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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet understryker att man måste föra in ett genusperspektiv i 
fredsforskning, i konfliktförebyggande, konfliktlösande och fredsbevarande arbete samt i 
återanpassning och återuppbyggnad efter konflikter och att man även bör se till att 
genusaspekten beaktas i fältprogram.

2. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater och det internationella samfundet att 
främja tillämpningen av FN:s säkerhetsråds resolution 1325/2000 samt att utarbeta 
nationella handlingsplaner och strategier.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och andra bidragsgivare att kanalisera 
resurserna så att de stöder uppbyggande av kapacitet i organisationer inom det civila 
samhället, och i synnerhet ge stöd till lokala kvinnogrupper som arbetar för att lösa 
konflikter utan våld, samt att erbjuda tekniskt bistånd och yrkesutbildning.

4. Europaparlamentet ber det internationella samfundet att se till att man i 
fredsöverenskommelser – ur ett genusperspektiv – tar upp det fulla spektrumet av 
säkerhetsaspekter, inklusive rättsliga, politiska, sociala, ekonomiska och fysiska aspekter, 
och att man även behandlar de särskilda behov och prioriteringar som kvinnor och flickor 
har.

5. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att bättre kontrollera fördelningen av 
livsmedel under krisinsatser och ber de internationella humanitärorganisationerna att 
verka för säkerhetsinsatser i flyktingläger i syfte att minska riskerna för våld mot kvinnor 
och flickor.

6. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att särskilt fokusera på kvinnliga 
självmordsbombare och pekar på hur viktigt det är att utarbeta program för stöd till 
kvinnor som befinner sig i riskzonen. Parlamentet rekommenderar att utbildning i detta 
genomförs för personal inom lokala myndigheter och frivilligorganisationer.

7. Europaparlamentet understryker att man måste främja den roll som nationella och 
internationella icke-statliga organisationer, icke-statliga aktörer och det civila samhället 
spelar i omvandlingen till demokrati.

8. Europaparlamentet anser att kvinnors engagemang i ekonomisk verksamhet, på 
landsbygden såväl som i städerna, är av avgörande betydelse för att främja deras socio-
ekonomiska situation i samhället efter en konflikt.

9. Europaparlamentet pekar på att kvinnor fortfarande diskrimineras när det gäller tillgång 
till produktionsmedel och kapital samt till utbildning, hälsovård och andra sociala tjänster.

10. Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att beakta behovet av särskilda 
program för att ta hand om kvinnor och flickor som lider av posttraumatiska skador.


