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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι ειρήνη δεν είναι μόνο η απουσία πολέμου και ότι δεν υφίσταται ειρήνη 
χωρίς δικαιοσύνη· υπενθυμίζει επίσης ότι, για να γίνει πλήρως κτήμα των λαών μια 
ειρηνευτική διαδικασία, απαιτείται οπωσδήποτε η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών· 
επισημαίνει ότι ο τερματισμός των εχθροπραξιών δεν οδηγεί απαραιτήτως στην ασφάλεια 
των γυναικών και επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες είναι ενεργοί παράγοντες αλλαγής, όπως 
έχουν αποδείξει επανειλημμένως, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάληψης ειρηνευτικών 
πρωτοβουλιών·

2. ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του ψηφίσματος 
αριθ. 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να ζητήσει από τις χώρες εταίρους να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης· 
συνιστά να αναθεωρηθούν οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης τήρηση του ψηφίσματος 
αριθ. 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

3. χαιρετίζει την έγκριση του ψηφίσματος αριθ. 1820 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
και ιδίως το γεγονός ότι αναγνωρίζει πως η σεξουαλική βία αποτελεί απειλή για τη διεθνή 
ειρήνη και ασφάλεια·

4. τονίζει ότι σε όλες οι αποστολές της ΕΕ (ομάδες διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης 
και αστυνομικές και ειρηνευτικές δυνάμεις κ.λπ.) πρέπει να περιλαμβάνονται σύμβουλοι 
σε θέματα ισότητας των φύλων, να παρέχεται κατάρτιση επί της ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου στις διάφορες πολιτικές και να απασχολούνται κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 40% γυναίκες σε όλες τις βαθμίδες, περιλαμβανομένων και των ανώτατων
βαθμίδων·

5. επισημαίνει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις έρευνες για την
ειρήνη, στην πρόληψη και τη διευθέτηση συγκρούσεων, στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, 
στην ανασυγκρότηση και την ανοικοδόμηση μετά τη διευθέτηση συγκρούσεων, στα 
χρηματοδοτικά μέσα, στα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα/περιφέρεια και στον σχεδιασμό 
όλων των εξωτερικών παρεμβάσεων·

6. καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να εκπονήσει έρευνα για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις εξωτερικές αποστολές της ΕΕ·

7. θεωρεί απαραίτητο να περιλαμβάνεται σε όλες τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε τρίτες χώρες ένα κέντρο ισότητας των φύλων με επαρκείς αρμοδιότητες, 
δεξιότητες και πόρους·

8. τονίζει μετ’ επιτάσεως την ανάγκη διαβούλευσης με τοπικές οργανώσεις γυναικών και 
διεθνή δίκτυα γυναικών για την ειρήνη καθώς και την ανάγκη στήριξής τους· συνιστά την 
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παροχή πολιτικής και οικονομικής στήριξης, κατάρτισης, συνδρομής για την οικοδόμηση 
ικανοτήτων και τεχνικής αρωγής, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις ειρηνευτικές 
διαπραγματεύσεις και τη μη βίαιη επίλυση των συγκρούσεων·

9. τονίζει τη σημασία της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου κατά τη διαπραγμάτευση 
και την εφαρμογή ειρηνευτικών συμφωνιών, με σκοπό την προώθηση της συνταγματικής 
προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών·

10. θεωρεί πως έχει καίρια σημασία ο τερματισμός της ατιμωρησίας των εγκλημάτων βίας 
λόγω φύλου και να εξαιρεθούν τα εγκλήματα αυτά, όπου είναι εφικτό, από τη χορήγηση 
αμνηστίας·

11. επισημαίνει ότι, τα προγράμματα αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης πρέπει να 
περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τις πρώην μαχήτριες·

12. ζητεί από την ΕΕ, όταν στηρίζει τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας μετά τη 
διευθέτηση συγκρούσεων, να μεριμνά για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, 
παρέχοντας σχετική κατάρτιση και ειδημοσύνη όσον αφορά το Σύνταγμα, τις εκλογές, την 
αστυνομία και τη δικαιοσύνη·

13. τονίζει ότι, όταν διενεργούνται εκλογές σε μια χώρα που εξέρχεται από περίοδο 
συγκρούσεων, πρέπει να ενισχύεται η συμμετοχή των γυναικών μέσω ειδικών 
προγραμμάτων και ποσοστώσεων σε όλα τα επίπεδα·

14. θεωρεί πολύ σημαντικό να ενταχθούν οι γυναίκες στις οικονομικές δραστηριότητες των 
κοινωνιών που εξέρχονται από συγκρούσεις, προκειμένου να στηριχθεί η 
κοινωνικοοικονομική τους χειραφέτηση, και τονίζει τον θετικό ρόλο που διαδραματίζουν 
οι μικροπιστώσεις·

15. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να παρέχεται στις γυναίκες που έχουν υποστεί 
σεξουαλική βία πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας 
και σε προγράμματα ευαισθητοποίησης που θα στηρίξουν τις γυναίκες αυτές, ώστε να 
αντιμετωπίσουν το στίγμα που τις ακολουθεί·

16. συνιστά την εφαρμογή του κώδικα συμπεριφοράς του προσωπικού του ΟΗΕ που υπηρετεί 
σε περιοχές που εξέρχονται από συγκρούσεις και ζητεί την επίδειξη μηδενικής ανοχής για 
τη σεξουαλική βία που διαπράττεται από προσωπικό ειρηνευτικών δυνάμεων ή ΜΚΟ·

17. θεωρεί απαραίτητο να ληφθεί υπόψη η διάσταση του φύλου κατά την αντιμετώπιση των 
προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, μεταξύ άλλων και στον σχεδιασμό 
των καταυλισμών προσφύγων.
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