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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie ontwikkelingssamenwerking onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op 
te nemen:

– gelet op het actieprogramma uit Besluit nr. 293/2000/CE van het Europees Parlement en 
de Raad van 24 januari 2000 tot vaststelling van een communautair actieprogramma (het 
programma Daphne) (2000-2003) betreffende preventieve maatregelen ter bestrijding van 
geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen1,

A. overwegende dat punt 9 van het Slotdocument van de Vierde Wereldvrouwenconferentie, 
die in Beijing werd gehouden van 4 tot 15 september 1995, ook een fundamenteel 
beginsel is waarnaar in alle internationale conferenties van het vorige decennium 
betreffende de rechten van het kind werd verwezen,

1. herinnert eraan dat het externe optreden van de EU wat betreft de rechten van het kind op 
de waarden en beginselen zou moeten steunen zoals geformuleerd in de Universele 
Verklaring van de rechten van de mens, met name in de artikelen 3, 16, 18, 23, 25, 26 en
29;

2. benadrukt dat bij alle maatregelen ter bescherming van de rechten van het kind de 
prioritaire plaats van ouders en naaste familie van het kind moet worden gerespecteerd; 

3. veroordeelt alle vormen van geweld tegenover kinderen: fysiek, psychologisch of seksueel 
geweld, geboorteregeling op basis van geslacht, slavernij, smokkel of handel in kinderen 
of hun organen, kinderpornografie, kinderprostitutie, pedofilie, maar ook extreme 
armoede of hongersnood en gewapende conflicten;

4. veroordeelt in het bijzonder de specifieke schendingen van de rechten van vrouwen en 
meisjes, zoals de zogenaamde "eerdelicten", gedwongen huwelijken en genitale 
verminkingen, die op geen enkele wijze gerechtvaardigd of getolereerd kunnen worden;

5. roept de staten die ontwikkelingshulp ontvangen of verlenen op in alle onderlinge 
contacten systematisch een gezondheidsclausule te verwerken ter bescherming van 
kinderen die getroffen worden door extreme armoede, longontsteking, diarree of malaria, 
aangezien deze ziekten de grootste doodsoorzaak bij kinderen in ontwikkelingslanden 
zijn.

                                               
1 PB L 34 van 9.2.2000, blz. 1.


	753073nl.doc

