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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 viacerých správach z ohrozených a krízových oblastí sa uvádzajú svedectvá 

o zneužívaní civilného obyvateľstva vrátane detí; keďže ženy a deti sú osobitne 

zraniteľné, pokiaľ ide o sexuálne násilie, využívané ako zbraň na terorizovanie 

obyvateľstva, ponižovanie a ničenie spoločenstiev, rozbíjanie rodín alebo zmenu 

etnického zloženia budúcich generácií; keďže dôsledky násilia existujú aj po tom, ako sa 

konflikty skončili, vo forme infekcií a marginalizácie; keďže násilie môže pokračovať, 

a dokonca sa zintenzívniť aj po skončení konfliktu v prípadoch, keď po nepriateľských 

akciách pretrváva absencia stability a bezpečnosti; keďže násilie predstavuje hrozbu pre 

bezpečnosť národov a brzdí úsilie o obnovenie mieru po konflikte; 

B. keďže exponenciálne rastie počet správ o sexuálne a rodovo motivovanom násilí, 

sexuálnom vykorisťovaní a zneužívaní počas núdzových situácií a po ich skončení; 

C. keďže v konfliktných zónach môžu bojujúce strany premieňať školy na výcvikové tábory, 

zbrojné sklady alebo základne pre vojenské operácie; keďže využívanie škôl a iných 

foriem vzdelávacích zariadení na vojenské účely brzdí a obmedzuje využívanie týchto 

zariadení študentmi a učiteľmi na ich riadny účel, z dlhodobého i krátkodobého hľadiska, 

čo obmedzuje prístup k vzdelaniu, ktoré je jedným z najdôležitejších nástrojov na 

predchádzanie rozličným formám diskriminácie a útlaku a je takisto ľudským právom, 

ktoré je zakotvené v článku 26 Všeobecnej deklarácie ľudských práv; keďže podľa 

článku 38 Dohovoru o právach dieťaťa sa zmluvné štáty zaväzujú zabezpečiť 

dodržiavanie pravidiel medzinárodného humanitárneho práva platného počas ozbrojených 

konfliktov, pokiaľ ide o deti; keďže však ochrana a vzdelávanie detí v núdzových 

situáciách a krízach patrí medzi humanitárne činnosti, na ktoré sa poskytujú najmenšie 

sumy financovania; 

D. keďže medzinárodné právo uznáva, že obete sexuálneho násilia v konfliktoch majú právo 

na primeranú zdravotnícku starostlivosť, ako je predchádzanie dlhodobému fyzickému 

a psychologickému poškodeniu; 

E. keďže v dôsledku konfliktu vzniká väčší počet domácností s jedným rodičom alebo 

domácností, na čele ktorých stojí dieťa, čo vytvára dodatočné zaťaženie pre ženy; 

F. keďže nebezpečné umelé prerušenie tehotenstva uvádza Svetová zdravotnícka organizácia 

ako jednu z troch hlavných príčin úmrtnosti matiek; 

1. konštatuje, že krízy nie sú rodovo neutrálne, a rodovo citlivé kritériá by sa mali 

zohľadňovať vo všetkých štádiách humanitárneho programovania, a to aj v spolupráci 

s miestnymi a regionálnymi skupinami a organizáciami chrániacimi práva žien; vyjadruje 

potrebu zaoberať sa aj detským aspektom konfliktov a udržiavania mieru tým, že treba 

prihliadať na potreby a názory detí, a zdôrazňuje, že humanitárne reakcie musia 

považovať za prioritu zásahy na ochranu života a vzdelávanie pre všetky dievčatá 

a chlapcov už od prvých etáp reakcie na katastrofu; zdôrazňuje tiež skutočnosť, že každý 

konflikt alebo každá kríza sú jedinečné a vyžadujú si riešenie založené na 
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predchádzajúcich znalostiach o prevládajúcej situácii; 

2. nabáda na investovanie do vybudovania zdravotníckych zariadení, v ktorých nájdu 

útočisko ženy, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia v konfliktných oblastiach, kde je 

civilné obyvateľstvo terčom neľútostných útokov; domnieva sa, že takéto nemocnice by 

mohli byť podobné tej, ktorú v Konžskej demokratickej republike založil konžský doktor 

Denis Mukwege, nositeľ Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za rok 2014, kde 

vybrané ženy dostávajú liečebnú a psychologicko-sociálnu podporu v snahe napraviť 

škody spôsobené sexuálnym násilím; 

3. víta zavedenie rodového ukazovateľa do humanitárneho programovania; vyzýva darcov, 

aby používali rodový ukazovateľ a sledovali jeho začleňovanie v celom humanitárnom 

cykle, a považuje za nevyhnutné zhromažďovať údaje rozčlenené podľa pohlavia a veku 

vrátane prehľadu podľa veku; naliehavo vyzýva všetky zainteresované strany a aktérov 

pracujúcich v oblasti humanitárnej pomoci, aby v rámci svojej činnosti prijali prístup 

zohľadňujúci rodové hľadisko; 

4. domnieva sa, že prístup k vzdelaniu má pre posilnenie postavenia dievčat a žien kľúčový 

význam; zdôrazňuje, že vzdelávanie pomáha v núdzových situáciách zabrániť skorým 

vydajom dievčat, sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu, prostitúcii a obchodovaniu 

s ľuďmi; víta medzinárodné úsilie v rámci usmernení na ochranu škôl a univerzít pred 

vojenským využívaním počas ozbrojených konfliktov; požaduje, aby sa komplexné 

vzdelávanie vrátane sexuálnej výchovy a výchovy o vzťahoch stalo kľúčovou súčasťou 

všetkých humanitárnych reakcií EÚ na každú núdzovú situáciu; 

5. nabáda na investovanie do posilnenia postavenia žien prostredníctvom podpory projektov 

zameraných na vytváranie príjmov, ktoré výrazne obmedzujú ich zraniteľnosť a posilňujú 

nezávislosť, a tým podporujú udržateľný rozvoj v súlade s miléniovými rozvojovými 

cieľmi OSN; 

6. povzbudzuje a podporuje spoluprácu medzi členskými štátmi pri zavádzaní účinnejších 

postupov na zamedzenie prírodným, technologickým alebo ľudskou činnosťou 

spôsobeným katastrofám v rámci EÚ aj mimo nej, na prípravu na ne a ochranu pred nimi, 

a to hľadaním nových prístupov k riadeniu humanitárnej pomoci a ďalších nástrojov EÚ 

na riešenie násilia založeného na rodovej príslušnosti; 

7. požaduje začlenenie cielených služieb pre dospievajúce dievčatá do všetkých reakcií na 

núdzové situácie, keďže im väčšmi hrozí, že budú nútené do manželstva alebo dokonca na 

sex na základe dohody či na prostitúciu s cieľom pomôcť svojim rodinám, ktoré 

v dôsledku katastrofy bojujú s chudobou a chaosom; 

8. je hlboko znepokojený nárastom výskytu rodovo motivovaného násilia v núdzových 

situáciách; vyzýva štátne aj neštátne subjekty, aby si plnili právne záväzky na základe 

medzinárodného humanitárneho práva a ďalších platných noriem, aby prijali opatrenia na 

boj proti rodovo motivovanému násiliu a mrzačeniu ženských pohlavných orgánov a aby 

zabezpečili, že páchatelia sa budú za svoje činy zodpovedať; dôrazne odsudzuje každý akt 

rodovo motivovaného násilia, najmä ak sa ho dopustia osoby pracujúce v rámci 

medzinárodného mandátu; zdôrazňuje medzinárodne deklarovaný právny základ práva na 

sexuálne a reprodukčné zdravie, ako aj práv obetí sexuálneho násilia a ľudí v ozbrojených 

konfliktoch; 
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9. zdôrazňuje, že v prípadoch, keď tehotenstvo ohrozuje život ženy alebo dievčaťa, alebo im 

spôsobuje neznesiteľné utrpenie, medzinárodné humanitárne právo a/alebo medzinárodné 

právo v oblasti ľudských práv oprávňuje ponúknutie bezpečného umelého prerušenia 

tehotenstva namiesto udržiavania stavu, ktorý predstavuje neľudské zaobchádzanie; 

naliehavo vyzýva všetkých aktérov zapojených do konfliktov, aby dodržiavali práva obetí 

na všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť vrátane práva na umelé prerušenie tehotenstva, 

ako sa stanovuje v Ženevských dohovoroch a ich dodatkových protokoloch; 

10. dôrazne odsudzuje skutočnosť, že sa znásilňovanie žien a dievčat naďalej používa ako 

vojnová zbraň; zdôrazňuje, že treba urobiť viac na zabezpečenie dodržiavania 

medzinárodného práva a prístupu k zdravotnej a psychologickej starostlivosti pre ženy 

a dievčatá zneužívané v konfliktoch; vyzýva EÚ, členské štáty, medzinárodné organizácie 

a občiansku spoločnosť, aby zintenzívnili spoluprácu s cieľom zvyšovať informovanosť 

a bojovať proti beztrestnosti; 

11. domnieva sa, že všetci pracovníci zapojení do poskytovania humanitárnej pomoci vrátane 

polície a ozbrojených síl by mali dostať primerané, rodovo citlivé školenia a že sa musí 

zaviesť prísny kódex správania, ktorý by bránil zneužívaniu ich postavenia a zabezpečoval 

by rodovú rovnosť; 

12. vyzýva humanitárne subjekty, aby zapracovali prevenciu rodovo motivovaného násilia 

a zmierňujúce stratégie do všetkých intervencií podľa sektorov, pričom by uľahčovali 

identifikáciu nových nástrojov EÚ v oblasti financovania, a aby sa na tento účel riadili 

revidovanými usmerneniami na začlenenie zásahov proti rodovo motivovanému násiliu do 

humanitárnych akcií, ktoré pripravil Global Protection Cluster; domnieva sa, že 

humanitárni aktéri (vrátane EÚ) by mali vo všetkých etapách viesť s dievčatami 

a chlapcami (najmä s dospievajúcimi dievčatami) konzultácie o pripravenosti na 

katastrofy a o reakcii na ne; 

13. výzva humanitárne agentúry, aby posilnili svoju koordináciu s cieľom identifikovať 

a chrániť obete a potenciálne obete sexuálneho vykorisťovania a zneužívania; 

14. zdôrazňuje potrebu ľahko dostupných, komplexných a koordinovaných služieb v oblasti 

sexuálneho a reprodukčného zdravia pre všetky ženy v krízových situáciách. 



 

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

SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE 

Dátum prijatia 15.10.2015    

Výsledok záverečného hlasovania 

vo výbore 

+: 

–: 

0: 

23 

5 

2 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Vilija 

Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe 

García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril 

Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Barbara 

Matera, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Jordi Sebastià, 

Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga 

Wiśniewska, Jana Žitňanská 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Arne Gericke, Kostadinka 

Kuneva, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Monika Vana 

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná 

na záverečnom hlasovaní 

Jane Collins 

 
 


