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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Desenvolvimento, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

1. Lembra que a paz não é apenas a ausência de guerra, que não existe paz sem justiça, e, 
bem assim, que a apropriação plena de um processo de paz por parte de uma comunidade 
só pode ser alcançada se as mulheres nele participarem em pé de igualdade; faz notar que 
o termo das hostilidades não implica, necessariamente, segurança para as mulheres, e 
reafirma que estas são sujeitos activos da mudança e que o demonstraram em inúmeras
ocasiões, nomeadamente através do lançamento de iniciativas a favor da paz;

2. Insta à elaboração de um plano de acção europeu com vista à aplicação da Resolução n.º 
1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas (RCSNU) e pede à Comissão 
Europeia que exorte os países parceiros a desenvolverem planos similares a nível 
nacional; sugere, igualmente, a revisão das orientações da UE em matéria de defesa dos 
direitos humanos, de modo a garantir o pleno cumprimento da RCSNU n.º 1325;

3. Regozija-se com a adopção da RCSNU n.º 1820 e, em particular, com o reconhecimento 
de que a violência sexual constitui uma ameaça para a paz e a segurança internacionais;

4. Chama a atenção para o facto de todas as missões da UE (designadamente as equipas de
mediadores e negociadores e as forças policiais e de manutenção da paz) deverem
proporcionar aconselhamento e formação em matéria de promoção da igualdade entre 
homens e mulheres e ser constituídas em todos os escalões por, no mínimo, 40% de 
mulheres, inclusive nos níveis de maior responsabilidade;

5. Salienta a necessidade de integrar a perspectiva do género na investigação em matéria de
paz, na prevenção e na resolução de conflitos, nas operações de manutenção da paz, nos
processos de reabilitação e de reconstrução pós-conflitos, nos instrumentos de
financiamento, nos documentos de estratégia por país ou por região e no planeamento das
intervenções externas;

6. Exorta o Instituto Europeu da Igualdade entre Homens e Mulheres a estudar a integração 
da perspectiva de género nas missões externas da UE;

7. Considera imprescindível que todas as delegações comunitárias em países terceiros 
incluam um núcleo responsável pelas questões de género, com mandato, competências e 
recursos adequados;

8. Destaca, com especial ênfase, a necessidade de consultar e apoiar as organizações e as 
redes internacionais de mulheres a favor da paz, e recomenda a concessão de apoio 
político e financeiro, formação, reforço de capacidades e assistência técnica, 
nomeadamente no que respeita a negociações de paz e à resolução pacífica de conflitos;

9. Sublinha a importância da adopção de uma perspectiva de género na negociação e na 
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execução de acordos de paz, a fim de promover a salvaguarda constitucional dos direitos 
das mulheres;

10. Considera crucial que se ponha termo à impunidade de crimes de violência em razão do
género e que, sempre que possível, se exclua esse tipo de crimes do âmbito das medidas 
de amnistia;

11. Faz notar que os programas de desarmamento, desmobilização e reintegração (DDR) 
devem incluir medidas específicas destinadas às mulheres ex-combatentes;

12. Solicita à UE que, ao apoiar processos de reforma do sector da segurança (RSS) 
empreendidos na sequência de conflitos, introduza uma perspectiva de género mediante 
formação e aconselhamento nessa matéria nos domínios constitucional, eleitoral, policial e 
judiciário;

13. Salienta a conveniência de, sempre que se realizarem eleições num país em que tenha 
ocorrido um conflito, apoiar a participação das mulheres nas mesmas, recorrendo a
programas específicos e à introdução de quotas a todos os níveis;

14. Considera decisivo para o reforço da condição socioeconómica das mulheres o 
envolvimento destas na actividade económica nas sociedades pós-conflito, e destaca o 
importante papel desempenhado pelo microcrédito;

15. Sublinha a necessidade de garantir às mulheres vítimas de violência sexual o pleno acesso 
a serviços de saúde sexual e reprodutiva e a programas de sensibilização que as ajudem a 
enfrentar os estigmas associados a esses casos;

16. Recomenda o controlo do cumprimento do código de conduta do pessoal da ONU em 
serviço em zonas pós-conflito e exige “tolerância zero” em relação a casos de violência 
sexual perpetrada por forças de manutenção da paz ou por pessoal de ONG;

17. Considera necessário ter em conta as questões de género na abordagem dos problemas dos 
refugiados e das pessoas deslocadas no interior de um território, nomeadamente no que 
respeita à concepção e instalação de campos de refugiados.
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