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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:

- έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης που ορίστηκε με την απόφαση αριθ. 293/2000EK του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 2000 για την 
έγκριση ενός προγράμματος κοινοτικής δράσης (πρόγραμμα Daphne) (2000-2003) περί 
προληπτικών μέτρων κατά της βίας εις βάρος παιδιών, εφήβων και γυναικών1 ,

Α. λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 9 του προγράμματος δράσης που εγκρίθηκε από την  4η 
Παγκόσμια Διάσκεψη Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο στις 15 και 16 
Σεπτεμβρίου 1995, που αποτελεί επίσης θεμελιώδη αρχή η οποία επαναλαμβανόταν σε 
όλες τις διεθνείς διασκέψεις της προηγούμενης δεκαετίας σχετικά με τα δικαιώματα του 
παιδιού,

Β. υπενθυμίζει ότι η εξωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ'ό,τι αφορά τα 
δικαιώματα του παιδιού πρέπει να θεμελιώνεται στις αξίες και τις αρχές που ορίζονται 
με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, συγκεκριμένα δε με 
τα άρθρα 3, 16, 18, 23, 25, 26 και 29,

2. υπογραμμίζει ότι κάθε δράση υπέρ των δικαιωμάτων του παιδιού πρέπει να σέβεται την 
πρωταρχική θέση των γονέων και του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος του 
παιδιού,

3. καταδικάζει κάθε μορφής βία εις βάρος των παιδιών: τη σωματική, ψυχολογική και 
σεξουαλική βία, τη ρύθμιση των γεννήσεων με βάση το φύλο, τη δουλεία, το 
σωματεμπόριο παιδιών ή το εμπόριο οργάνων τους, την παιδική πορνογραφία, την 
παιδική πορνεία, την παιδοφιλία καθώς και τη μεγάλη φτώχεια και την πείνα και τις 
ένοπλες συγκρούσεις,

4. καταδικάζει όλως ιδιαιτέρως τις ειδικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών 
και των κοριτσιών, όπως τα αποκαλούμενα εγκλήματα "τιμής", τους αναγκαστικούς 
γάμους και τους ακρωτηριασμούς γεννητικών οργάνων που ποτέ δεν μπορούν να 
δικαιολογούνται και επ'ουδενί μπορούν να γίνουν ανεκτά,

5. απευθύνει έκκληση στα κράτη που λαμβάνουν και σε εκείνα που προσφέρουν 
αναπτυξιακή βοήθεια προκειμένου να συμπεριλαμβάνεται συστηματικά σε κάθε 
συναλλαγή μία υγειονομική ρήτρα για την προστασία των παιδιών, θυμάτων της 
μεγάλης ένδειας και που πλήττονται από πνευμονία, διάρροιες ή ελονοσία, που 
αποτελούν τα κύρια αίτια θανάτων παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
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