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SUGGESTIES

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

1. onderstreept de noodzaak om een genderperspectief aan te brengen in vredesonderzoek, 
conflictpreventie en -oplossing, vredeshandhaving, rehabilitatie en wederopbouw na 
conflicten, en om te waarborgen dat er een gendercomponent aanwezig is in 
veldprogramma's;

2. dringt er bij de EU-lidstaten en de internationale gemeenschap op aan de uitvoering van 
resolutie 1325/2000 van de VN-Veiligheidsraad aan te moedigen en nationale 
actieplannen en strategische programma's te ontwikkelen;

3. dringt er bij de Commissie en andere donoren op aan middelen beschikbaar te stellen voor 
capacity building van organisaties in het maatschappelijk middenveld, met name lokale 
vrouwenorganisaties die zich inzetten voor de vreedzame oplossing van conflicten, en 
technische bijstand en beroepsopleidingen te bieden;

4. verzoekt de internationale gemeenschap te waarborgen dat in vredesovereenkomsten 
vanuit genderperspectief rekening wordt gehouden met alle veiligheidsaspecten, met 
inbegrip van juridische, politieke, sociale, economische en fysieke aspecten, alsmede met 
de specifieke behoeften en prioriteiten van vrouwen en meisjes;

5. onderstreept de noodzaak om beter toe te zien op de voedseldistributie tijdens 
noodhulpoperaties en verzoekt de internationale humanitaire organisaties steun te verlenen 
aan veiligheidsmaatregelen in vluchtelingenkampen, teneinde de kans op geweld tegen 
vrouwen en meisjes te verkleinen;

6. onderstreept de noodzaak om speciale aandacht te besteden aan vrouwelijke 
zelfmoordterroristen en wijst erop dat er programma's moeten worden ontwikkeld om 
vrouwen die het risico lopen zelfmoordterrorist te worden, te helpen; beveelt aan 
beroepsopleidingen in te richten voor lokale autoriteiten en medewerkers van ngo's;

7. onderstreept de noodzaak om de rol van nationale en internationale ngo's, niet-
gouvernementele actoren en het maatschappelijk middenveld bij de overgang naar 
democratie te promoten;

8. is van oordeel dat het betrekken van vrouwen bij economische activiteiten, zowel op het 
platteland als in stedelijke gebieden, van cruciaal belang is voor de verankering van hun 
sociaal-economische positie in samenlevingen na een conflict;

9. wijst erop hoe hardnekkig discriminatie van vrouwen is waar het gaat om toegang tot 
inputs en kapitaal, alsmede tot onderwijs, gezondheidszorg en andere maatschappelijke 
faciliteiten;

10. dringt er bij de internationale gemeenschap op aan na te gaan of er behoefte is aan 
speciale programma's voor vrouwen en meisjes die aan posttraumatische stoornissen 
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lijden.


