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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Desenvolvimento, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta o programa de acção estabelecido pela Decisão nº 293/2000/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Janeiro de 2000, que adopta um programa de 
acção comunitário (programa Daphne) (2000-2003) relativo a medidas preventivas de 
combate à violência exercida contra as crianças, os adolescentes e as mulheres,1

A. Considerando o nº 9 do programa de acção adoptado pela quarta conferência mundial das 
mulheres, reunida em Pequim de 4 a 5 de Setembro de 1995, o qual é igualmente um 
princípio fundamental enunciado em todas as conferências internacionais da última 
década relativas aos direitos da criança, 

1. Recorda que a estratégia externa da União Europeia, no que diz respeito aos direitos da 
criança, deveria ter como base os valores e os princípios definidos pela declaração 
universal dos direitos do homem, nomeadamente os seus artigos 3º, 16º, 18º, 23º, 25º, 26º 
e 29º;

2. Sublinha que todas as acções a favor dos direitos da criança deveriam respeitar o papel 
prioritário dos pais e da rede familiar imediata da criança; 

3. Condena todas as formas de violência em relação  às crianças: a violência física, 
psicológica e sexual, a ortogénese em função do sexo, a escravatura, o tráfico ou a venda 
de crianças e seus órgãos, a pedopornografia, a prostituição infantil, a pedofilia, assim 
como a grande pobreza, a fome e os conflitos armados; 

4. Condena particularmente as violações específicas dos direitos das mulheres e das jovens 
raparigas, tais como os crimes de "honra", os casamentos forçados e as mutilações genitais 
que nunca podem ser justificados e não devem em nenhum contexto ser tolerados; 

5. Solicita aos Estados receptores e dadores de ajuda ao desenvolvimento que seja 
sistematicamente incluída em todas as trocas uma cláusula de saúde relativa à protecção 
das crianças, vítimas da grande pobreza e doentes com pneumonia, diarreias e paludismo, 
as principais doenças responsáveis pela morte das crianças nos países em 
desenvolvimento.

                                               
1 JO L 34 de 9.2.2000, p. 1.
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