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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju akcijskega programa, ki je bil vzpostavljen s sklepom št. 293/2000/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. januarja 2000 o sprejetju akcijskega programa 
Skupnosti (program Daphne) (2000–2003) o preventivnih ukrepih za boj proti nasilju nad 
otroki, mladostniki in ženskami1,

A. ker je bila točka 9 akcijskega programa, sprejetega na četrti svetovni konferenci o 
ženskah v Pekingu, od 4. do 15. septembra 1995, kot temeljno načelo izpostavljena tudi 
na vseh mednarodnih konferencah o pravicah otrok v preteklem desetletju,

1. opozarja, da bi morala zunanja strategija Evropske unije v zvezi s pravicami otrok 
temeljiti na vrednotah in načelih, ki so opredeljeni v splošni deklaraciji o človekovih 
pravicah, zlasti v členih 3, 16, 18, 23, 25, 26 in 29;

2. poudarja, da bi moral vsak ukrep v korist pravic otrok spoštovati prednostno vlogo staršev 
in neposrednega družinskega okolja otroka;

3. obsoja vse oblike nasilja proti otrokom: telesno, psihološko in spolno nasilje, nadzor nad 
rojstvi, suženjstvo, trgovanje ali prodajo otrok ali njihovih organov, otroško pornografijo, 
otroško prostitucijo, pedofilijo kot tudi veliko revščino, lakoto in oborožene spopade;

4. obsoja zlasti določene kršitve pravic žensk in mladih deklet, kot so t. i. zločini iz časti, 
prisilne poroke in pohabljanje spolnih organov, ki jih ni mogoče upravičiti in se jih v 
nobenem primeru ne sme dopuščati;

5. poziva države prejemnice in darovalke razvojnih pomoči, naj se pri vseh izmenjavah 
sistematično doda zdravstvena klavzula za zaščito otrok, ki so žrtve velike revščine ali 
bolehajo za pljučnico, drisko ali malarijo, kar so glavni vzroki za številne smrti otrok v 
državah v razvoju.
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