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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat een familiale omgeving een kader is dat bevorderlijk is voor de 
bescherming van de rechten van het kind, de ontwikkeling van zijn capaciteiten. de 
verwerving van de kennis die voor de uitoefening van zijn rechten en het aanleren van zijn 
plichten nodig is, dat alle kinderen echter bij het ontbreken van een dergelijk kader 
overeenkomstig het Verdrag inzake de rechten van het kind1 alternatieve bescherming 
dienen te genieten, zodat hun zelfontplooiing zonder enige vorm van discriminatie wordt 
gewaarborgd, 

B. overwegende dat de rechten van het kind en de rechten van de vrouw onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, doch dat meisjes en vrouwen ondanks de desbetreffende nationale
en internationale regelgeving in juridisch, sociaal en economisch opzicht vaak zijn 
achtergesteld, hetgeen afbreuk doet aan de uitoefening van hun positieve en fundamentele 
rechten, zoals toegang tot onderwijs en gezondheidszorg,

1. wijst erop dat de bescherming van de gezondheid van de moeder een integrerend 
bestanddeel moet zijn van de toekomstige kinderrechtenstrategie die moet leiden tot 
levens- en arbeidsomstandigheden die zijn aangepast aan vrouwen die in verwachting zijn 
of borstvoeding geven alsook tot een gelijke en universele toegang van alle vrouwen tot 
hoogwaardige pre- en postnatale gezondheidszorg ten einde het sterftecijfer onder 
moeders en kinderen te doen dalen en te voorkomen dat ziekten van moeder op kind 
worden overgebracht;

2. wijst erop dat in het kader van de toekomstige strategie de belangrijke rol van het gezin 
moet worden erkend en opgewaardeerd en maatregelen moeten worden bevorderd om 
beroeps- en gezinsleven beter te kunnen combineren alsook maatregelen met het oog op 
openbare en/of particuliere ondersteuning van vaders en moeders ten einde deze in de 
gelegenheid te stellen hun educatieve en verzorgende taken gezamenlijk te vervullen;

3. verzoekt de lidstaten gegevens te verzamelen en elke vorm van particuliere of openbare
geweldpleging op hun grondgebied, zoals huiselijk geweld, mensenhandel, 
kinderpornografie, seksuele uitbuiting of wrede traditionele praktijken zoals genitale 
verminking van vrouwen, gedwongen huwelijken en eerwraak, tegen te gaan en strafbaar 
te stellen door speciale aandacht te schenken aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, 
zoals geïmmigreerde meisjes en vrouwen, die tot etnische minderheden behoren, en
gehandicapte meisjes;

4. dringt er bij de lidstaten op aan om een rechtskader te creëren ter bestraffing van seks-
toerisme met kinderen, en verzoekt de lidstaten en de Commissie ethische gedragscodes te 
ondertekenen en te bevorderen waaraan het hotelwezen, de horecasector en de 
toeristenindustrie zich dienen te houden, zoals de door UNICEF ingevoerde ECPAT-

  
1 VN-Verdrag inzake de rechten van het kind



PE 388.542v01-00 4/4 PA\665237NL.doc

NL

codex ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen;  

5. onderstreept dat de toekomstige strategie en de acties van de lidstaten ook gericht moeten 
zijn op voorkoming en bestrijding van gewelddaden door kinderen, met name op school, 
onder meer middels voorlichtingscampagnes in burgerzin en een adequate bewustmaking
van ouders en opvoeders;

6. bepleit dat in het kader van de toekomstige strategie bijzondere aandacht wordt 
geschonken aan de medische, psychologische en sociale opvang van meisjes en jongens, 
die het slachtoffer zijn van verwaarlozing, mishandeling, uitbuiting en direct en/of indirect 
geweld, met het oog op het welzijn van het kind en met inachtneming van het
gendergelijkheidsbeginsel; wijst erop dat de Commissie in het kader van haar 
werkzaamheden rekening moet houden met de impact van indirect geweld op het welzijn
van kinderen en de voorkoming van zulk geweld;

7. dringt erop aan dat de toekomstige strategie ook maatregelen omvat ter bestrijding van 
geweld op grond van geslacht en onder meer gericht is op niet-discriminerende toegang 
tot onderwijs alsook op bewustmakingscampagnes inzake de gelijkheid van man en vrouw 
onder ouders en kwetsbare bevolkingsgroepen, ten einde de emancipatie van meisjes en 
een betere verdediging van hun rechten mogelijk te maken; verzoekt de Commissie haar 
ontwikkelingshulpbeleid en haar handelsovereenkomsten afhankelijk te stellen van de 
tenuitvoerlegging van wetgeving die gelijke behandeling van man en vrouw waarborgt en 
een einde maakt aan elke vorm van geweld jegens vrouwen;

8. verzoekt de Commissie naar geslacht en leeftijd ingedeelde gegevens te verzamelen over 
alle vormen van discriminatie en geweld jegens kinderen, het gelijkheidsbeginsel van man 
en vrouw in haar gehele beleid en haar toekomstige strategie op te nemen, en onder meer 
middels "genderbudgeting" voor de uitvoering en evaluatie van dit beleid in te staan; 

9. wijst erop dat voor de doeltreffendheid van de toekomstige strategie een lange-
termijninzet en de vaststelling van maatregelen op lange termijn vereist is, die met 
initiatieven en beleid op nationaal niveau moeten worden gecoördineerd en door de
betrokken actoren, met name de NGO's, moeten worden gesteund. 
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