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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger behovet for at integrere kønsaspektet i fredsforskning, konfliktforebyggelse 
og -løsning, fredsbevarende operationer, rehabilitering og genopbygning efter konflikter 
og for at sikre en kønsspecifik komponent i de konkrete programmer på disse områder;

2. opfordrer EU's medlemsstater og det internationale samfund til at fremme 
gennemførelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1325/2000 og til at udarbejde 
nationale handlingsplaner og strategidokumenter;

3. opfordrer Kommissionen og andre donorer til at kanalisere ressourcer til hjælp til 
kapacitetsopbygning inden for organisationer i det civile samfund, især lokale 
kvindegrupper, der er engageret i ikke-voldelig konfliktløsning, og at yde teknisk bistand 
og sikre erhvervsuddannelse;

4. anmoder det internationale samfund om at sikre, at fredsaftalerne set ud fra et 
kønsmæssigt aspekt omfatter hele rækken af sikkerhedsaspekter, herunder juridiske, 
politiske, sociale, økonomiske og fysiske, og også beskæftiger sig med kvinders og pigers 
særlige behov og prioriteter;

5. understreger behovet for en bedre kontrol med fødevareuddelingen under 
nødhjælpsoperationer og anmoder de internationale humanitære organisationer om at 
støtte sikkerhedsforanstaltninger inden for flygtningelejre for at mindske risikoen for vold 
mod kvinder og piger;

6. understreger nødvendigheden af, at opmærksomheden specielt koncentreres om kvinder, 
der udfører selvmordsattentater, og påpeger, at det er vigtigt at udarbejde programmer, 
der gør det muligt at støtte sårbare kvinder; henstiller, at der iværksættes
erhvervsuddannelse af lokale myndigheder og personale i ngo'er;

7. understreger behovet for at fremme den rolle, som nationale og internationale ngo'er, 
ikke-statslige aktører og det civile samfund spiller i overgangen til demokrati;

8. mener, at kvinders deltagelse i økonomiske aktiviteter, både i landdistrikter og i 
byområder, er af altafgørende betydning for at underbygge deres socioøkonomiske
position i samfund efter konflikter;

9. henviser til den fortsatte diskriminering af kvinder, hvad angår adgang til input og kapital 
såvel som til uddannelse, sundhedsforsorg og andre sociale faciliteter;

10. opfordrer det internationale samfund til at overveje behovet for særlige programmer, der 
tager sigte på kvinder og piger, der lider af post-traumatiske forstyrrelser.


