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SUGESTÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 

Desenvolvimento, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 

na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que vários relatórios provenientes de zonas de crise e em situação de 

emergência dão conta de casos de abuso contra a população civil, incluindo as crianças; 

que as mulheres e as crianças são particularmente vulneráveis num contexto em que a 

violência sexual é utilizada como arma para aterrorizar a população, humilhar e destruir 

comunidades, dilacerar famílias ou alterar a composição étnica das gerações futuras; que 

os efeitos da violência persistem após as hostilidades terem acabado, sob a forma de 

infeções e marginalização; que a violência pode continuar e mesmo aumentar no período 

pós-conflito, quando às hostilidades se segue uma permanente falta de estabilidade e 

segurança; que a violência constitui uma ameaça à segurança das nações e dificulta os 

esforços para restabelecer a paz na sequência de um conflito; 

B. Considerando o aumento exponencial dos relatos sobre violência sexual e baseada no 

género, exploração e abuso sexual durante e na sequência de situações de emergência; 

C. Considerando que, em zonas de conflito, as partes beligerantes convertem as escolas em 

campos de treino, depósitos de armas ou bases de operações militares; que a utilização de 

escolas e outros tipos de estabelecimentos de ensino para fins militares dificulta e 

restringe a utilização dessas infraestruturas pelos alunos e professores para a sua 

finalidade legítima a curto e longo prazo, dificultando o acesso à educação, que é um dos 

instrumentos mais importantes para a prevenção de diferentes formas de discriminação e 

opressão e é também um direito humano consagrado no artigo 26.º da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem; que, nos termos do artigo 38.º da Convenção sobre os 

Direitos da Criança, os Estados Partes comprometem-se a assegurar o respeito das normas 

do direito humanitário internacional aplicável a conflitos armados relevantes para as 

crianças; que, no entanto, a proteção e a educação de crianças para situações de 

emergência e crise se contam entre as ações humanitárias que atraem menos fundos; 

D. Considerando que o direito internacional reconhece o direito a cuidados de saúde 

adequados das vítimas de violência sexual utilizada em conflitos, nomeadamente a 

prevenção de danos físicos e psicológicos a longo prazo; 

E. Considerando que o conflito se traduz, frequentemente, na criação de mais famílias de um 

só membro ou cujo chefe é uma criança e gera uma carga de trabalho adicional para as 

mulheres; 

F. Considerando que a Organização Mundial de Saúde considera o aborto em condições 

perigosas como uma das três principais causas de mortalidade materna; 

1. Observa que as crises não são neutras em termos de género e que  devem ser incluídas 

considerações sensíveis à dimensão de género em todas as fases da programação 

humanitária, com a participação dos grupos e das organizações que defendem dos direitos 

das mulheres, incluindo aos níveis local e regional; expressa a necessidade de ter 

igualmente em conta a perspetiva das crianças sobre os conflitos e a manutenção da paz, 
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ouvindo as necessidades e as opiniões das crianças, e salienta que as respostas 

humanitárias devem dar prioridade às intervenções educativas e de proteção de vidas 

destinadas a todas as raparigas e a todos os rapazes nas fases iniciais da resposta a 

catástrofes; salienta igualmente que cada situação de conflito ou crise é única e deve ser 

abordada com base no conhecimento prévio do contexto predominante; 

2. Encoraja os investimentos na construção de instalações de saúde que acolham mulheres 

vítimas de violência sexual em zonas de conflito onde a população civil é brutalmente 

visada; considera que estes hospitais devem inspirar-se no criado na República 

Democrática do Congo pelo médico congolês Denis Mukwege, laureado com o Prémio 

Sakharov de 2014 do Parlamento Europeu, onde as mulheres visadas recebem apoio 

médico e psicossocial para tentar ultrapassar os danos causados pela violência sexual; 

3. Saúda a introdução da escala em matéria de igualdade de género para a programação 

humanitária; insta os doadores a utilizarem a escala em matéria de igualdade de género 

para monitorizar a integração da perspetiva de género em todo o ciclo humanitário e 

considera essencial recolher dados discriminados por sexo e por idade, nomeadamente 

uma repartição por idade; insta todos os intervenientes e todas as partes interessadas que 

trabalham na assistência humanitária a adotarem uma abordagem sensível às questões de 

género nas suas atividades; 

4. Considera que o acesso à educação é fundamental para a capacitação das raparigas e das 

mulheres; realça que a educação em situações de emergência ajuda a prevenir o casamento 

precoce de raparigas, a violência sexual e de género, a prostituição e o tráfico de seres 

humanos; acolhe com satisfação os esforços internacionais no quadro das orientações para 

prevenir o uso militar de escolas e universidades durante conflitos armados; solicita que a 

educação abrangente, incluindo a educação sexual e relacional, seja uma parte essencial 

de todas as ações humanitárias da UE de resposta a todas as situações de emergência; 

5. Incentiva o investimento na capacitação das mulheres através do apoio a projetos 

geradores de rendimentos, os quais reduzem a sua vulnerabilidade e aumentam a sua 

independência de forma considerável, promovendo assim o desenvolvimento sustentável, 

em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio da ONU; 

6. Incentiva e facilita a cooperação entre os Estados-Membros com vista a melhorar os 

sistemas de prevenção, preparação e proteção contra catástrofes naturais, tecnológicas ou 

provocadas pelo ser humano, tanto no interior como no exterior da UE, através da 

promoção de novas abordagens para a gestão da ajuda humanitária e de instrumentos da 

UE no domínio da violência baseada no género; 

7. Solicita a integração de serviços orientados para as adolescentes em todas as ações de 

resposta a emergências, dado que elas correm um maior risco de serem obrigadas a casar – 

ou até a praticar o sexo transacional ou a prostituição – para ajudar as respetivas famílias, 

que estão confrontadas com a pobreza e o caos resultante das catástrofes; 

8. Manifesta-se profundamente preocupado com o aumento da violência baseada no género 

em situações de emergência; insta as partes estatais e não estatais a cumprirem as 

obrigações jurídicas que lhes incumbem por força do direito internacional humanitário e 

de outras normas aplicáveis, a adotarem medidas contra a violência baseada no género e a 

mutilação genital feminina e a garantirem a responsabilização dos respetivos autores; 



 

AD\1075657PT.doc 5/6 PE565.156v02-00 

 PT 

condena veementemente todos os atos de violência baseada no género, em especial os 

cometidos por pessoal que trabalha sob mandato internacional; salienta a base jurídica 

declarada a nível internacional do direito à saúde sexual e reprodutiva e dos direitos das 

vítimas de violência sexual e das pessoas em conflitos; 

9. Salienta que – nos casos em que uma gravidez constitua uma ameaça para a vida de uma 

mulher ou rapariga ou provoque sofrimento insuportável – o direito humanitário 

internacional e/ou a legislação internacional em matéria de direitos justificam a 

possibilidade de um aborto seguro, em vez de perpetuar algo que corresponde a 

tratamento desumano; insta todas as partes envolvidas nos conflitos a respeitarem o direito 

das vítimas a todos os cuidados de saúde necessários, incluindo o aborto, tal como 

previsto pelas Convenções de Genebra e respetivos Protocolos Adicionais; 

10. Condena veementemente o recurso persistente à violação das mulheres e raparigas como 

arma de guerra; insiste na necessidade de despender mais esforços para garantir o respeito 

do direito internacional e o acesso a apoio sanitário e psicológico para as mulheres e 

raparigas vítimas de violência em conflitos; exorta a UE, os Estados-Membros, as 

organizações internacionais e a sociedade civil a reforçarem a cooperação com vista à 

sensibilização e ao combate da impunidade; 

11. Considera que todo o pessoal envolvido na prestação de ajuda humanitária, incluindo as 

forças policiais ou militares, deve receber uma formação adequada que acautele as 

especificidades do género, e que deve ser adotado um código de conduta rigoroso que 

impeça esse pessoal de usar de modo abusivo o respetivo cargo e que assegure a igualdade 

de género; 

12. Exorta os agentes humanitários a integrarem as estratégias de prevenção e atenuação da 

violência baseada no género em todas as suas intervenções setoriais específicas, 

fomentando a identificação de novos instrumentos de financiamento da UE, e, para este 

efeito, a terem em conta as orientações revistas para a integração de medidas contra a 

violência baseada no género na ação humanitária, preparadas pelo Global Protection 

Cluster; considera igualmente que os agentes humanitários (incluindo a UE) deveriam 

consultar as raparigas e os rapazes (especialmente as raparigas adolescentes) em todas as 

fases da preparação para catástrofes e da resposta às mesmas; 

13. Exorta as agências humanitárias a reforçarem a sua coordenação, a fim de identificar e 

proteger as vítimas e potenciais vítimas de exploração e abuso sexual; 

14. Salienta a necessidade de serviços de saúde sexual e reprodutiva facilmente acessíveis, 

abrangentes e coordenados em favor de todas as mulheres em situações de crise. 
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