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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir viens no ES mērķiem starptautisko mērķu kontekstā; 

B. tā kā Eiropas Savienības sadarbība attīstības jomā iekļauj dzimumu līdztiesības jautājumu, 

to saistot ar starptautiskajiem mērķiem; 

C. tā kā starptautisko militāro spēku atsaukšanu valsts un vietējās iestādes varētu izmantot kā 

iespēju uzņemties pilnu atbildību par pēdējā desmitgadē gūtajiem panākumiem sieviešu 

tiesību jomā; 

D. tā kā 2014. gada ES vēlēšanu novērtēšanas grupas galīgajā ziņojumā ir norādīts, ka viens 

no galvenajiem šķēršļiem sieviešu dalībai vēlēšanās ir bažas par drošību; tā kā ziņojumā ir 

konstatēta skaidra saikne starp sieviešu dalību politikā un lauku un pilsētu nevienlīdzību 

attiecībā uz piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem; tā kā sievietes ir nepietiekami 

pārstāvētas politiskajā sfērā un augstākā līmeņa politiskajās institūcijās; 

E. tā kā 2004. gadā pieņemtā konstitūcija paredz vīriešu un sieviešu vienlīdzību likuma 

priekšā; tā kā konstitucionālie un tiesību aktu noteikumi par dzimumu līdztiesību nav 

pilnībā īstenoti un sieviešu stāvoklis joprojām rada dziļas bažas; tā kā sievietes, kas ir 

aktīvistes, parlamenta deputātes vai sievietes, kas piedalās sabiedriskajā dzīvē, bieži ir 

pakļautas draudiem un vardarbībai un pēdējo gadu laikā ir notikuši uzbrukumi daudzām 

ievērojamām sieviešu tiesību aizstāvēm un Sieviešu lietu ministrijas ierēdnēm un daudzas 

no šīm sievietēm tikušas nogalinātas, un bruņotas grupas ir arī uzbrukušas meiteņu 

skolām — skolotājām un skolniecēm; 

F. tā kā pārāk maz sieviešu ieņem amatus, kas ir saistīti ar varu un lēmumu pieņemšanu, un 

Pekinas Rīcības platformā ir pausts uzskats, ka sieviešu aktīva līdzdalība un sieviešu 

perspektīvas iekļaušana visos lēmumu pieņemšanas līmeņos ir būtiski svarīga 

vienlīdzības, attīstības un miera mērķu sasniegšanai; 

G. tā kā Afganistānā katra vienpadsmitā sieviete mirst grūtniecības vai dzemdību laikā, 

87 % sieviešu pieredz vardarbību ģimenē1, rakstpratību ir apguvuši 13 % sieviešu, kas ir 

vecākas par 15 gadiem (salīdzinājumā ar 43 % vīriešu)2, un vidējā afgāņu sieviete 

nepieredzēs savu 50. dzimšanas dienu3; 

H. tā kā saskaņā ar vietējiem ziņojumiem laikposmā no 2012. gada vidus līdz 2013. gada 

pirmajiem mēnešiem ir nogalinātas 30 vadošas politiķes un pilsoniskās sabiedrības 

darbinieces; sieviešu dzimuma politiskās kandidātes saņem 90 % visu kandidātiem 

Afganistānā izteikto draudu4; 2012. gadā salīdzinājumā ar 2011. gadu par 20 % ir 

                                                 
1 Living With Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan, Global Rights. 2008. gada marts, 

1. lpp. 
2 Country Profile: Afghanistan, Learning for Life: UNESCO Mūžizglītības institūts. 
3 State of the World's Mothers 2012, „Glābiet bērnus”, 2012. gada maijs, 49. lpp. 
4  UN Women. 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803,
http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=76
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/STATEOFTHEWORLDSMOTHERSREPORT2012.PDF
https://unwomen.org.au/campaigns/women-frontline
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pieaudzis to uzbrukumu skaits, kuri vērsti pret civiliedzīvotājām un bērniem ceļā uz darbu 

vai skolu1; 

I. tā kā 2015. gada 19. martā Kabulas centrā pūļa līdz nāvei piekautās 27 gadus vecās afgāņu 

sievietes Farkhunda brutālā noslepkavošana, parādot Afganistānas sieviešu šausminošo 

realitāti, izraisīja plašas sēras un nosodījumu, 

1. ir pārliecināts, ka Afganistānas sievietēm ir izšķiroša loma savas valsts stabilizācijā un 

attīstībā; atzīst, ka režīms, kas nāca pie varas pēc Taliban, ir ļāvis sievietēm vairāk 

izpausties sabiedriskajā dzīvē, taču uzsver, ka tas noticis gandrīz tikai pilsētu teritorijās, 

kur ir labākas izglītības un nodarbinātības iespējas nekā lauku teritorijās; stingri nosoda 

virkni pret sievietēm vērstu fizisku uzbrukumu un ģimenes goda aizstāvēšanas 

slepkavības un aicina iestādes nodrošināt sieviešu aizsardzību un tiesības uz tiesiskumu, 

kā arī to, lai viņas varētu brīvi un droši veikt savus pienākumus; prasa Afganistānas 

iestādēm un starptautiskajiem vidutājiem, lai tie nolūkā atvieglināt miera sarunas ar 

Taliban neapdraudētu nesenos panākumus sieviešu tiesību jomā; uzstāj, ka ir svarīgi 

nodrošināt sieviešu jēgpilnu un pienācīgu pārstāvību visos miera sarunu posmos; 

2. pauž dziļas bažas par iespēju, ka pašreizējās miera sarunās starp Afganistānas valdību un 

Taliban varētu tikt iztirgotas sieviešu tiesības, norādot, ka pēdējo divdesmit gadu laikā 

tikai 16 % miera līgumu ir iekļautas atsauces uz sievietēm un dzimumu2; mudina 

2014. gada aprīlī ievēlēto Afganistānas prezidentu nodrošināt meiteņu un sieviešu tiesību 

aizsardzību un veicināšanu, un neiztirgošanu; 

3. uzsver, ka daudzi Afganistānas sieviešu tiesību aizstāvji ir nobažījušies par to, ka 

starptautiskā finansējuma un ietekmes mazināšanās pēc starptautisko spēku samazināšanas 

2014. gadā varētu dot Taliban pilnīgu rīcības brīvību un rada risku zaudēt daļu sasniegtā 

sieviešu tiesību jomā un ka Afganistānas politikā pieaug pretestība rietumvalstu veicinātai 

un ietekmētai tiesību programmu sagatavošanai, jo īpaši attiecībā uz sieviešu tiesībām; 

4. atgādina, ka sieviešu un meiteņu analfabētisms, kas šobrīd atbilst 88 %, ir šķērslis viņu 

līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē; mudina iestādes turpināt darbu, lai novērstu šķēršļus, kas 

traucē meitenēm iegūt izglītību, cita starpā — agrīnas un piespiedu laulības, agrīnu 

grūtniecību un dzemdības, drošības trūkumu, nemiernieku uzbrukumus skolām, droša 

dzeramā ūdens un pienācīga sanitārā aprīkojuma trūkumu, kā arī saziņas kanālu un skolu 

infrastruktūras nepietiekamo ģeogrāfisko pārklājumu; uzsver, ka meiteņu piekļuve pamata 

un vidējā līmeņa izglītībai ir būtiski svarīga valsts attīstībai un stabilizācijai; ir 

pārliecināts, ka izglītība ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem sieviešu tiesību 

stiprināšanai un dzimumu stereotipu apkarošanai;  

5. pauž satraukumu par to, ka, neraugoties uz bērnu laulību aizliegumu, Afganistānas 

Veselības aizsardzības ministrija lēš, ka laulībā ir stājies 21 % sieviešu piecpadsmit gadu 

vecumā un 53 % — astoņpadsmit gadu vecumā;  

6. atgādina, ka Afganistānā ir pasaulē otrs augstākais rādītājs attiecībā uz sieviešu mirstību 

dzemdībās, un mudina īstenot turpmākus pasākumus mātes veselības jomā; norāda, ka 

                                                 
1 ANO Ziņu centrs. 
2 Women, Peace and Security, UN Women. 

http://www.amnesty.org.au/afghanwomen/comments/31306/%20http:/www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44170#.UaQlUqL-GSp
http://www.unwomen.org/publications/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security/
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daudzām sievietēm ir liegts doties uz slimnīcu un viņām ir jādzemdē mājās sliktos 

sanitāros apstākļos, ka privātā veselības aprūpe Afganistānā ir plaši pieejama, taču 

bieži — pārmērīgi dārga un ka trūkst kvalificēta sieviešu dzimuma medicīniskā personāla; 

mudina iestādes uzlabot informētību par šiem jautājumiem un attīstīt publisko 

infrastruktūru, lai visas Afganistānas sievietes varētu dzemdēt labos sanitāros apstākļos, 

un aicina ES un tās dalībvalstis finansēt sievietēm paredzētas medicīniskās apmācības 

programmas; 

7. uzsver, ka tiesiskuma nostiprināšana, tiesu sistēmas reforma un valstiskuma veidošana, 

sievietēm lielākā skaitā darbojoties valsts iestādēs, ir būtiski elementi tiesisko noteikumu 

īstenošanā attiecībā uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesību aizsardzību un ir sevišķi 

svarīgs faktors to šķēršļu novēršanā, kuri liedz sievietēm piekļuvi izglītībai, neļauj pieaugt 

sabiedriskajā dzīvē aktīvu sieviešu skaitam un kavē sieviešu līdzdalību politikā; 

8. atzīst, ka tādas pieejas miera veidošanai pieņemšana, kurā ņemts vērā dzimuma aspekts, ir 

saistīta ar taisnīgākiem un ilgtspējīgākiem risinājumiem; atgādina par ANO Drošības 

padomes Rezolūciju 1325, kurā atkārtoti apliecināta nozīmīgā sieviešu loma konfliktu 

novēršanā un atrisināšanā, miera sarunās, miera veidošanā, miera uzturēšanā, humānās 

palīdzības pasākumos un atjaunošanas procesā pēc konflikta, un mudina ES īstenot un 

paplašināt pašreizējās pilsoniskajai sabiedrībai paredzētās programmas, lai veicinātu 

Afganistānas sieviešu ietekmi miera veidošanas un konflikta novēršanas pasākumos 

saistībā ar iecerēto Afganistānas Nacionālo rīcības plānu; 

9. stingri nosoda islāma šariata likumu piemērošanu atsevišķos Afganistānas apvidos, lai 

attaisnotu ārkārtīgi vardarbīgus sodus, piemēram, nomētāšanu ar akmeņiem, pēršanu vai 

sieviešu nodošanu verdzībā; atbalsta aizliegumu nomētāt ar akmeņiem (nomētāšana 

nesamērīgi ietekmē sievietes) un uzsver, ka tas ir visbarbariskākais nāvessoda veids 

pasaulē; nosoda tās valstis, kurās joprojām sievietes un vīriešus līdz nāvei nomētā ar 

akmeņiem; 

10. aicina stingrāk īstenot likumu par vardarbības pret sievietēm novēršanu, saskaņā ar kuru ir 

uzsākts maz kriminālvajāšanas darbību un notiesājoši spriedumi pasludināti vēl retāk; 

uzsver, ka ir svarīgi apkarot nesodāmību un uzlabot piekļuvi oficiālām tiesām; atgādina 

par Taliban šausminošo pagātni cilvēktiesību pārkāpumu ziņā, gan pārvaldot valsti, gan 

nemiernieku statusā, un to, ka šobrīd Taliban kontrolētajās vai ietekmētajās teritorijās — 

tāpat kā šai kustībai atrodoties pie varas — tiek izteikti ierobežotas meiteņu un sieviešu 

tiesības, cita starpā, liegta piekļuve izglītībai un nodarbinātībai, pārvietošanās brīvība un 

līdzdalība un pārstāvība politikā; 

11. ļoti atzinīgi vērtē Eiropas Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas 

jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Federica Mogherini neseno paziņojumu 

par vairākām ES finansētām apmācības programmām, kas paredzētas Afganistānas 

jaunietēm; norāda, ka šis piedāvājums kā daļa no jaunās apmaiņas programmas ietvers 

prakses iespējas vairākās ES iestādēs, valsts pārvaldes mācības un ilgtermiņa uzņemšanu 

specializētajos ES institūtos; 

12. stingri mudina Afganistānas valdību dubultot centienus palielināt sieviešu politisko 

pārstāvību, jo īpaši ministru līmenī un augsta līmeņa amatos; mudina valdību izvirzīt 

vairāk sieviešu dzimuma kandidātu uz ministru amatiem; aicina valdību pieņemt papildu 



 

PE549.341v02-00 6/7 AD\1056094LV.doc 

LV 

pasākumus, lai veicinātu dzimumu līdztiesību politisku lēmumu pieņemšanā; 

13. norāda, ka Afganistānas policijā un tiesu sistēmā sievietes ir nepietiekami pārstāvētas un 

ka no 1577 tiesnešiem tikai 119 ir sievietes; 

14. apliecina cieņu Afganistānas sieviešu un pilsoniskās sabiedrības grupām, kas cīnās par 

lielāku politisko pārstāvību; 

15. uzsver, ka ir svarīgi turpināt parlamentāro apmaiņu starp Wolesi Jirga (apakšpalātu) un 

Eiropas Parlamentu; norāda, ka šāda apmaiņa sniedz iespējas veicināt politisko dialogu un 

deputātiem apmainīties ar labāko praksi dzimumu līdztiesības jautājumos. 
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