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FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 293/2000/EG av den 
24 januari 2000 om att anta ett program för gemenskapens insatser (Daphne-programmet) 
(2000–2003) för förebyggande åtgärder i kampen mot våld mot barn, ungdomar och 
kvinnor1, och av följande skäl:

A. Man måste beakta punkt 9 i det handlingsprogram som antogs vid den fjärde 
internationella kvinnokonferensen i Peking den 4–15 september 1995 och som även är en 
grundprincip som framhölls vid alla internationella konferenser under förra årtiondet om 
barns rättigheter.

1. Europaparlamentet påminner om att EU:s utrikesstrategi för barns rättigheter bör utgå från 
värderingar och principer som fastställs i den allmänna förklaringen om mänskliga 
rättigheter, särskilt artiklarna 3, 16, 18, 23, 25, 26 och 29.

2. Europaparlamentet understryker att alla insatser för barns rättigheter bör respektera den 
prioriterade ställning som barnets föräldrar och närmaste släkt har.

3. Europaparlamentet fördömer alla typer av våld mot barn: fysiskt, psykiskt och sexuellt 
våld, födelsekontroll som går ut på att bestämma barnets kön, slaveri, handel med barn 
eller deras organ, barnpornografi, barnprostitution och pedofili, liksom den stora 
fattigdomen och svälten samt väpnade konflikter.

4. Europaparlamentet fördömer särskilt överträdelser av kvinnors och unga flickors 
rättigheter, till exempel s.k. ”hedersbrott”, tvångsgifte och könsstympning, som inte kan 
rättfärdigas under några omständigheter och aldrig får tolereras.

5. Europaparlamentet begär att mottagar- och givarländerna av utvecklingsstöd i alla sina 
utbyten systematiskt inbegriper en hälsoklausul om skydd av barn, som faller offer för stor 
fattigdom och drabbas av lunginflammation, diarré eller malaria – de främsta orsakerna 
till barnadödligheten i utvecklingsländerna.

                                               
1 EUT L 34 , 9.2.2000, s. 1.
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