en seksuele 
intimidatie; overwegende dat op veel plaatsen in de wereld meer vrouwen dan ooit zich 
op het politieke toneel begeven en gebruikmaken van hun passief en actief stemrecht; 
overwegende dat de toegenomen politieke participatie van vrouwen in veel landen 
gepaard gaat met een ernstige aantasting van vrouwenrechten; overwegende dat fysiek, 
psychisch en cybergeweld tegen vrouwen in de politiek gevaarlijke hindernissen creëert 
voor de deelname van vrouwen aan politieke processen; overwegende dat vrouwelijke 
activisten, mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke leiders overal ter wereld te 
maken hebben met toenemend geweld;

J. overwegende dat een aanzienlijk aantal vrouwen werkzaam is in gevechts- en niet-
gevechtsfuncties in het Oekraïense leger; overwegende dat meer dan 22,8 % van het 
Oekraïense leger vrouw is; overwegende dat sinds de Russische invasie in Oekraïne 
meer dan 12 miljoen mensen, het merendeel vrouwen en kinderen, hun woonplaats zijn 
ontvlucht; overwegende dat oorlogen en gewapende conflicten specifieke gevolgen 
hebben voor vrouwen, waaronder vrouwen die te maken hebben met intersectionele 
discriminatie, en bestaande ongelijkheden verergeren; overwegende dat vrouwen en 
meisjes tijdens humanitaire crises en ontheemdingscrises extra kwetsbaar zijn omdat zij 
nog altijd bovengemiddeld vaak het slachtoffer zijn van discriminatie op grond van 
gendernormen, het slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld en geen toegang 
hebben tot gezondheidszorg en andere diensten; overwegende dat verkrachting en 
seksueel geweld als oorlogswapen worden gebruikt; overwegende dat massale 
ontheemding en vluchtelingenstromen ten gevolge van oorlogen en gewapende 
conflicten leiden tot een toename van mensenhandel; overwegende dat 
mensenhandelaren het het meest gemunt hebben op vrouwen en niet-begeleide 
kinderen, omdat die in een kwetsbare situatie verkeren;

K. overwegende dat de klimaatverandering ertoe leidt dat de mensenrechten onder druk 
komen te staan en dat bestaande genderongelijkheden verder toenemen; overwegende 
dat vrouwen en meisjes zwaarder getroffen worden door de klimaatverandering, omdat 
ze niet in dezelfde mate als mannen toegang hebben tot middelen, onderwijs, politieke 
macht, arbeidskansen en landrechten, en omdat de bestaande maatschappelijke en 
culturele normen er vaak toe leiden dat zij zorgtaken verrichten en ervoor moeten 
zorgen dat het gezin kan beschikken over water, voedsel en brandstof; overwegende dat 
milieuproblemen, die veroorzaakt worden en steeds verder toenemen door de 
klimaatverandering, er momenteel de oorzaak van zijn dat gedwongen migratie 
toeneemt en ook de mensenrechten steeds verder worden uitgehold;

L. overwegende dat het beschermen van vrouwen en meisjes en andere kwetsbare 
personen tegen geweld en discriminatie, met name op het gebied van onderwijs, 

6 https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory 

https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory
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voorlichting en gezondheidszorg, onder meer inzake seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, uiterst belangrijk is om ervoor te zorgen dat zij hun 
mensenrechten ten volle kunnen uitoefenen; overwegende dat schendingen van rechten 
op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, zoals gedwongen sterilisatie, 
gedwongen abortus, gedwongen zwangerschap, criminalisering van abortus, weigering 
of uitstel van veilige abortus en/of nazorg bij abortus, misbruik en mishandeling van 
vrouwen en meisjes die informatie, goederen en diensten wensen op het gebied van 
seksuele en reproductieve gezondheid, vrouwelijke genitale verminking en 
gynaecologisch en obstetrisch geweld, vormen zijn van gendergerelateerd geweld die 
onder bepaalde omstandigheden aangemerkt kunnen worden als foltering of andere 
wrede, onmenselijke of onterende behandeling;

M. overwegende dat gendergerelateerd geweld een ernstige schending van de 
mensenrechten vormt, en de maatschappelijke stabiliteit en veiligheid, de 
volksgezondheid, de onderwijs- en arbeidskansen van vrouwen, alsook het welzijn en 
de ontwikkelingsperspectieven van kinderen en gemeenschappen ondermijnt;

1. wijst erop dat gendergelijkheid een kernwaarde en één van de gemeenschappelijke en 
fundamentele beginselen van de EU is; wijst erop dat echte gendergelijkheid voor alle 
mensen in de hele wereld gewaarborgd moet worden; benadrukt dat gendergelijkheid 
een voorwaarde is voor gelijke uitoefening van de grondrechten en dus ook voor gelijke 
toegang tot diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs, fatsoenlijk werk, huisvesting en 
zorg; is ingenomen met het feit dat de inspanningen ter bevordering van de rechten van 
vrouwen en meisjes wereldwijd meer in beeld komen; merkt echter op dat nog geen 
enkel land in de wereld gendergelijkheid heeft weten te realiseren; betreurt het dat de 
algemene vooruitgang op het gebied van de vrouwenrechten ver achterblijft bij de 
toezeggingen die de leden van de VN tijdens de wereldvrouwenconferentie in 1995 in 
Beijing hebben gedaan; verzoekt de EU-instellingen en de lidstaten nogmaals zich ertoe 
te verbinden stappen te zetten op weg naar een feministisch buitenlands en 
veiligheidsbeleid waarbinnen een gendertransformatieve visie wordt gevolgd, en ervoor 
te zorgen dat alle doelstellingen en toezeggingen van het genderactieplan III door de 
lidstaten, de EU-delegaties en alle EU-instellingen volledig worden bereikt en gestand 
worden gedaan;

2. wijst erop dat onder meer lhbtiqa+-vrouwen, vrouwelijke migranten, vrouwen met een 
specifieke etnische achtergrond, vrouwen met een handicap en oudere vrouwen te 
maken hebben met intersectionele discriminatie; dringt erop aan dat er in het kader van 
het intern en het extern optreden van de EU rekening mee wordt gehouden dat personen 
meervoudige identiteiten kunnen hebben en dus ook het slachtoffer kunnen worden van 
meervoudige discriminatie, en dringt er tevens op aan dat erkend wordt dat vrouwen en 
meisjes in al hun diversiteit en non-binaire personen niet op gelijke wijze getroffen 
worden door genderongelijkheden, aangezien andere vormen van onderdrukking hierop 
van invloed zijn; dringt erop aan dat vrouwen uit kwetsbare groepen, zoals lhbtiqa+’ers, 
vrouwen met een handicap, vrouwen met een specifieke etnische achtergrond, oudere 
vrouwen en vrouwen uit plattelandsgebieden, beter beschermd worden; pleit ervoor om 
in het kader van het buitenlands en veiligheidsbeleid en het migratie-, uitbreidings-, 
handels- en ontwikkelingsbeleid van de EU stelselmatig gendermainstreaming toe te 
passen en een intersectionele benadering te hanteren; pleit ervoor dat in alle toekomstige 
handels- en investeringsakkoorden van de EU hoofdstukken worden opgenomen die 
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betrekking hebben op gendervraagstukken; betreurt in dit verband ten zeerste dat in het 
nieuwe migratie- en asielpact van de EU geen intersectionele benadering wordt 
gehanteerd;

3. maakt zich ernstige zorgen over de toename van genderongelijkheden ten gevolge van 
de opeenvolgende crises op diverse plekken in de wereld; wijst er met grote 
bezorgdheid op dat gendergerelateerd geweld overal ter wereld tijdens crises een 
zorgwekkende toename laat zien; wijst erop dat de na-effecten van de COVID-19-
pandemie ertoe leiden dat de bestaande ongelijkheden steeds groter worden, waarbij 
gemarginaliseerde groepen onevenredig zwaar worden getroffen en waarbij met name 
de toegang wordt beperkt tot abortus en anticonceptie, vruchtbaarheidsbehandelingen, 
hiv- en soa-testen, screening op reproductieve kankers, voorlichting over seksualiteit en 
relaties en kraamzorg;

4. benadrukt dat vrouwen en meisjes ook bij conflicten en in een situatie van ontheemding 
permanent toegang moeten hebben tot diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid, waaronder bevallingszorg, gezinsplanningsdiensten, legale 
en veilige abortus en medische zorg na een verkrachting; dringt erop aan dat er 
financiering beschikbaar wordt gesteld voor de zeer belangrijke en levensreddende 
dienstverlening op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, in 
overeenstemming met het Minimum Initial Service Package van de VN;

5. benadrukt dat elk conflict, waaronder de oorlog in Oekraïne, kansen biedt voor 
mensenhandelaars om misbruik te maken van de kwetsbaarheid van mensen; verzoekt 
de lidstaten en de Commissie betere grensoverschrijdende communicatie en opleiding te 
bevorderen om beter in staat te zijn iets te doen tegen mensenhandelaars die misbruik 
maken van de situatie aan de grenzen om hun slachtoffers, voor het grootste deel 
vrouwen, verder uit te buiten; dringt aan op een proactief beleid van duurzame, 
transparante en toegankelijke legale migratieroutes; roept op tot efficiënte 
informatiecampagnes om te voorkomen dat mensen die op de vlucht zijn voor conflicten 
en/of rampen in de handen van mensensmokkelaars vallen; laat zich zeer veroordelend 
uit over het gebruik van seksueel en gendergerelateerd geweld als oorlogswapen en 
wijst erop dat dergelijk geweld een oorlogsmisdaad is; geeft uiting aan zijn grote 
bezorgdheid over het toenemende aantal meldingen van mensenhandel, seksueel 
geweld, uitbuiting, verkrachting en misbruik waarvan vrouwen en kinderen die 
Oekraïne ontvluchten het slachtoffer zijn; dringt aan op doortastende maatregelen om 
een einde te maken aan seksueel geweld als oorlogswapen, alsook aan de 
straffeloosheid van degenen die zich aan dergelijke strafbare feiten schuldig maken, en 
om mensen bewust te maken van de specifieke situatie waarin oorlogskinderen zich 
bevinden en de discriminatie waaraan zij blootgesteld worden;

6. betreurt de sterke toename van het aantal mensen dat in moderne slavernij leeft; dringt 
erop aan dat er bij de bestrijding van dit misdrijf een slachtoffergerichte en op de 
mensenrechten gerichte aanpak wordt gevolgd; wijst op de genderdimensie van 
mensenhandel, aangezien 65 % van alle slachtoffers vrouwen en meisjes zijn en 92 % 
van hen wordt verhandeld met het oog op seksuele uitbuiting; dringt aan op 
gecoördineerde maatregelen die gericht zijn op de erkenning van slachtoffers en op de 
doeltreffende re-integratie van slachtoffers in de samenleving, aangezien economische 
ongelijkheid en genderongelijkheid behoren tot de belangrijkste oorzaken van 
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victimisatie;

7. wijst erop dat vrouwelijke journalisten en politici en vrouwen die zich inzetten voor de 
mensenrechten het slachtoffer worden van bedreigingen en geweld; wijst erop dat het in 
de eerste plaats de taak van de staat is om te zorgen voor een veilige omgeving voor 
deze vrouwen in de publieke belangstelling, en om hen bescherming te bieden tegen 
bedreigingen en aanvallen; dringt erop aan dat gevallen van intimidatie, bedreiging of 
andere vormen van misbruik van of geweld tegen deze vrouwen onmiddellijk worden 
onderzocht;

8. wijst erop dat vrouwen en meisjes die behoren tot een etnische, religieuze of 
levensbeschouwelijke minderheid nog kwetsbaarder zijn voor gendergerelateerd geweld 
en discriminatie; spreekt zich krachtig uit tegen de discriminatie van en het geweld 
tegen vrouwen in de hele wereld die tot een minderheid behoren, zoals Roma-vrouwen; 
is van mening dat de uitoefening van het recht op onderwijs, sociale rechten en het recht 
op gezondheidszorg in geen geval mag worden belemmerd of onmogelijk mag worden 
gemaakt; maakt zich ernstige zorgen over de situatie waarin de Oeigoerse minderheid 
verkeert en veroordeelt alle schendingen van hun mensenrechten, zoals willekeurige 
detentie, foltering, mishandeling, waaronder gedwongen medische behandeling, en 
seksueel en gendergerelateerd geweld, die aangemerkt kunnen worden als internationale 
misdrijven;

9. verzoekt alle gast- en doorreislanden die vluchtelingen opvangen aandacht te schenken 
aan de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes en ervoor te zorgen dat 
dienstverlening, doorverwijzingscentra en klachtenmechanismen onmiddellijk 
beschikbaar zijn binnen de gemeenschappen, in talen en formaten die voor alle groepen 
toegankelijk zijn; dringt erop aan dat in Oekraïne duurzame toegang wordt verleend tot 
essentiële en levensreddende gezondheidsdiensten en dat de toegang tot diensten op het 
gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten gewaarborgd wordt, met 
name de toegang tot noodanticonceptiemiddelen en abortuszorg voor slachtoffers van 
verkrachting; pleit voor snelle integratie in de gastlanden van vrouwen en kinderen die 
op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne of gewapende conflicten; wijst erop dat 
transpersonen die op de vlucht zijn voor oorlogen of gewapende conflicten zich in een 
moeilijke situatie bevinden en tegen belemmeringen aanlopen; wijst erop dat 
transpersonen die een paspoort hebben waarin een geslacht vermeld staat dat niet 
overeenstemt met hun identiteit, toestemming moeten krijgen om de grens over te 
steken en interne controleposten te passeren en niet uitgesloten mogen worden van 
civiele beschermingsmaatregelen; benadrukt dat vluchtelingen die transgender zijn 
moeilijk toegang hebben tot hormonale behandelingen; wijst erop dat dergelijke 
behandelingen en andere specifieke geneesmiddelen voor transpersonen en 
interseksuelen door de Wereldgezondheidsorganisatie als essentieel worden beschouwd 
en derhalve ook in humanitaire hulppakketten moeten worden opgenomen;

10. wijst erop dat de participatie en bijdrage van vrouwen met name belangrijk is in tijden 
van crisis; herinnert eraan dat de EU veel waarde hecht aan gendergelijkheid en de 
empowerment van vrouwen en dat de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en 
mannen in leidinggevende functies en binnen de besluitvorming gewaarborgd moet 
worden;
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11. spreekt zijn waardering uit voor de moed en de kracht van vrouwelijke Oekraïense 
soldaten, die hun land in grote aantallen verdedigen, de moed en kracht van alle 
Oekraïense vrouwen die in het land zelf steun en bijstand verlenen, en de moed en 
kracht van de Oekraïense vrouwen die besloten hebben het land te ontvluchten om hun 
familie te beschermen; verzoekt de EU om in het kader van haar respons op de niet-
uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne rekening 
te houden met het genderperspectief, bijvoorbeeld door vrouwen een grotere rol te 
geven bij humanitaire hulpverlening en bij wederopbouwactiviteiten na het conflict, in 
het kader van overgangsjustitie en bij de bevordering van de mensenrechten; dringt erop 
aan dat Rusland ter verantwoording wordt geroepen voor alle schendingen van de 
mensenrechten van vrouwen en meisjes, waaronder seksueel geweld en verkrachting; 
dringt aan op doortastende maatregelen om een einde te maken aan seksueel geweld als 
oorlogswapen, om de slachtoffers ervan te beschermen en te helpen en om de toegang 
van de slachtoffers tot de rechter te vergemakkelijken; wijst op Resolutie 1820(2008) 
van de VN-Veiligheidsraad, waarin wordt gesteld dat verkrachting en andere vormen 
van seksueel geweld aangemerkt moeten worden als misdaden tegen de menselijkheid 
of oorlogsmisdaden;

12. betreurt het vijandige regime van de taliban in Afghanistan en de aanhoudende 
onderdrukking van vrouwen en meisjes in vele landen in de wereld; wijst erop dat het 
aantal schendingen van de mensenrechten van vrouwen en meisjes in Afghanistan de 
afgelopen 12 maanden flink is toegenomen, ondanks de eerdere belofte om het recht op 
werk en onderwijs voor vrouwen en meisjes te waarborgen; herinnert eraan dat 
onderwijs voor meisjes nog meer aandacht moet krijgen nu de taliban in Afghanistan 
aan de macht zijn; spreekt zijn afschuw uit over het feit dat de taliban vrouwen en 
meisjes stelselmatig uitsluiten van het openbare leven, en het vrouwen en meisjes 
onmogelijk maken politiek actief te zijn; is ingenomen met het feit dat weer voorzien is 
in een minimale aanwezigheid van de EU in Kabul, zodat er weer hulp kan worden 
verleend, en vindt dat daarbij prioriteit moet worden gegeven aan rechtstreekse 
ondersteuning van het Afghaanse volk, onder meer via het Forum van vrouwelijke 
leiders in Afghanistan, dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat Afghaanse vrouwen op 
internationale fora hun stem kunnen laten horen;

13. is zeer geschokt en diep bedroefd over de dood van Mahsa Amini, die op 16 september 
2022 overleed nadat zij door de zedenpolitie was geslagen, naar verluidt omdat haar 
hijab niet goed vastzat; dringt aan op een snel, onpartijdig en doeltreffend onderzoek 
door een onafhankelijke bevoegde autoriteit; is bezorgd over het machtsvertoon en de 
repressieve maatregelen van de Iraanse regering tegen mensen die zich hardmaken voor 
vrouwenrechten en gelijkheid; betreurt de aanhoudende aanvallen op vrouwen, zoals in 
het geval van klimmer Elnaz Rekabi, die na een recente wedstrijd vermist raakte; roept 
alle nationale autoriteiten op om vrouwen die zich niet aan de regels voor het dragen 
van een hijab houden, niet meer aan te vallen, te intimideren of gevangen te zetten; 
verklaart zich solidair met de demonstranten in Iran; wijst er nogmaals op dat vrouwen 
overal ter wereld recht hebben op lichamelijke integriteit en vrijheid van meningsuiting, 
met inbegrip van het recht om zelf te bepalen hoe zij zich kleden, vrij van 
staatsinmenging, dwang en angst voor geweld;

14. betreurt het dat gendergerelateerd geweld een van de meest voorkomende vormen van 
geweld ter wereld is; wijst erop dat gendergerelateerd geweld een vorm van 
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discriminatie en een schending van de grondrechten is en dat gendergerelateerd geweld 
het gevolg is van het bestaan van genderstereotypen en structurele en institutionele 
ongelijkheden; wijst erop dat bij alle beleidsmaatregelen en acties die gericht zijn op de 
aanpak van gendergerelateerd geweld een gendergevoelige, intersectionele en 
slachtoffergerichte benadering moet worden gehanteerd; wijst erop dat kinderen reeds 
op jonge leeftijd moeten leren dat discriminatie van vrouwen en schadelijke stereotypen 
onaanvaardbaar zijn, omdat dit factoren zijn die behoren tot de belangrijkste oorzaken 
van gendergerelateerd geweld; laat zich zeer veroordelend uit over alle vormen van 
gendergerelateerd, fysiek, seksueel, psychologisch en economisch geweld, waaronder 
huiselijk geweld, seksuele uitbuiting, seksuele intimidatie, stalken, pesterijen, 
mensenhandel, huwelijken op jonge leeftijd en gedwongen huwelijken, gedwongen 
sterilisatie, gedwongen abortus, feminicide, genitale verminking van vrouwen, eerwraak 
en eermoorden, verkrachting als middel om macht uit te oefenen, verkrachting als 
oorlogswapen en cybergeweld; wijst erop dat het bij al deze vormen van geweld gaat 
om ernstige schendingen van de mensenrechten en de menselijke waardigheid; maakt 
zich grote zorgen over het feit dat feminicide in Europa en in de rest van de wereld 
steeds vaker voorkomt; verzoekt de EU en mondiale actoren zich specifiek op deze 
problematiek te richten; is ingenomen met de inspanningen en investeringen die de EU 
samen met haar internationale partners doet om alle vormen van gendergerelateerd 
geweld te voorkomen en uit te bannen, en moedigt dergelijke inspanningen en 
investeringen aan;

15. wijst erop dat arme mensen, met name vrouwen in al hun diversiteit en jongeren, en 
inheemse volkeren en andere arme gemeenschappen en/of gemeenschappen die 
afhankelijk zijn van natuurlijke hulpbronnen, onevenredig hard getroffen worden door 
de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering en de aantasting van ecosystemen, 
en dringt er bij de EU op aan om zich in het kader van haar interne en externe optreden 
in te zetten voor progressieve genderbenaderingen; dringt er bij de EU en alle mondiale 
actoren op aan om bij crises, met name de huidige energie- en klimaatcrisis, een 
gendergevoelige aanpak te volgen, met inbegrip van een intersectioneel perspectief, en 
ervoor te zorgen dat daarvoor ook gerichte middelen ter beschikking worden gesteld, en 
om tevens te waarborgen dat vrouwen in al hun diversiteit een gelijkwaardige rol 
kunnen spelen binnen besluitvormingsorganen op internationaal, nationaal en lokaal 
niveau; wijst op de verwoestende overstromingen in de hele wereld, waaronder de 
overstromingen die Pakistan onlangs teisterden, waardoor bijna 8 miljoen mensen 
ontheemd zijn geraakt en meer dan duizend mensen om het leven zijn gekomen, en 
benadrukt dat de gevolgen van deze overstromingen voor vrouwen nog erger zijn 
vanwege de bestaande genderkloof; stelt met bezorgdheid vast dat het risico voor 
vrouwen om te overlijden bij een natuurramp 14 keer zo hoog is als voor mannen;

16. benadrukt dat het Verdrag van Istanbul het meest omvattende instrument in Europa is 
dat gericht is op de bestrijding van specifieke vormen van gendergerelateerd geweld; 
verzoekt alle lidstaten die dat nog niet hebben gedaan om het Verdrag van Istanbul 
volledig te ratificeren, omdat dit verdrag bijdraagt aan de totstandbrenging van een 
Europa waarin alle vormen van gendergerelateerd geweld worden aangepakt en 
bestreden, en voorziet in preventiemechanismen om het aantal slachtoffers van 
gendergerelateerd geweld in de toekomst omlaag te brengen; dringt er bij de Raad op 
aan de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul onverwijld af te ronden; 
spoort derde landen aan om het Verdrag van Istanbul te ratificeren, de rechten van 
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vrouwen beter te beschermen en alle vormen van gendergerelateerd geweld krachtig te 
bestrijden; dringt er bij de EU en de Raad van Europa op aan landen te blijven 
aansporen zich bij het verdrag aan te sluiten, om gendergerelateerd geweld te bestrijden 
en volledig uit te bannen; veroordeelt de pogingen van sommige lidstaten om 
maatregelen terug te draaien die zijn vastgesteld om uitvoering te geven aan het Verdrag 
van Istanbul en om geweld tegen vrouwen te bestrijden; is bezorgd over de 
terugtrekking van Turkije uit het Verdrag van Istanbul; verzoekt de Raad en de 
Commissie om het verdrag volledig te integreren in de toekomstige EU-richtlijn inzake 
de bestrijding van gendergerelateerd geweld; is van mening dat gendergerelateerd 
geweld aangemerkt moet worden als een nieuwe vorm van criminaliteit als bedoeld in 
artikel 83, lid 1, VWEU; benadrukt dat slachtoffers op doeltreffende wijze schadeloos 
gesteld moeten worden en dat er adequate wettelijke bepalingen moeten worden 
vastgesteld; pleit ervoor dat dit verdrag beschouwd wordt als minimumnorm voor de 
uitbanning van gendergerelateerd geweld in de hele wereld;

17. veroordeelt de acties van antigender- en antifeministische bewegingen, -regimes en -
religies die zich stelselmatig verzetten tegen vrouwenrechten en lhbtiqa+-rechten; dringt 
er bij de EU en mondiale actoren op aan om zich te verzetten tegen elke verdere poging 
om de vooruitgang die tot dusver was geboekt op het gebied van de mensenrechten van 
vrouwen, gendergelijkheid, het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en het recht van 
vrouwen om zelf over hun eigen lichaam te kunnen beslissen, terug te draaien; wijst er 
met bezorgdheid op dat antigenderbewegingen in de EU veel financiering ontvangen 
van buitenlandse actoren; pleit voor grondig onderzoek naar deze kwestie en vindt het 
belangrijk dat ervoor wordt gezorgd dat er met Europees geld of via buitenlandse 
donaties geen organisaties worden gefinancierd die ernaar streven de gelijkheid te 
ondergraven en die proberen de rechten van anderen te beperken; betreurt de 
achteruitgang op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en 
roept de internationale gemeenschap op de steun voor seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten zowel binnen als buiten de Europese Unie te hernieuwen, met 
inbegrip van toegang tot veilige en wettelijke abortus, op leeftijd toegespitste, 
wetenschappelijk onderbouwde allesomvattende seksuele voorlichting, uitgebreide zorg 
ten aanzien van gezinsplanning, waaronder anticonceptie en onbevooroordeelde 
voorlichting, alsook zorg voor, tijdens en na de bevalling; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten om de gendergelijkheidsstrategie zowel binnen als buiten de EU op een 
coherente manier uit te voeren en doeltreffende en concrete maatregelen te nemen om 
de achteruitgang op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid een halt toe te 
roepen;

18. dringt er bij de mondiale actoren op aan om rekening te houden met het feit dat 
lhbtiqa+-personen meer risico lopen, voor specifieke uitdagingen staan, zeer kwetsbaar 
zijn en vaker het slachtoffer zijn van discriminatie en geweld, en dringt er tevens bij hen 
op aan om geweld en haatmisdrijven tegen deze personen te voorkomen, te onderzoeken 
en te bestraffen; stelt het op prijs dat de noodzaak om de rechten van lhbtiqa+-personen 
te beschermen in het EU-genderactieplan III wordt erkend; vraagt om de EU-
richtsnoeren voor de bevordering en de bescherming van het genot van alle 
mensenrechten door lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en 
interseksuelen (lhbti) ten uitvoer te leggen; verzoekt de EU en de lidstaten zich meer in 
te spannen om geweld tegen en discriminatie en stigmatisering van lhbtiqa+-personen te 
bestrijden; dringt er bij de mondiale actoren op aan om alle maatregelen te nemen die 
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nodig zijn om ervoor te zorgen dat genderidentiteit of seksuele gerichtheid nooit een 
reden kunnen zijn voor het opleggen van strafrechtelijke sancties;

19. veroordeelt alle vormen van geweld tegen lhbtiqa+-personen en personen die niet aan 
de gendernormen voldoen, waaronder stigmatisering, willekeurige detentie, foltering – 
zowel fysiek als mentaal –, vervolging en moord, alsook het aanzetten tot geweld tegen 
deze personen; dringt erop aan dat de lichamelijke integriteit van elk mens geëerbiedigd 
wordt, met name door middel van een verbod op genitale verminking van 
interseksuelen, een verbod op “conversietherapie” en een verbod op gedwongen 
sterilisatie van transpersonen als voorwaarde voor wettelijke erkenning van hun gender; 
stelt nogmaals dat wetgeving inzake gendererkenning moet worden vastgesteld in 
overeenstemming met de internationale mensenrechtennormen, zodat erkenning van de 
genderidentiteit toegankelijk en betaalbaar wordt en zonder administratieve 
belemmeringen, vlot en op basis van zelfbeschikking kan plaatsvinden; betreurt het dat 
transgenders en genderdiverse personen nog altijd te maken krijgen met discriminatie en 
problemen wat betreft de wettelijke erkenning van hun gender; roept op tot de 
afschaffing van de nog steeds wijdverbreide schadelijke praktijk van sterilisatie als 
voorwaarde voor de wettelijke erkenning van gender;

20. dringt er bij de EU en de lidstaten op aan om zich in het kader van hun extern en intern 
optreden, onder meer op multilaterale en bilaterale fora, sterk te maken voor 
gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten; is ernstig bezorgd 
over de wereldwijde achteruitgang op het gebied van gendergelijkheid en seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, ook in de EU; veroordeelt voorts het besluit van 
het Amerikaanse Hooggerechtshof om Roe v. Wade terug te draaien, het besluit van het 
Poolse constitutioneel hof van oktober 2020 en het recente draconische besluit van de 
Hongaarse regering om vrouwen die abortus willen laten plegen te dwingen om naar de 
hartslag van de foetus te luisteren; dringt erop aan dat deze besluiten per direct worden 
ingetrokken; veroordeelt andere aanhoudende pogingen om de toegang tot seksuele en 
reproductieve gezondheidszorg te stigmatiseren en te belemmeren; veroordeelt alle 
gevallen waarin activisten die vrouwen hebben geholpen om toegang te krijgen tot 
abortus of anticonceptie werden bedreigd, aangevallen of bestraft; benadrukt dat de EU 
het goede voorbeeld moet geven door seksuele en reproductieve gezondheid en rechten 
te verankeren in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en wijst erop 
dat maatschappelijke organisaties in de hele wereld die zich inzetten voor de 
bevordering van gendergelijkheid en reproductieve rechten ondersteund moeten 
worden;

21. dringt erop aan dat de EU in het kader van de bevordering van de mensenrechten in de 
wereld structureel aandacht besteedt aan seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten; roept op tot universele toegang tot diensten op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, en met name de betaalbaarheid en 
toegankelijkheid van centra die diensten leveren op het gebied van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, zowel binnen als buiten de EU, met inbegrip van 
uitgebreide zorg ten aanzien van gezinsplanning, anticonceptie en onbevooroordeelde 
voorlichting, zorg voor, tijdens en na de bevalling, hiv-zorg en toegang tot op leeftijd 
toegespitste, wetenschappelijk onderbouwde allesomvattende seksuele voorlichting; 
stelt nogmaals dat het niet bieden van hoogwaardige en betaalbare omvattende diensten 
op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten een vorm van 
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gendergerelateerd geweld is; wijst erop dat personen die zich inzetten voor 
vrouwenrechten naar aanleiding van hun activiteiten worden geïntimideerd en worden 
bedreigd met geweld, met name via de sociale media; is van mening dat ondersteuning 
geboden moet worden aan maatschappelijke organisaties, met name 
vrouwenrechtenorganisaties, die zich bezighouden met de bevordering van seksuele en 
reproductieve gezondheid en rechten, in het bijzonder binnen gemarginaliseerde 
gemeenschappen, en die het steeds moeilijker krijgen om hun activiteiten te ontplooien 
vanwege de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld;

22. betreurt het feit dat het aantal aanvallen op mensenrechtenverdedigers, onder meer in de 
vorm van gerechtelijke intimidatie, lastercampagnes en haatmisdrijven, nog altijd 
oploopt; verzoekt de EU-leiders de eerbiediging van de rechten van 
mensenrechtenverdedigers, met name verdedigers van de rechten van vrouwen en 
lhbtiqa+’ers, te bevorderen en te waarborgen, en hen te beschermen tegen aanvallen en 
bedreigingen door statelijke en niet-statelijke actoren; dringt erop aan dat er anti-
SLAPP-wetgeving wordt vastgesteld en dat die wetgeving wordt uitgevoerd, en dringt 
er tevens op aan dat personen die zich schuldig maken aan discriminerend gedrag op 
doeltreffende wijze worden vervolgd, en pleit voor een nultolerantiebeleid ten aanzien 
van haatzaaiende uitlatingen en haatmisdrijven; roept de EU op om aandacht te besteden 
aan de genderspecifieke bedreigingen en uitdagingen waarmee vrouwelijke 
mensenrechtenverdedigers te maken hebben en aan hun specifieke behoeften, en dringt 
er bij de EU-instellingen op aan de toegang van deze vrouwen tot specifieke 
beschermingsmechanismen te waarborgen en ze politieke steun en meer rechtstreekse 
financiële steun te verlenen; veroordeelt alle gevallen waarin activisten die vrouwen 
hebben geholpen om toegang te krijgen tot abortus of anticonceptie werden bedreigd, 
aangevallen of bestraft; wijst erop dat maatschappelijke organisaties die zich inzetten 
voor de bevordering van gendergelijkheid en reproductieve rechten ondersteund moeten 
worden;

23. wijst erop dat kinderen via kwaliteitsvol onderwijs reeds op jonge leeftijd moeten leren 
dat discriminatie van vrouwen en schadelijke stereotypen onaanvaardbaar zijn; 
benadrukt dat toegang tot onderwijs belangrijk is voor het verwerven van vaardigheden 
en het vergroten van de kans op een goede baan of een baan van de toekomst en voor 
het uitbannen van genderstereotypen en vooroordelen, onder meer op door mannen 
gedomineerde gebieden; wijst erop dat gelijke kansen wat betreft de toegang tot 
wetenschap en technologie noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat vrouwen en 
meisjes hun mensenrechten ten volle kunnen uitoefenen; dringt erop aan om onderwijs 
op het gebied van wetenschap, technologie, engineering en wiskunde al op jonge leeftijd 
te bevorderen en aan te moedigen om ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen niet 
worden benadeeld als zij later werk zoeken in wetenschap of techniek; verzoekt de EU 
meer in het algemeen om zich in te zetten voor gelijke kansen wat betreft de toegang tot 
onderwijs overal ter wereld; dringt er met klem bij de EU en bij de Europese Dienst 
voor extern optreden op aan om te blijven hameren op het recht van meisjes om naar 
school te gaan, omdat als meisjes dit recht wordt ontzegd dit een grove schending vormt 
van de rechten van het kind;

24. wijst erop dat het recht op gezondheid en welzijn per definitie ook de geestelijke 
gezondheid van mensen omvat, en dat problemen op het vlak van geestelijke 
gezondheid een andere uitwerking hebben op vrouwen dan op mannen; is van mening 
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dat er op het gebied van onderzoek naar en de behandeling van psychische problemen 
aandacht moet worden besteed aan genderaspecten, dat er in het algemeen meer 
aandacht moet komen voor de geestelijke gezondheid van mensen, en dat er 
doeltreffende communicatiestrategieën moeten worden ontwikkeld om 
genderstereotypen met betrekking tot geestelijke gezondheid aan te pakken; dringt erop 
aan dat er in de gezondheidszorgsector naar gender uitgesplitste gegevens worden 
verzameld en geanalyseerd om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen een even goede 
behandeling krijgen, waarbij de kernbeginselen van de EU-wetgeving inzake 
gegevensbescherming en de grondrechten moeten worden geëerbiedigd en de nationale 
wetgeving moet worden nageleefd; herinnert eraan dat de kwaliteit van de zorg aan 
vrouwen onder druk staat omdat vrouwen vaak later een diagnose krijgen, vaak niet een 
passende behandeling krijgen en er in het kader van studies te weinig onderzoek wordt 
gedaan naar vrouwen.
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