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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:

A. tekintettel a nők 1995. szeptember 4–15-én Pekingben tartott 4. világkonferenciáján 
elfogadott cselekvési program 9. pontjára, amely a megelőző évtized valamennyi 
nemzetközi gyermekjogi konferenciáján hangoztatott alapvető elv is;

– tekintettel a gyermekekkel, a fiatalokkal és a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelmet 
szolgáló megelőző intézkedésekre vonatkozó közösségi cselekvési program (a Daphne 
program) (2000–2003) elfogadásáról szóló, 2000. január 24-i 293/2000/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatra1,

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió külső gyermekjogi stratégiáját az emberi jogok 
egyetemes nyilatkozatában, nevezetesen annak 3., 16., 18., 23., 25., 26. és 29. cikkében 
lefektetett értékekre és elvekre kell alapozni;

2. hangsúlyozza, hogy a gyermekek jogainak érvényesülését előmozdító minden fellépés 
során tiszteletben kell tartani a gyermek szüleinek és közvetlen családi körének kiemelt 
helyét;

3. elítéli a gyermekek elleni erőszak minden formáját: a testi és lelki bántalmazást, a 
szexuális visszaélést, a szelektív, nemi alapú terhességmegszakítást, a rabszolgaságot, a 
gyermekek vagy szerveik kereskedelmét vagy értékesítését, a gyermekpornográfiát, a 
gyermekprostitúciót, a pedofíliát, valamint a rendkívüli szegénységet, éhínséget, és a 
fegyveres konfliktusokat;

4. különösképp elítéli a nők és fiatal lányok jogainak megsértését, az olyan eseteket, mint az 
úgynevezett becsületbeli bűncselekmények, a kényszerházasság és a nemi csonkítás, 
amelyeket soha semmilyen körülmény nem tesz indokolttá vagy elfogadhatóvá;

5. felhívja a fejlesztési támogatásokban részesülő vagy ilyen támogatásokat nyújtó 
államokat, hogy minden közös dokumentumukba következetesen foglaljanak bele egy 
egészségügyi cikket a gyermekek védelméről, akik a rendkívüli szegénység, a 
tüdőgyulladás, a hasmenéses megbetegedések vagy a malária áldozatai, amelyek a 
legnagyobb mértékben felelősek a gyermekek halálozásáért a fejlődő országokban.

                                               
1 HL L 34., 2000.2.9., 1. o.
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