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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påminner om att fred inte bara betyder att krig inte förekommer. Fred 
kan nämligen inte uppnås utan rättvisa. Parlamentet påminner även om att ett fullt 
engagemang för alla parter i fredsprocessen endast kan uppnås om kvinnor garanteras ett 
lika stort deltagande som män. Parlamentet påpekar att kvinnor inte nödvändigtvis kan 
känna sig säkra trots att fientligheterna upphört, och upprepar att kvinnor aktivt tar del i 
omställningsprocesser, vilket de har visat prov på i flera sammanhang, även genom att 
lansera fredsinitiativ.

2. Europaparlamentet begär att det ska utarbetas en europeisk handlingsplan för 
FN:s säkerhetsråds resolution 1325, och ber Europeiska kommissionen att uppmana 
partnerländerna att ta fram nationella handlingsplaner. Parlamentet föreslår att 
EU:s riktlinjer för försvar av mänskliga rättigheter ses över så att man garanterar full 
överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1325.

3. Europaparlamentet välkomnar antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1820, särskilt 
dess erkännande av att sexuellt våld utgör ett hot mot internationell fred och säkerhet.

4. Europaparlamentet betonar att EU:s insatser (medlings- och förhandlingsgrupper, 
polisstyrkor och fredsbevarande styrkor m.m.) bör inbegripa jämställdhetsrådgivare och 
utbildning om integrering av ett jämställdhetsperspektiv, och att minst 40 procent av 
deltagarna bör bestå av kvinnor på alla nivåer, även inom den högsta ledningen.

5. Europaparlamentet betonar vikten av att ett jämställdhetsperspektiv integreras i 
fredsforskning, konfliktförebyggande och konfliktlösning, fredsbevarande operationer, 
rehabilitering och återuppbyggnad efter konflikter, finansiella instrument, 
landstrategidokument och regionala strategidokument och i planering av alla externa 
ingripanden.

6. Europaparlamentet uppmanar Europeiska jämställdhetsinstitutet att utföra en 
undersökning om införlivandet av ett jämställdhetsperspektiv i EU:s externa uppdrag.

7. Europarlamentet anser det vara nödvändigt att i alla kommissionens delegationer i 
tredjeländer inrätta en kontaktpunkt för jämställdhetsfrågor med ett lämpligt mandat och 
adekvata kunskaper och resurser.

8. Europaparlamentet betonar med eftertryck behovet att samråda med och stödja lokala 
kvinnoorganisationer och internationella nätverk för kvinnor som arbetar för fred. 
Parlamentet rekommenderar att man sörjer för politiskt och finansiellt stöd, utbildning, 
kapacitetsuppbyggnad och tekniskt stöd, även när det gäller fredsförhandlingar och 
lösning av konflikter utan våld.
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9. Europaparlamentet betonar vikten av att man antar ett jämställdhetsperspektiv vid 
förhandlingar om och genomförande av fredsavtal i syfte att främja det 
författningsmässiga skyddet av kvinnors rättigheter.

10. Europaparlamentet anser att det är absolut nödvändigt att sätta stopp för könsbaserade 
våldsbrott som kan begås utan straff, och att i mån av möjlighet se till att sådana brott inte 
omfattas av amnestibestämmelser.

11. Europaparlamentet påpekar att program för avväpning, demobilisering och återintegrering 
bör inbegripa särskild bestämmelser för kvinnliga soldater.

12. Europaparlamentet uppmanar EU att inom ramen för sitt stöd till en reform av 
säkerhetssektorn (SSR) efter en konflikt införliva ett jämställdhetsperspektiv genom att 
erbjuda utbildning om jämställdhet och sakkunskap i frågor som berör konstitution och 
val samt polis- och rättsväsende.

13. Europaparlamentet betonar att kvinnors deltagande i val som ordnas i ett land efter en 
konflikt bör stödjas med hjälp av särskilda program och kvoter på alla nivåer.

14. Europaparlamentet anser det vara av avgörande betydelse att kvinnor engageras i den 
ekonomiska verksamheten i samhället efter en konflikt i syfte att stärka deras ställning i 
socioekonomiska frågor. Parlamentet understryker den positiva roll som mikrokrediterna 
spelar.

15. Europaparlamentet understryker att kvinnor som utsatts för sexuellt våld måste garanteras 
full tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård samt till sensibiliseringsprogram som 
hjälper dessa kvinnor att hantera den stigmatisering som de kan drabbas av.

16. Europaparlamentet rekommenderar att man tillämpar uppförandekoden för FN-tjänstemän 
som är utstationerade i områden som återhämtar sig från en konflikt, och efterlyser 
nolltolerans mot sexuellt våld som utövats av fredsbevarare eller personal från 
icke-statliga organisationer.

17. Europaparlamentet anser att man måste ta hänsyn till jämställdhetsfrågor i samband med
kontakter med flyktingar och internt fördrivna personer, samt även då flyktingläger 
upprättas.
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