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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając program działania ustalony na mocy decyzji nr 293/2000/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 stycznia 2000 r. przyjmującej program działania 
Wspólnoty (program Dafne) (2000-2003) w sprawie środków zapobiegawczych w walce 
przeciwko przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet1,

A. mając na uwadze pkt 9 platformy działania IV światowej konferencji w sprawie kobiet, 
która odbyła się w Pekinie w dniach 4-15 września 1995 r., stanowiący również 
podstawową zasadę, wyrażaną na wszystkich konferencjach międzynarodowych 
minionego dziesięciolecia dotyczących praw dziecka,

1. przypomina, że działania zewnętrzne Unii Europejskiej w zakresie praw dziecka powinny 
opierać się na wartościach i zasadach zdefiniowanych w Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, w szczególności w art. 3, 16, 18, 23, 25 i 29;

2. podkreśla, że wszelkie działania na rzecz praw dziecka powinny być przeprowadzane z 
poszanowaniem pierwszoplanowej roli rodziców i najbliższego otoczenia rodzinnego 
dziecka;

3. potępia wszystkie formy przemocy wobec dzieci: przemoc fizyczną, psychiczną i 
seksualną, kontrolę urodzin mającą na celu selekcję płci, niewolnictwo, handel dziećmi 
lub ich organami, pornografię dziecięcą, prostytucję dziecięcą, pedofilię oraz ogromne 
ubóstwo, głód i konflikty zbrojne;

4. potępia szczególnie specyficzne przypadki łamania praw kobiet i dziewcząt, takie jak 
„zbrodnie honorowe”, przymusowe małżeństwa, okaleczenia narządów płciowych, 
uważając, że nie można ich w żaden sposób usprawiedliwiać i nie należy ich tolerować;

5. wzywa państwa otrzymujące pomoc rozwojową i te, które jej udzielają do 
systematycznego włączania we wszystkie wymiany klauzuli sanitarnej mającej na celu 
ochronę dzieci dotkniętych ogromnym ubóstwem oraz chorobami takimi jak zapalenie 
płuc, biegunki lub malaria, które są głównymi przyczynami śmierci dzieci w krajach 
rozwijających się. 

                                               
1 Dz.U. L 34 z 9.2.2000, s. 1.
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