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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

A. overwegende dat vrouwen 51% van alle migranten in de ontwikkelde wereld uitmaken en 
46% in de ontwikkelingslanden1,

B. overwegende dat dankzij migratie vrouwen hun leefomstandigheden kunnen verbeteren, 
de thuis achtergeblevenen kunnen helpen en kunnen ontsnappen aan knellende 
maatschappelijke banden,

C. echter overwegende dat vrouwen vaak worden gedwongen tot migratie door problemen 
zoals gedwongen huwelijken, armoede of gewapende conflicten,

D. overwegende dat migrerende vrouwen kwetsbaarder zijn voor seksuele uitbuiting, 
discriminatie, uitbuiting op het werk en "brain waste", geweld en gezondheidsrisico's, 
maatschappelijk isolement en mensenhandel,

1. verzoekt de lidstaten om de manieren te promoten waarlangs vrouwelijke migrerende 
werknemers socio-politieke macht kunnen verwerven door de rol te versterken van op 
vrouwen gerichte NGO's en netwerken voor migrerende vrouwen;

2. verzoekt de lidstaten om een op sekse toegespitst beleid en programma's te ontwikkelen 
ter verbetering van de werk-, leef- en maatschappelijke omstandigheden van vrouwelijke 
migranten, hun toegang te verbeteren tot onderwijs, gezondheidszorg, talenonderwijs en 
beroepsopleiding en om migrerende vrouwenorganisaties te betrekken bij het formuleren, 
implementeren en evalueren van dergelijk beleid;

3. verzoekt de Commissie om een op sekse gericht ontwikkelingsbeleid en programma's te 
ontwikkelen ter verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen in hun 
thuislanden en om ervoor te zorgen dat zij al hun mensenrechten kunnen uitoefenen;

4. verzoekt de lidstaten na te denken over de gevolgen van door conflicten veroorzaakte 
verhuizingen voor de maatschappelijke, fysieke en psychologische toestand van 
migrerende vrouwen die een groot gevaar lopen dat zij het slachtoffer worden van op 
sekse gebaseerd geweld;

5. verzoekt daarom de lidstaten om ontwikkelingsbeleid en programma's te ontwikkelen 
opdat medische, maatschappelijke en psychologische zorg wordt verstrekt aan vrouwen 
die het slachtoffer zijn van door conflicten veroorzaakte verhuizingen, en aan andere 
vrouwelijke migranten die lijden onder de mentale, fysieke en maatschappelijke gevolgen 
van hun verhuizing;

6. verzoekt de internationale gemeenschap met klem om te bevorderen dat de 
millenniumdoelstellingen worden gehaald op de terreinen van armoedevermindering, 
macht voor vrouwen en gelijke behandeling van man en vrouw.

  
1 IAO: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide -

booklet 1: whz the focus on women international workers. Genève, 2003, IAO, blz. 9.


