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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozvoj jako věcně příslušný výbor, 

aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že se v usnesení ze dne 18. září 20141 uvádí, že onemocněním 

způsobeným virem Ebola jsou nepoměrně častěji postiženy ženy, které tvoří průměrně 

55–75 % všech obětí; vzhledem k tomu, že podle dostupných poznatků jsou mimořádně 

silně postiženy těhotné ženy, neboť při nákaze virem dosahuje jejich úmrtnost téměř 

100 %, ale také vzhledem k jejich zranitelnosti a k obavám z infekce při péči o zdraví 

matek; 

B. vzhledem k tomu, že ženy jsou nejen náchylnější k nákaze touto infekcí, ale že v důsledku 

šíření tohoto onemocnění trpí také jejich vzdělání, zdravotní péče, zajištění potravin 

a jejich existenční jistota; 

C. vzhledem k tomu, že ženy a dívky jsou ve zvýšené míře vystaveny působení viru Eboly, 

a to jako hlavní pečovatelky, zdravotnice působící u porodů, těhotné pacientky či osoby, 

které připravují těla zemřelých k pohřebním rituálům; vzhledem k tomu, že ženy jsou 

často silně postiženy ztrátou příjmu jako drobní zemědělci nebo přeshraniční obchodnice, 

které jsou konfrontovány se snižováním produkce potravin a plodin; vzhledem k tomu, 

že ženy čelí prudkému nárůstu cen potravin, horšímu zajištění potravin a uzavření hranic, 

což vede k opožděnému splácení mikroúvěrů a k tomu, že je pro ně těžší uživit rodinu; 

D. vzhledem k tomu, že aktivisté prosazující rovnost žen a mužů a skupiny hájící ženy 

v nejpostiženějších zemích naléhavě žádali vedoucí představitele, aby řešili neúměrný 

dopad onemocnění způsobeného virem Ebola na ženské obyvatelstvo; 

E. vzhledem k tomu, že v neformálním hospodářském sektoru, který je vážně postižen, 

převládají ženy; 

F. vzhledem k tomu, že onemocnění virem Ebola vede u těhotných žen k častým potratům, 

jelikož v případě onemocnění dokáže budoucí matka své dítě donosit jen málokdy; 

G. vzhledem k tomu, že existuje vysoké riziko, že kojící matky předají tuto chorobu svým 

dětem, a vzhledem k tomu, že by se v takových případech mělo indisponovaným matkám 

pomoci, aby přešly na krmení dětí z kojenecké láhve; 

H. vzhledem k tomu, že možnost léčby je s ohledem na její invazivní charakter u těhotných 

žen problematická; 

I. vzhledem k tomu, že zdraví matek a dětí chránili v boji s virem Ebola zdravotníci bojující 

s dětskou obrnou, kteří se podíleli na naléhavém zásahu v Nigérii; vzhledem k tomu, 

že v Nigérii se virus Ebola dostal pod kontrolu částečně díky vytvoření krizových center 

podle vzoru středisek pro boj proti obrně; 

J. vzhledem k tomu, že ženy nejsou v rámci systémů zdravotnictví jen ohroženými osobami, 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2014)0026. 
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ale z důvodu svého postavení ve společnosti hrají také hlavní úlohu při zabraňování šíření 

viru Ebola, např. jako zdravotní sestry, uklízečky nebo pracovnice v prádelnách 

v nemocnicích, při zvyšování povědomí o nákaze virem Ebola, při plánování opatření 

v reakci na tuto nákazu a při propagaci preventivních opatření v rámci svých komunit; 

K. vzhledem k tomu, že většinu zdravotnického personálu, který se nakazil a na nákazu tímto 

virem zemřel, představují ošetřovatelky; vzhledem k tomu, že humanitární krize vedla 

k odlivu zdravotnického zázemí, vybavení a personálu a těhotné ženy připravila o již tak 

vzácné prostředky; vzhledem k tomu, že hlavní nadcházející zdravotní katastrofou je 

nedostatečný přístup žen, zvláště těhotných žen, ke službám reprodukčního zdraví1; 

L. vzhledem k tomu, že primární péči doma a ve společenství poskytují ve většině afrických 

společností ženy a že o příbuzné nakažené virem Ebola se nejvíce starají sestry, dcery, 

tety, matky a babičky, čímž se samy vystavují vysokému riziku; 

M. vzhledem k tomu, že k šíření viru vedl všeobecný zmatek a převládající nepochopení 

příčin a následků onemocnění způsobeného virem Ebola; 

N. vzhledem k tomu, že rodiny, které se živí masem divokých zvířat z buše, a lovci, kteří 

se dotýkají infikovaných divokých zvířat nebo jejich krve, mají jen málokdy povědomí 

o riziku souvisejícím se zpracováním a s konzumací takového masa; 

O. vzhledem k tomu, že onemocnění způsobené virem Ebola není jen katastrofou z hlediska 

veřejného zdravotnictví, ale má také dlouhodobý vliv zejména na ženy a dívky 

z psychologického, sociálního a hospodářského hlediska; vzhledem k tomu, že po úmrtí 

rodinného příslušníka zůstávají ženy a dívky poznamenány pověstmi a strachem 

souvisejícím s onemocněním způsobeným virem Ebola, např. pokud jde o dědická práva 

nebo o to, že se stávají sirotky, zatímco uzavírání škol a tendence, kdy se osiřelé dívky 

musejí starat o rodinu, hrozí vznikem „ztracené generace“ dětí, které zůstanou po dlouhou 

dobu bez přístupu k formálnímu vzdělání, a vede také k vyššímu riziku těhotenství 

nezletilých, ke vstupování do manželství v dětském věku a k násilí vůči ženám; 

P. vzhledem k tomu, že mnohé přeživší ženy čelí obtížím při opětovném začleňování 

do svých rodin a společenství a že se mohou stát obětí zavržení a stigmatizace; 

Q. vzhledem k tomu, že když jejich příbuzní zemřou na nákazu virem Ebola, provádějí 

pohřební rituály většinou ženy; 

R. vzhledem k tomu, že ženy, které se příliš obávají nákazy, přestávají vyhledávat zdravotní 

péči a služby plánovaného rodičovství; 

S. vzhledem k tomu, že nákaza virem Ebola v Africe souvisí s lovem a zabíjením 

infikovaných divokých zvířat z buše, jako jsou netopýři a opice, a se zpracováním jejich 

masa; 

T. vzhledem k tomu, že naléhavá pomoc EU v případě pandemie viru Ebola, která byla 

charakterizována tím, že chyběla rychlá odborná pomoc na místě, že členské státy nebyly 

                                                 
1 http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women. 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women
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dostatečně ochotny spolupracovat a že chyběla centrální koordinace na úrovni EU, by 

bývala mohla být lepší; 

1. uznává úlohu mezinárodního společenství v boji proti nákaze virem Ebola a vyzývá jej, 

aby při utváření další strategie v reakci na tuto nákazu řešilo na základě cílených opatření 

reálnou skutečnost, které čelí ženy a dívky; zdůrazňuje význam vyváženosti 

specializovaných zdravotnických týmů z hlediska pohlaví a dostupnosti údajů a výsledků 

výzkumu rozčleněných podle pohlaví a poukazuje na to, že je zapotřebí prosazovat 

iniciativy zaměřené na zajištění větší psychologické a zdravotnické pomoci ženám, které 

se virem nakazily při péči o pacienty; 

2. vyzývá mezinárodní společenství, aby podporovalo informační a vzdělávací kampaně, 

které by ženy informovaly o nebezpečných praktikách, jimž by se měly vyhýbat, a které 

by šířily přesné informace, které by pomohly omezit riziko nákazy, aniž by docházelo 

k zasahování do místních zvyklostí; 

3. zdůrazňuje, že v rámci posilování postavení žen by měly být ženy zapojeny 

do vypracovávání projektů a rozhodování na místní úrovni, jelikož při obnově jejich 

společností pomůže v současnosti budování lidských kapacit, zejména v případě žen 

a dívek; 

4. domnívá se, že vzhledem ke snižující se dostupnosti lůžek, nedostatku školených 

zaměstnanců a riziku, že (budoucí) matky nebudou moci jít v případě nutnosti 

do nemocnice nebo že později pobyt v nemocnici odmítnou, vyvolává negativní vliv 

rozpadu systémů zdravotnictví, který je obzvláště silný ve venkovských oblastech, vážné 

obavy; poukazuje proto na to, že tento negativní pohled na situaci vede k tomu, že pacienti 

zůstávají doma v péči žen; zdůrazňuje, že je třeba investovat do opatření zaměřených 

na těhotné ženy s cílem poskytnout jim přiměřenou péči a vybudovat důvěru mezi 

pacientkami a pečovateli; žádá Komisi a členské státy, aby na podporu tohoto úsilí 

poskytly finanční prostředky; vyzývá Komisi a členské státy, aby v souvislosti s veškerým 

příslušným financováním EU sestavovaly rozpočet s ohledem na rovnost žen a mužů 

a upřednostňovaly přitom financování zaměřené na ženy, děti a sexuální a reprodukční 

zdraví a práva; 

5. navrhuje, aby organizace, které bojují proti Ebole, využívaly různé způsoby komunikace, 

včetně komunitního dialogu a rádia a televize tam, kde jsou dostupné, a zapojily tak ženy 

do úsilí o zvýšení povědomí veřejnosti o tomto onemocnění; 

6. zdůrazňuje, že k zajištění péče v městských a venkovských oblastech v celém regionu jsou 

zapotřebí inovativní mobilní systémy, a vyzývá EU, aby poskytla specifické financování 

určené na odborné vzdělávání a zaměstnávání zdravotních sester, komunitních 

zdravotnických pracovniků a porodních asistentek; 

7. považuje za nezbytné, aby při rozsáhlých očkovacích kampaních dostaly přednost ženy, 

které jsou nejčastějšími oběťmi, pečovatelkami a často jsou odpovědné za výchovu dětí; 

8. podporuje propagaci preventivních opatření proti infekcím, která by se zaměřovala 

zejména na ženy; 
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9. považuje za nezbytné, aby byly přiděleny dostatečné prostředky také na boj proti jiným 

typům onemocnění, která jsou obzvláště nebezpečná pro těhotné ženy, jako je malárie; 

10. poukazuje na to, že k ocenění úlohy ženy coby hlavní osoby, která chrání rodinu 

a komunitu, a k omezení možnosti nákazy je zapotřebí jasný a jednoznačný přístup; 

zdůrazňuje, že je nutné podporovat uzdravení, mj. na základě opatření, v rámci nichž by 

se ženské organizace staly součástí systémů zaměřených na poskytování informací 

o významu zdravotní péče a sezení zaměřených na preventivní opatření proti nákaze 

virem Ebola pro ženy a dívky, na přeškolení osob přeživších tuto nákazu na práci 

zdravotních sester, uklízeček a pracovnic v prádelně a na zajištění stejné ochrany všech 

zaměstnanců nemocnic; zdůrazňuje dále, že je důležité poskytovat mužům i ženám 

podrobné informace o sexuálním a reprodukčním zdraví, zejména ohledně rizik spojených 

s pohlavním stykem po uzdravení; 

11. vyzývá vlády příslušných zemí, aby přijaly nezbytná opatření k boji proti stigmatizaci 

a izolování žen a dívek v případě úmrtí člena rodiny a k zajištění toho, aby byla chráněna 

jejich základní práva, zejména dědická práva a právo na vzdělání; 

12. zdůrazňuje hodnotnou a účinnou práci vykonávanou mezinárodními dobročinnými 

organizacemi a rozvoj decentralizovaného financování projektů na místní úrovni, což 

zajistí lepší přístup ke zdrojům zejména ženám a dívkám a poskytne jim možnost 

zaměstnání v jejich regionu prostřednictvím decentralizovaných školicích struktur 

a zároveň zabrání odlivu zdravotnických pracovníků z dotyčných oblastí; 

13. je stále hluboce znepokojen vysokým počtem obětí této nákazy mezi ženami a dívkami 

a zdůrazňuje, že pokud se nepodaří vyřešit genderové problémy, bude to mít negativní 

vliv na vyhlídky dlouhodobého zotavování a na míru rovnosti mezi ženami a muži 

v postižených zemích; trvá na tom, že je nutné znovu zapojit ženy, které nákazu přežily, 

do společnosti, a to jak ze společenského, tak i z finančního hlediska, a zdůrazňuje, že 

v zemích, které byly virem postiženy nejvíce, je nutné propagovat osvědčenou 

zdravotnickou praxi a informační kampaně; vyzývá EU a členské státy, aby financovaly 

školící programy, které by ženám umožnily stát se hlavními aktéry při zvyšování 

povědomí o této nemoci; 

14. zdůrazňuje, že je třeba brát v potaz a řešit genderový rozměr tohoto typu zdravotní krize, 

jak z hlediska reakce na mimořádnou situaci, tak z hlediska snahy o dlouhodobější 

obnovu; 

15. naléhavě vyzývá veřejné orgány, aby zohlednily skutečnost, že by genderová dynamika 

mohla zachraňovat životy, mimo jiné prostřednictvím poselství zaměřeného na ženy, které 

by je poučilo o významu používání ochranných opatření doma i mimo domov; 

16. zdůrazňuje, že je nezbytné ve sdělovacích prostředcích přesně vyobrazovat úlohu žen 

i jejich skutečný život, aby se zabránilo tomu, že společenské zvyklosti budou zneužívány 

k posílení genderových rolí, které jsou alespoň z části důvodem toho, že bylo nakaženo 

neúměrně vysoké procento žen; 

17. vyjadřuje obavy ohledně toho, že informace o onemocnění virem Ebola a jejím šíření se 

kvůli nedostatečné gramotnosti nedostanou ke každému; zdůrazňuje význam 
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alternativních způsobů šíření informací, například poskytování více informací 

prostřednictvím rozhlasu; poukazuje na určitou míru nedůvěry orgánů v postižených 

oblastech a zdůrazňuje, že je důležité poskytovat potřebnou lékařskou péči také 

ve venkovských oblastech; 

18. vyzývá EU a členské státy, aby se zabývaly naléhavou potřebou poskytnout zdroje 

na zlepšení systémů zdravotnictví pro matky, na obnovu zdravotnické infrastruktury, která 

by měla dlouhodobý dopad, a na nezbytnou psychologickou podporu pro postižené osoby;  

19. vyzývá Evropskou komisi a vědecko-výzkumné pracovníky ve farmaceutickém odvětví, 

aby svůj výzkum a financování poskytované prostřednictvím programu Horizont 2020 

nezaměřovaly pouze na potřeby bohatých oblastí světa, ale aby se zabývaly také 

rozvíjejícími se zeměmi se zvláštním zaměřením na ženy, těhotné ženy a děti, s konečným 

cílem poskytnout rozvojovým zemím dostupné léky na onemocnění, která je sužují; 

20. vyzývá mezinárodní společenství, včetně soukromých společností, aby řešilo stávající 

propast v empirickém výzkumu a aby dále zjišťovalo konkrétní dopady onemocnění virem 

Ebola na životy žen a dívek a usilovalo při vypracovávání reakce na tyto typy zdravotních 

krizí o důkladné porozumění jejich jedinečné úloze; 

21. rozhodně zdůrazňuje, že je třeba usilovat o zmírnění napětí, které mezi jednotlivými 

skupinami vzniklo v důsledku vypuknutí nákazy způsobené Ebolou, protože existuje 

riziko šíření mýtů, které z vypuknutí této choroby obviňují některé etnické skupiny; dále 

vyjadřuje znepokojení ohledně velmi zranitelného postavení dětí, mj. proto, že děti, 

jejichž rodiče zemřeli, jsou považovány za přenašeče nákazy, a jsou proto izolovány 

od společnosti a nuceny žít samy na ulicích; 

22. vyzývá mezinárodní společenství, aby se zabývalo závažnými hospodářskými 

a psychologickými dopady onemocnění virem Ebola na ženy a aby jim umožnilo řádně se 

starat o své, nyní často rozšířené rodiny a zajišťovat je; 

23. je znepokojen tím, že kvůli výraznému omezení drobného zemědělství a obchodu 

od vypuknutí této virové nákazy mají ženy méně prostředků na obživu, což je vystavuje 

ještě většímu riziku infekce; poukazuje také na úlohu žen při přípravě pohřbů 

a zdůrazňuje, že je nutné zabývat se rizikem nákazy, které se s touto činností pojí, aniž by 

došlo k ohrožení kulturních struktur. 
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