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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. emlékeztet arra, hogy béke nem egyszerűen a háború hiánya, és hogy nincsen béke 
igazságosság nélkül; emlékeztet továbbá, hogy egy békefolyamat csak úgy tartható fenn 
maradéktalanul, ha abba a nőket is egyenlő mértékben bevonják; rámutat, hogy az 
ellenségeskedések beszüntetése nem jelent szükségszerűen biztonságot a nők számára, és 
ismételten kijelenti, hogy a nők a változások cselekvő résztvevői, és ezt számos 
alkalommal kifejezésre juttatták, ideértve békefolyamatok kezdeményezését is;

2. felszólít európai cselekvési terv kidolgozására az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Biztonsági Tanácsa (UNSCR) által hozott 1325. számú határozat alkalmazása érdekében, 
és kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a partnerországokat nemzeti cselekvési tervek 
kidolgozására; javasolja az emberi jogok védelmére vonatkozó uniós irányvonalak 
felülvizsgálatát, továbbá a teljes összhang biztosítását az UNSC 1325. számú 
határozatával; 

3. üdvözli az UNSC 1820. számú határozatának elfogadását, és különösen azt, hogy ez a 
nevezett határozat elismeri, hogy a nemi erőszak a nemzetközi béke és biztonság ellen 
irányuló fenyegetés;

4. hangsúlyozza, hogy az EU valamennyi misszióján (a közvetítő és a tárgyalócsoportok, a 
rendőrség és a békefenntartó erők) jelen kellene lenniük a nemi egyenjogúsággal 
kapcsolatos tanácsadóknak és biztosítani kell az oktatást, a nők legalább 40%-os 
részvételével minden szinten, ideértve a legmagasabb szinteket is;

5. rámutat, hogy a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó szemléletet érvényesíteni kell a 
béke érdekében folytatott kutatásokban, a konfliktusok megelőzése és elhárítása, illetve a 
konfliktusokat követő helyreállítás során, a pénzügyi eszközök felhasználáskor, illetve az 
országos és regionális stratégiai dokumentumokban és minden külső beavatkozás 
tervezésekor;

6. kéri a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét, hogy végezzen kutatást a nők és 
férfiak esélyegyenlőségéről az EU külső misszióin;

7. szükségesnek véli, hogy az Európai Közösségek harmadik országokba utazó valamennyi 
küldöttségében a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó képviselő is jelen legyen, 
aki megfelelő felhatalmazással, szakértelemmel és forrásokkal rendelkezik;

8. határozottan kiemeli, hogy meg kell kérdezni és támogatni kell a nők helyi szervezeteit, 
valamint a béke érdekében létrehozott nemzetközi nőszervezeteket; javasolja, hogy 
nyújtsanak politikai és pénzügyi támogatást, oktatást, képességfejlesztő és technikai 
segítséget, ideértve a béketárgyalásokat és a konfliktusok erőszakmentes megoldásáról 
folytatott tárgyalásokat is;
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9. hangsúlyozza a nemek közötti egyenlőség szem előtt tartásának fontosságát a 
békemegállapodásokat előkészítő tárgyalásokon és e megállapodások alkalmazása során, 
előmozdítva a nők jogainak alkotmányos védelmét;

10. alapvető fontosságúnak tartja, hogy véget kell vetni a nemi alapú erőszakos 
bűncselekmények büntetlen elkövetésének, és ezeket a bűntetteket – ahol lehetséges – ki 
kell vonni az amnesztiára vonatkozó rendelkezések alól;

11. rámutat, hogy a lefegyverezésre, leszerelésre és újrabeilleszkedésre (DDR) irányuló 
programoknak különleges rendelkezéseket kellene tartalmazniuk a volt női katonákra 
vonatkozóan;

12. kéri, hogy az EU a biztonsági ágazat konfliktust követő reformjának támogatása során 
juttassa érvényre a nemek közötti egyenlőség szemléletét, biztosítva a nemi 
egyenjogúságra vonatkozó képzést és a szaktanácsadást az alkotmányosság, a választások, 
a rendőrségi munka és az igazságszolgáltatás terén;

13. hangsúlyozza, hogy a konfliktusokon átesett országban tartott választásokon egyedi 
programok, valamint minden szinten érvényes kvóták révén támogatni kellene a nők 
részvételét;

14. döntő horderejűnek tartja a nők bevonását a konfliktuson átesett társadalmak gazdasági 
életébe, társadalmi-gazdasági erejük támogatása érdekében, és hangsúlyozza a nők pozitív 
szerepét a mikrohitelek tekintetében;

15. nyomatékosan hangsúlyozza hogy a nemi erőszakot szenvedett nők számára teljes 
hozzáférést kell biztosítani a nőgyógyászati és rehabilitációs szolgáltatásokhoz, valamint 
azokhoz a programokhoz, amelyek célja a megbélyegzésük leküzdésének támogatása;

16. javasolja, hogy a konfliktusok utáni övezetekben szolgálatot teljesítő ENSZ-
alkalmazottakra vonatkozó magatartási kódex megerősítését, és felhív a zéró tolerancia 
elvének alkalmazására a békefenntartók vagy a nem-kormányzati szervezetek 
alkalmazottai által elkövetett nemi erőszakkal szemben;

17. szükségesnek tartja a nemek közötti egyenjogúság tekintetbe vételét a menekültek és az 
internált személyek ügyeinek kezelésekor, ideértve a menekülttáborok kialakítását is.
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