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SUGGESTIES

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

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

B. overwegende dat het EU-genderactieplan 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 beide1;

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;

2. betreurt de toename van geweld tegen vrouwen en meisjes wereldwijd; dringt aan op 
meer en gerichte actie ter bestrijding van femicide;

3. betreurt het feit dat vrouwen overal ter wereld nog steeds ondervertegenwoordigd zijn 
in politieke en andere leiderschapsfuncties; verzoekt de EU en haar partnerlanden 
maatregelen te nemen om de volledige participatie en inclusie van vrouwen te 
waarborgen;

4. veroordeelt gericht geweld tegen vrouwen en meisjes in gewapende conflicten; dringt 
aan op doortastende maatregelen om een einde te maken aan seksueel geweld als 
oorlogswapen;

5. verzoekt de lidstaten en mondiale actoren de strijd tegen seksuele uitbuiting, 
dwangarbeid en mensenhandel op te voeren;

6. benadrukt dat kinderen, met name meisjes, nog steeds het slachtoffer zijn van offline en 
online geweld en misbruik, met inbegrip van vrouwelijke genitale verminking;

7. betreurt het feit dat miljoenen meisjes wereldwijd geen toegang hebben tot onderwijs;

8. wijst op de precaire situatie van vrouwen en meisjes onder migranten, vluchtelingen en 
asielzoekers, zowel voor, tijdens als na hun reis; dringt aan op gezamenlijke actie om te 
voorzien in hun specifieke behoeften, met name die van niet-begeleide meisjes;

9. benadrukt dat lhbtiq+-vrouwen te maken hebben met intersectionele discriminatie.

1 UN Women, “Facts and figures: Ending violence against women” (UN Women, “Feiten en cijfers: Uitbanning 
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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