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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:

– der henviser til det handlingsprogram, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 293/2000/EF af 24. januar 2000 om vedtagelse af et EF-handlingsprogram 
(Daphne-programmet) (2000-2003) om forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af 
vold mod børn, unge og kvinder1,

A. der henviser til punkt 9 i handlingsplanen fra den fjerde internationale kvindekonference i 
Beijing den 15. september 1995, som ligeledes er et grundlæggende princip, der er blevet 
understreget i forbindelse med samtlige af det seneste årtis internationale konferencer om 
børns rettigheder,

1. minder om, at EU's eksterne strategi med hensyn til børns rettigheder bør hvile på de 
værdier og principper, der er stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettigheder, 
navnlig artikel 3, 16, 18, 23, 25, 26, og 29;

2. understreger, at alle handlinger til fordel for børns rettigheder burde respektere, at 
forældrene og de tætte familiebånd har første prioritet;

3. fordømmer alle former for vold mod børn, herunder fysisk, psykologisk og seksuel vold, 
kønsbestemt fødselskontrol, slaveri, handel med eller salg af børn eller deres organer, 
børnepornografi, børneprostitution, pædofili samt fattigdom, sult og væbnede konflikter;

4. fordømmer især de specifikke brud på kvinders og unge pigers rettigheder; som såkaldte 
æresforbrydelser, tvangsægteskaber og kønslemlæstelse, som aldrig kan retfærdiggøres, 
og som aldrig under nogen omstændigheder bør tolereres;

5. opfordrer de lande, der modtager eller giver udviklingshjælp, til at indføre en 
sundhedsklausul, som skal beskytte børn, der er ofre for fattigdom og lider af 
lungebetændelse, diarré eller malaria, som er blandt de hyppigste årsager til dødsfald hos 
børn i udviklingslandene.

                                               
1 EFT L 34 af 9.2.2000, s. 1.
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