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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy szükség van az esélyegyenlőség elvének érvényesítésére a konfliktus-
megelőzésben és -megoldásban, a béketeremtésben, a békefenntartó műveletekben, a 
konfliktus utáni rehabilitációban és az újjáépítésben, és az esélyegyenlőség 
terepprogramokba történő beépítésére;

2. felszólítja az EU tagállamokat és a nemzetközi közösséget, hogy segítsék elő az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa 1325/2000 sz. határozatának végrehajtását és hozzanak létre nemzeti 
cselekvési és stratégiai terveket;

3. felhívja a Bizottságot és más támogatókat, hogy forrásaikat a civil társadalmi szervezetek, 
különösen a konfliktus megoldás erőszakmentes lehetőségeivel foglalkozó helyi női 
csoportok kapacitásbővítésének támogatására irányítsák, és nyújtsanak technikai 
segítséget és biztosítsanak gyakorlati képzést;

4. felkéri a nemzetközi közösséget arra, hogy esélyegyenlőségi szempontból a 
békeszerződések minden biztonsági, így politikai, társadalmi, gazdasági és fizikai 
szempontra terjedjenek ki, valamint a lányok és asszonyok különleges szükségleteivel és 
prioritásaival is foglalkozzanak;

5. hangsúlyozza, hogy szükség van a sürgősségi intézkedések alkalmával történő élelmiszer-
elosztás jobb ellenőrzésére, és kéri a nemzetközi humanitárius ügynökségeket, a lányok és 
asszonyok ellen elkövetett erőszakos cselekmények kockázatának csökkentése érdekében 
erősítsék meg a menekülttáborokban a biztonsági intézkedéseket;

6. kiemeli, hogy külön hangsúlyt kell fektetni a női öngyilkos merénylőkre, és rámutat a 
veszélyeztetett nők támogatását célzó programok felismerésének jelentőségére; javasolja, 
hogy a helyi hatóságok és a nem kormányzati szervezetek munkatársai részesüljenek 
gyakorlati képzésben;

7. kiemeli a nemzeti és nemzetközi nem kormányzati szervezetek, a nem állami szereplők és 
a civil társadalom által a demokráciába történő átmenetben betöltött szerep támogatásának 
szükségességét;

8. úgy ítéli meg, hogy a nők bevonása a gazdasági tevékenységekbe mind a vidéki, mind 
pedig a városi területeken kulcsfontosságú a konfliktus utáni társadalmakban a nők 
társadalmi-gazdasági helyzetének merősítése érdekében;

9. rámutat arra, hogy még mindig fennáll a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés a 
támogatásokhoz, a tőkéhez, az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, valamint az egyéb 
szociális eszközökhöz történő hozzáférés tekintetében;

10. felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy vegye fontolóra a poszt-traumás zavarban 
szenvedő lányok és asszonyok gondozására indítandó speciális programok 
szükségességét.


