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FORSLAG

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

1. erindrer om, at fred ikke alene er fravær af krig, og at fred ikke kan opretholdes uden 
retfærdighed; erindrer ligeledes om, at det fulde ejerskab af en fredsproces kun kan 
opnås, såfremt kvinder inddrages ligeligt i processen; påpeger, at afslutningen af 
fjendtligheder ikke nødvendigvis medfører sikkerhed for kvinder; og erindrer om, at 
kvinder tager aktivt del i forandringsprocesser, og at de har bevist dette ved flere 
lejligheder, herunder gennem deres iværksættelse af fredsinitiativer;

2. opfordrer til, at der udvikles en europæisk handlingsplan for gennemførelsen af FN's 
Sikkerhedsråds resolution (UNSCR) 1325 og anmoder Kommissionen om at tilskynde 
sine partnerlande til at udvikle nationale handlingsplaner; foreslår en revidering af EU-
retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere for at sikre fuld 
overensstemmelse med UNSCR 1325; 

3. hilser vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 1820 velkommen, navnlig at det 
heri erkendes, at seksuel vold udgør en trussel for den internationale fred og sikkerhed;

4. understreger, at alle EU-missionerne (mæglings- og forhandlingsgrupper, politi og 
fredsbevarende styrker osv.) bør have tilknyttet kønsrådgivere og omfatte undervisning i 
ligestillingsaspektet, samt at mindst 40 % af personalet på alle niveauer bør være 
kvinder, herunder på det højeste embedsplan;

5. påpeger behovet for at integrere kønsaspektet i fredsforskning, forebyggelse og løsning 
af konflikter, fredsbevarende operationer, genopbygning efter konflikter, finansielle 
instrumenter, landestrategier og regionale strategier samt i planlægningen af alle 
eksterne interventioner;

6. opfordrer Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder til at 
udarbejde undersøgelser om kønsaspektet i EU's eksterne missioner;

7. anser det for nødvendigt, at alle EU's delegationer i tredjelande integrerer kønsaspektet 
med passende bemyndigelse, kundskaber og ressourcer;

8. understreger kraftigt behovet for at høre og støtte lokale kvindeorganisationer og 
internationale netværk af kvinder for fred; anbefaler, at der tilvejebringes politisk og 
økonomisk støtte, undervisning, kapacitetsopbygning og teknisk bistand, herunder til 
fredsforhandlinger og ikkevoldelig konfliktløsning;

9. understreger betydningen af, at kønsaspektet integreres, når der forhandles og 
gennemføres fredsaftaler med henblik på at fremme den forfatningsmæssige beskyttelse 
af kvinder;

10. mener, at det er absolut afgørende at gøre en ende på straffrihed for kønsbaserede 
voldsforbrydelser, og når det er muligt, at disse forbrydelser ikke bør omfattes af 
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benådning;

11. påpeger, at programmer for afvæbning, demobilisering og reintegration (DDR) bør 
indeholde særlige bestemmelser om tidligere kvindelige soldater;

12. anmoder EU om at integrere kønsaspektet, når den støtter reformer af 
sikkerhedssektoren efter konflikter ved at give undervisning i kønsspørgsmål og stille 
viden til rådighed om forfatninger, valg, politi og retsvæsen;

13. understreger, at når der afholdes valg i et land efter en konflikt, bør kvinders deltagelse 
støttes gennem særlige programmer og med kvoter på alle niveauer;

14. mener, at det er afgørende at inddrage kvinder i økonomiske aktiviteter i samfund, der 
har været igennem en konflikt, for at støtte deres samfundsøkonomiske indflydelse og 
påpeger den positive rolle mikrokreditter spiller i den forbindelse;

15. understreger behovet for, at kvinder, som har været udsat for seksuel vold, bliver givet 
fuld adgang til seksuelle og reproduktive sundhedstjenester og til 
oplysningsprogrammer, der hjælper kvinderne med at bekæmpe den stigmatisering, som 
de påføres;

16. anbefaler at styrke adfærdskodeksen for FN-personale, der arbejder i områder, som har 
været ramt af konflikter, og opfordrer til nultolerance over for seksuel vold, der begås af 
ansatte i fredsbevarende styrker eller ngo'er;

17. mener, at der bør tages hensyn til kønsaspektet i behandlingen af flygtninge og internt 
fordrevne, herunder i forbindelse med udformningen af flygtningelejre.
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