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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor 

zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže vo svojom uznesení z 18. septembra 20141 uznal, že ženy sú neprimerane 

postihnuté vírusovým ochorením ebola, pretože v priemere 55 až 75 % všetkých obetí sú 

ženy; keďže údaje naznačujú, že veľmi vážne sú postihnuté tehotné ženy, pričom miera 

úmrtnosti pri nákaze vírusom je 100 %, čo je spôsobené ich náchylnosťou na nákazu 

a obavou z nákazy v rámci poskytovania materskej zdravotnej starostlivosti; 

B. keďže ženy nielenže sú náchylnejšie na nákazu, ale z dôvodu rozšírenia choroby pociťujú 

ťažkosti aj v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, potravinovej bezpečnosti 

a zabezpečenia živobytia; 

C. keďže ženy a dievčatá sú obzvlášť vystavené vírusovému ochoreniu ebola v dôsledku 

svojho postavenia hlavných opatrovateliek, zdravotníckych pracovníčok nápomocných pri 

pôrode, tehotných pacientok a osôb, ktoré narábajú s telami pred pohrebnými obradmi; 

keďže ženy ako drobné poľnohospodárky alebo cezhraničné obchodníčky čeliace poklesu 

potravinárskej výroby a produkcie obilia sú tiež vážne postihnuté stratou príjmu; keďže 

ženy čelia prudkému nárastu cien potravín, znižujúcej sa potravinovej bezpečnosti 

a uzavretým hraniciam, čo spôsobuje omeškanie ich splácania mikroúverov a sťažuje ich 

možnosť uživiť rodinu; 

D. keďže aktivisti za rodovú rovnosť a skupiny bojujúce za práva žien v najviac postihnutých 

krajinách naliehavo vyzvali vedúcich predstaviteľov, aby riešili neprimeraný účinok 

vírusu ebola na ženskú populáciu; 

E. keďže ženy majú prevahu v odvetví neformálneho hospodárstva, ktoré je ťažko 

postihnuté; 

F. keďže ebola často spôsobí u tehotných žien potrat, lebo ak budúca matka ochorie, len 

málokedy je schopná donosiť svoje dieťa; 

G. keďže existuje vysoké riziko, že dojčiace matky prenesú ochorenie na dieťa, a keďže 

v týchto prípadoch treba chorým matkám pomôcť prejsť na kŕmenie z fľaše; 

H. keďže je problematické, aby sa tehotné ženy podrobili liečbe z dôvodu invazívneho 

charakteru tejto liečby; 

I. keďže zdravie matiek a detí v boji proti ebole chránia zdravotníci očkujúci proti obrne, 

ktorí pomáhajú riešiť núdzovú situáciu v Nigérii; keďže v Nigérii sa podarilo dostať vírus 

eboly pod kontrolu čiastočne prostredníctvom replikácie pohotovostných operačných 

centier zriadených na boj proti obrne; 

J. keďže ženy v systémoch zdravotnej starostlivosti sú nielen ohrozené, ale vzhľadom na ich 

postavenie v spoločnosti hrajú aj kľúčovú úlohu pri obmedzovaní šírenia vírusového 

                                                 
1 Prijaté texty, P8_TA(2014)0026. 
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ochorenia ebola, napríklad ako zdravotné sestry, upratovačky alebo pracovníčky práčovní 

v nemocniciach, ako aj pri zvyšovaní informovanosti o vírusovom ochorení ebola, 

plánovaní reakcie naň a podpore preventívnych stratégií vo svojich komunitách; 

K. keďže opatrovateľky, ktoré sa nakazia vírusom a podľahnú mu, tvoria väčšinu 

zdravotníckeho personálu; keďže humanitárna kríza predstavuje záťaž pre zdravotnícke 

zariadenia, vybavenie a personál a odčerpáva už aj tak obmedzené zdroje pre tehotné 

ženy; keďže obmedzený prístup pre ženy, a najmä tehotné ženy, k službám v oblasti 

reprodukčného zdravia bude predstavovať veľkú zdravotnú katastrofu1; 

L. keďže práve ženy poskytujúce primárnu starostlivosť doma a v komunite vo väčšine 

afrických spoločností, ako aj sestry, dcéry, tety, matky a staré matky starajúce o svojich 

príbuzných nakazených ebolou sa vystavujú vysokému riziku; 

M. keďže rozsiahly zmätok a prevládajúce nedorozumenia týkajúce sa príčin a následkov 

eboly podporujú šírenie vírusu; 

N. keďže rodiny, ktoré konzumujú mäso voľne žijúcich zvierat, a lovci, ktorí sa dotýkajú 

nakazených zvierat alebo ich krvi, sú si zriedka vedomí rizika spojeného so spracovaním 

a konzumáciou takého mäsa; 

O. keďže vírusové ochorenie ebola je nielen verejnou zdravotnou katastrofou, ale má aj 

dlhodobé psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky, a to najmä pre ženy a dievčatá; 

keďže po smrti príbuzného pretrvávajú u žien a dievčat chýry a strach týkajúce sa eboly, 

napr. v súvislosti s ich dedičským právom alebo s tým, že osirejú, pričom v dôsledku 

zatvárania škôl a tendencie osirelých dievčat stať sa opatrovateľkami v domácnostiach 

hrozí, že vyrastie tzv. stratená generácia detí, ktoré na dlhé obdobia nemajú prístup 

k formálnemu vzdelávaniu, a že sa zvýši riziko tehotenstva mladistvých dievčat, detských 

manželstiev a násilia voči ženám; 

P. keďže mnohé ženy, ktoré prežili, prekonávajú ťažkosti pri opätovnom začlenení do 

svojich rodín a komunít a môžu čeliť odmietnutiu a stigmatizácii; 

Q. keďže najmä ženy vykonávajú pohrebné rituály pre príbuzných, ktorí zomreli na ebolu; 

R. keďže ženy, ktoré sa príliš obávajú nákazy, prestanú vyhľadávať zdravotnú starostlivosť 

a služby v oblasti plánovania rodičovstva; 

S. keďže nákazy vírusom eboly v Afrike sa spájajú s lovením, zabíjaním a spracovaním 

mäsa, ktoré pochádza z nakazených voľne žijúcich zvierat, napríklad netopierov a opíc; 

T. keďže núdzová pomoc EÚ v reakcii na pandémiu eboly by mohla byť kvalitnejšia, keďže 

sa vyznačovala nedostatkom rýchlej technickej pomoci na mieste, neochotou členských 

štátov spolupracovať a neprimeranou centrálnou koordináciou zo strany EÚ; 

1. uznáva úlohu medzinárodného spoločenstva v boji proti vírusovému ochoreniu ebola 

a vyzýva ho, aby pri vytváraní ďalších stratégií reakcie cielenými opatreniami riešilo 

                                                 
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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situácie, ktorým čelia ženy a dievčatá; zdôrazňuje význam rodovo vyvážených tímov 

zdravotných odborníkov a dostupnosti údajov a výskumu rozčlenených podľa pohlavia, 

a zdôrazňuje, že je potrebné podporiť iniciatívy zamerané na zabezpečenie väčšej 

psychologickej a zdravotnej podpory pre ženy infikované vírusom v dôsledku 

starostlivosti o pacientov; 

2. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo informačné a vzdelávacie kampane, 

ktoré oboznámia ženy s nebezpečnými praktikami, ktorým sa majú vyhnúť, a poskytnú 

presné informácie, ktoré pomôžu obmedziť riziko nákazy spôsobom, ktorý nenaruší 

miestne zvyky; 

3. zdôrazňuje, že posilnenie postavenia žien by malo zahŕňať aj úlohu žien pri tvorbe 

projektov a rozhodovaní na miestnej úrovni, keďže budovanie kapacít v oblasti ľudských 

zdrojov, najmä u žien a dievčat, teraz pomôže obnoviť ich komunity; 

4. domnieva sa, že vážnym problémom je negatívny vplyv rozpadajúcich sa systémov 

zdravotnej starostlivosti, ktorý je umocnený najmä vo vidieckych oblastiach, na zdravie 

matiek vzhľadom na klesajúci počet dostupných lôžok, nedostatok školeného personálu 

a riziko, že (budúce) matky sa stretnú s prekážkami v prípade, že budú musieť byť 

hospitalizované, alebo sa neskôr vyhnú pobytu v nemocnici; zdôrazňuje preto, že 

v dôsledku takéhoto negatívneho vnímania zostávajú pacienti doma v opatere žien; trvá na 

potrebe investovať do opatrení zameraných na tehotné ženy s cieľom poskytnúť im 

primeranú starostlivosť a vybudovať dôveru medzi pacientkami a opatrovateľmi; vyzýva 

Komisiu a členské štáty, aby v tejto súvislosti poskytli finančnú podporu; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby vykonávali rodové rozpočtovanie pri každom významnom 

financovaní z prostriedkov EÚ, a to najmä pri poskytovaní finančných prostriedkov pre 

ženy, deti a oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia a práva; 

5. navrhuje, aby organizácie bojujúce proti epidémii eboly využívali rôzne spôsoby 

komunikácie vrátane dialógu v komunite alebo televízie a rozhlasu – ak sú k dispozícii – 

s cieľom zapojiť ženy do úsilia o zvýšenie povedomia verejnosti o tejto chorobe; 

6. zdôrazňuje potrebu inovatívnych, mobilných systémov na zabezpečenie starostlivosti 

v mestských a vidieckych oblastiach v celom regióne a požaduje poskytnutie osobitných 

finančných prostriedkov z EÚ pre oblasť vzdelávania a zamestnávania zdravotných 

sestier, komunitných zdravotníkov a pôrodných asistentiek; 

7. považuje za nevyhnutné, aby sa v prípade rozsiahlej očkovacej kampane venovala 

prioritná pozornosť ženám, keďže sú hlavnými obeťami a opatrovateľkami a často sú 

zodpovedné za vzdelávanie detí; 

8. podporuje presadzovanie profylaktickej liečby s cieľom predchádzať nákaze, s osobitným 

zameraním na ženy; 

9. považuje za nevyhnutné, aby sa pridelili primerané prostriedky aj na boj proti iným 

chorobám, ktoré sú nebezpečné najmä pre tehotné ženy, ako je napríklad malária; 

10. zdôrazňuje, že sú potrebné jasné a jednoznačné odpovede, ktoré uznávajú úlohu žien ako 

kľúčových aktérov pri ochrane svojich rodín a spoločenstiev a pri narúšaní prenosových 
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reťazcov eboly; zdôrazňuje, že je potrebné podporiť regeneráciu, a to aj opatreniami na: 

zapájanie ženských organizácií do projektov, ako sú zasadnutia pre ženy a dievčatá 

týkajúce sa preventívnych opatrení súvisiacich s ebolou, v záujme poskytovania 

informácií o dôležitosti zdravotnej starostlivosti;  vyškolenie osôb, ktoré prežili ebolu, ako 

zdravotné sestry, upratovačky a práčky; a zabezpečenie rovnakej ochrany pre všetkých 

zamestnancov nemocnice; zdôrazňuje tiež dôležitosť poskytovania podrobných informácií 

mužom aj ženám o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, a najmä o rizikách spojených 

s pohlavným stykom po uzdravení; 

11. nabáda vlády dotknutých krajín, aby prijali nevyhnutné opatrenia na boj proti 

stigmatizácii a izolácii žien a dievčat po úmrtí člena rodiny a zabezpečili ochranu ich 

základných práv, a to najmä dedičských práv a práva na vzdelanie; 

12. zdôrazňuje významnú a efektívnu prácu, ktorú vykonávajú medzinárodné organizácie 

poskytujúce pomoc, a tiež rozvoj decentralizovaného financovania miestnych projektov, 

ktoré umožní najmä ženám a dievčatám lepší prístup k dostupným zdrojom a poskytne im 

vyhliadky na zamestnanie v regióne prostredníctvom decentralizovaných vzdelávacích 

systémov, čo súčasne zabráni odlevu pracovníkov so zdravotníckym vzdelaním 

z dotknutých oblastí; 

13. je naďalej hlboko znepokojený vysokým počtom úmrtí žien a dievčat na ebolu 

a zdôrazňuje, že neschopnosť riešiť rodovo špecifické problémy bude mať negatívny 

vplyv na perspektívu dlhodobej nápravy a na mieru rovnosti žien a mužov v dotknutých 

krajinách. trvá na tom, že je potrebné znova integrovať ženy, ktoré prežili, do spoločnosti, 

a to tak sociálne, ako aj finančne, a zdôrazňuje dôležitosť podpory najlepších postupov 

v oblasti zdravia a informačných kampaní v krajinách najviac postihnutých vírusom; 

vyzýva EÚ a členské štáty, aby financovali programy odbornej prípravy s cieľom pomôcť 

ženám stať sa kľúčovými aktérmi pri zvyšovaní povedomia v tejto veci; 

14. zdôrazňuje, že je nevyhnutné uznať a riešiť rodový rozmer tohto typu zdravotnej krízy, 

a to tak z hľadiska reakcie na núdzovú situáciu, ako aj z hľadiska úsilia o dlhodobejšiu 

obnovu; 

15. naliehavo vyzýva verejné orgány, aby zohľadnili skutočnosť, že rodová dynamika by 

mohla pomôcť zachrániť životy okrem iného cielenými posolstvami pre ženy o používaní 

ochranných prostriedkov doma aj vonku; 

16. zdôrazňuje nevyhnutnosť jasného znázornenia úlohy žien, ako aj reality, ktorej čelia, 

v médiách s cieľom zabrániť, aby sa sociálne zvyky úmyselne používali na posilnenie 

rodových úloh, ktoré sú aspoň čiastočne príčinou neprimerane vysokej miery nákazy žien; 

17. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že informácie o ebole a ich šírenie sa 

nedostanú ku všetkým obyvateľom z dôvodu slabej gramotnosti; zdôrazňuje význam 

alternatívnych spôsobov šírenia informácií, napr. poskytovanie väčšieho množstva 

informácií prostredníctvom rozhlasu; berie na vedomie určitú nedôveru orgánov 

v postihnutých oblastiach a zdôrazňuje význam poskytovania základného lekárskeho 

ošetrenia aj vo vidieckych oblastiach; 

18. vyzýva EÚ a členské štáty, aby zvážili naliehavú potrebu prideliť prostriedky na 
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posilnenie systému zdravotnej starostlivosti o matky, dlhodobé účinky obnovy 

zdravotníckej infraštruktúry a potrebu psychologickej podpory postihnutých ľudí;  

19. vyzýva Komisiu a výskumných pracovníkov vo farmaceutickom odvetví, aby sústredili 

svoj výskum a finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom programu HORIZONT 

2020 nielen na potreby bohatých regiónov sveta, ale aby sa zamerali aj na rozvíjajúce 

krajiny a venovali osobitnú pozornosť ženám, tehotným ženám a deťom s konečným 

cieľom poskytnúť aj rozvojovým krajinám cenovo dostupné lieky na choroby, ktorými sú 

postihnuté; 

20. vyzýva medzinárodné spoločenstvo vrátane súkromných spoločností, aby riešili súčasnú 

medzeru v empirickom výskume, ďalej skúmali konkrétne účinky eboly na životy žien 

a dievčat a usilovali sa o dôkladné pochopenie jedinečnej úlohy žien  pri vypracúvaní 

reakcie na tieto druhy kríz v oblasti zdravia; 

21. dôrazne upozorňuje na dôležitosť boja proti rastúcemu napätiu medzi etnickými 

skupinami ako dôsledku prepuknutia eboly, keďže sa šíria chýry o zavinení epidémie 

určitou etnickou skupinou; vyjadruje tiež znepokojenie nad mimoriadne zraniteľným 

postavením detí, a to aj vzhľadom na skutočnosť, že deti, ktorých rodičia zomreli, sú 

vnímané ako prenášači ochorenia a sú izolované od spoločnosti a nútené žiť samé na ulici; 

22. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby riešilo vysoké hospodárske náklady a vážne 

psychologické vplyvy, s ktorými sú ženy v súvislosti s ebolou konfrontované, a aby 

posilnilo postavenie žien, aby sa mohli starať o svoje, teraz už často rozrastené rodiny; 

23. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom prostriedkov, ktoré majú ženy k dispozícii na 

živobytie, keďže od vypuknutia vírusu bol zaznamenaný výrazný úpadok drobného 

poľnohospodárstva a obchodu, čo vystavuje ženy ešte väčšiemu riziku nákazy; berie tiež 

na vedomie úlohu žien pri príprave pohrebných obradov a zdôrazňuje dôležitosť riešenia 

rizika nákazy, ktoré je s tým spojené, spôsobom, ktorý neohrozuje kultúrne štruktúry. 
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