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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Komisijas dienestu kopējo darba dokumentu “Dzimumu līdztiesība un 

pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm. Meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar 

ES ārējo attiecību starpniecību (2016–2020)”, 

A. tā kā 2015. gada jūnijā Ārlietu padome atkārtoti pauda apņemšanos veicināt sieviešu 

tiesības un secināja, ka sieviešu lomas stiprināšana šajā reģionā ir būtisks ilgtermiņa 

stabilitātes un labas pārvaldības elements; 

B. tā kā vienotas izpratnes panākšana par demokrātiju, tiesiskumu un sieviešu tiesībām ir 

būtisks priekšnoteikums ciešākai sadarbībai starp ES un piecām Vidusāzijas valstīm un tā 

kā ES prioritātes ietver biedrošanās brīvības, vārda brīvības un reliģijas brīvības 

ievērošanu un sieviešu, bērnu un minoritāšu tiesību veicināšanu; tā kā Vidusāzijas valstīs 

joprojām pastāv nepilnības cilvēktiesību, demokrātijas un pamatbrīvību ievērošanas jomā 

un tā kā diskriminācijas dēļ attiecībā uz pieeju izglītībai, veselības aprūpei un 

ekonomiskajām un kultūras iespējām vispārējais sieviešu stāvoklis reģionā joprojām ir 

satraucošs; tā kā ciešāka sadarbība ar ES padarīs iespējamus uzlabojumus šajās jomās; 

C. tā kā sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības veicināšana ietilpst ES īpašā pārstāvja 

Vidusāzijā Peter Burian pienākumos; 

D. tā kā sieviešu stāvoklis Vidusāzijā pakāpeniski uzlabojas māšu mirstības rādītāju ziņā, ir 

samazinājies grūtniecības gadījumu skaits meitenēm vecumā no 15-19 gadiem un ir 

gandrīz vienāds to meiteņu un zēnu skaits, kas ieguvuši pamatskolas un vidusskolas 

izglītību, un nodarbināto sieviešu un vīriešu skaits1; tā kā joprojām pastāv ievērojamas 

atšķirības Uzbekistānas un Tadžikistānas augstskolās uzņemto abu dzimumu studentu 

skaitā un tā kā situācija Kazahstānā atšķiras –– tur augstskolās uzņemto sieviešu studentu 

skaits ir lielāks2; 

E. tā kā vispārējā izglītības līmeņa paaugstināšana palīdzēs novērst jauniešu iespējamo 

radikālizāciju un mazināt vardarbību dzimuma dēļ; 

F. tā kā lauku apvidos un pilsētās dzīvojošo sieviešu pieredze būtiski atšķiras un tā kā ir grūti 

vispārināt viņu situāciju, lai gan sievietēm lauku apvidos nākas vairāk cīnīties, lai 

izmantotu savas saskaņā ar valsts tiesību aktiem noteiktās tiesības; 

G. tā kā ES steidzami ir jāpieņem uz dzimumu balstīta ārpolitika, lai laikposmā pēc 2015. 

gada visā pasaulē sekmētu dzimumu līdztiesības programmas īstenošanu; 

H. tā kā, neskatoties uz 2006.–2016. gada dzimumu līdztiesības stratēģijas īstenošanu 

Kazahstānā, ANO institūcijas ir ziņojušas tikai par nelielām izmaiņām sieviešu situācijā 

šajā valstī; tā kā sievietes saskaras ar atšķirīgām ekonomiskajām grūtībām un 

diskrimināciju nodarbinātības jomā un viņas nav aizsargātas ne pret cilvēku tirdzniecību, 

                                                 
1 Pasaules Bankas statistika par dzimumu līdztiesību, 2015. gads 
2 UNESCO Statistikas institūts  



 

PE569.696v02-00 4/7 AD\1080472LV.doc 

LV 

ne pret seksuālo izmantošanu; 

I. tā kā dažāda veida vardarbība pret sievietēm joprojām ir izplatīta problēma Uzbekistānā, 

kur nav tiesību aktu, kas aizliedz vardarbību ģimenē, Tadžikistānā, kur cilvēku 

tirdzniecība, tostarp seksuālās izmantošanas un nodarbinātības nolūkā, rada īpašas bažas, 

un Kirgizstānā, kur joprojām tiek ziņots par līgavu nolaupīšanas, laulāto izvarošanas un 

vardarbības ģimenē gadījumiem; 

J. tā kā Turkmenistānā datu vākšana par sieviešu tiesībām tiek veikta nepilnīgi un tādas 

parādības kā piespiedu laulības, diskriminācija pret atsevišķi dzīvojošām un šķirtām 

sievietēm, vardarbība ģimenē un sieviešu un meiteņu tirdzniecība joprojām ir izplatītas, 

1. atzīst –– lai gan Uzbekistāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna un Turkmenistāna 

saskaras ar dažādām problēmām cilvēktiesību ievērošanā, reģionā tomēr ir kopīgas 

problēmas sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības ievērošanas un veicināšanas jomā; 

2. norāda –– neskatoties uz to, ka visas piecas Vidusāzijas valstis ir ratificējušas ANO 

Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), tradicionālā 

kultūra tajās joprojām ir patriarhāla un tajā dominē vīrieši, ka daudzās jomās joprojām 

pastāv ievērojamas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm, tostarp attiecībā piekļuvi 

augstākajai izglītībai, darba tirgus daļām  un tiesiskajai aizsardzībai un tiesībām, un ka 

vardarbība pret sievietēm joprojām ir plaši izplatīta daudzās Vidusāzijas daļās un izpaužas 

dažādos veidos, tostarp kā vardarbība ģimenē, līgavu nolaupīšana, tirdzniecība, agrās 

laulības un fiziska vardarbība; aicina visas piecas valstis pilnībā īstenot CEDAW; atkārtoti 

uzsver, ka, piešķirot ES atbalstu, ir jāparedz konkrēti pasākumi, lai izskaustu 

diskrimināciju pret sievietēm; 

3. iesaka tiesu darbiniekus informēt un apmācīt par dzimumu līdztiesības jautājumiem un 

norāda uz nepieciešamību sodīt personas, kas veikušas ar dzimumu saistītu vardarbību; 

4. norāda, ka sievietēm ir pastāvīga un izšķiroša loma lauksaimnieciskajā ražošanā un lauku 

saimniecībās visās Vidusāzijas valstīs un ka lauksaimniecības nozarē vidēji ir nodarbināti 

58 % sieviešu1, bet pauž nožēlu par ierasto piespiedu darba praksi lauksaimniecībā, jo 

īpaši kokvilnas ražošanas nozarē Uzbekistānā; aicina visas Vidusāzijas valstis veicināt 

sieviešu nodarbinātību un sieviešu uzņēmējdarbību, jo īpaši lauku apvidos; aicina veicināt 

un uzraudzīt meiteņu un sieviešu ekonomiskās un sociālās tiesības un sieviešu lomas 

nostiprināšanu kā galveno ES ārējo attiecību mērķi šajā reģionā; 

5. uzskata, ka prioritāte būtu jāpiešķir ieguldījumu programmām, kurām varētu būt lielāka 

ietekme uz reģiona attīstību, kā arī –– ne mazākā mērā –– uz izglītības, jaunatnes un 

dzimumu līdztiesības jomu; 

6. norāda uz to, cik svarīga ir sieviešu piekļuve arodmācībai un augstākajai izglītībai, tostarp 

lielākai dalībai zinātnes un tehnoloģiju jomā, un mudina ES īpašo pārstāvi veicināt 

iniciatīvu izstrādi šajā jomā; uzskata, ka ES vajadzētu pastiprināt savu darbību šajā jomā, 

piemēram, organizējot skolotāju apmācības kursus un piegādājot mācību materiālus; 

aicina veikt pasākumus, lai modernizētu valsts izglītības nozari, veicinātu akadēmiskā 

personāla starptautisku apmaiņu un ļautu sievietēm piedalīties uz vienlīdzīgiem 

                                                 
1 Pasaules Bankas statistika, 2012. gads 
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noteikumiem; uzskata, ka ir jāizstrādā izglītības nozares darbiniekiem domāti dzimumu 

līdztiesības apmācības kursi;  

7. atzīst atsevišķu Vidusāzijas valstu veiktos pasākumus, lai uzlabotu dzimumu līdztiesību, 

piemēram, grozījumus Kirgizstānas Kriminālkodeksa 154. un 155. pantā, kas stājās spēkā 

2014. gada februārī un pastiprināja sodu par plaši izplatītās līgavu nolaupīšanas tradīcijas 

īstenošanu; tomēr norāda, ka sieviešu tiesību aizsardzība un dzimumu līdztiesības 

veicināšana visā reģionā joprojām sagādā problēmas; aicina Komisiju turpināt atbalstīt 

Vidusāzijas valstis sieviešu tiesību programmas izstrādē, lai uzlabotu un panāktu 

dzimumu līdztiesību un nodrošinātu, ka visi, tostarp neaizsargātākie sabiedrības locekļi, 

varētu pilnībā izmantot savas cilvēktiesības; 

8. atzinīgi vērtē Kazahstānas Dzimumu līdztiesības stratēģiju un 45 tajā iekļautos politiskos, 

sociālos un ekonomiskos pasākumus; aicina Komisiju arī turpmāk atbalstīt Vidusāzijas 

valstis sieviešu tiesību programmu izstrādē un aicina iedarbīgāk īstenot šo stratēģiju; pauž 

nožēlu par to, ka sievietes nav pārstāvētas Kazahstānas valsts lēmējinstitūcijās, lai gan 

politiskās institūcijas ir ar likumu noteikušas 30 % sieviešu kvotu; 

9. aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu, pārskatot tā Vidusāzijas stratēģiju, saskaņā ar tā 

2016.–2020. gada prioritātēm un atbilstoši Vidusāzijas valstu jau gūtajiem panākumiem 

izveidot visaptverošu Dzimumu līdztiesības rīcības plānu ar konkrētiem pasākumiem, lai 

uzlabotu sieviešu tiesības un sieviešu dzīves apstākļus; uzskata, ka visas Vidusāzijas 

valstis būtu jāmudina ieviest tiesību aktus, ar kuriem tieši aizliedz jebkāda veida 

vardarbību un diskrimināciju pret sievietēm, tostarp seksuālu, fizisku, psiholoģisku un 

ekonomisku izmantošanu, un cita starpā novērš tādu izolējošu paņēmienu izmantošanu kā 

cietušo atturēšana no stāšanās darbā un piekļūšanas banku kontiem, kredītkartēm vai 

transporta izmantošanas; norāda, ka finansiālais nodrošinājums ir pirmais iemesls tam, vai 

ģimenes vardarbības upuris atbrīvosies no tās un kļūs brīvs no vardarbības; aicina 

Vidusāzijas valstis uzskatīt vardarbību pret sievietēm par noziedzīgu nodarījumu, 

pienācīgi izmeklēt visus paziņotos gadījumus un īstenot pasākumus, lai cietušajām 

nodrošinātu aizsardzību, palīdzību un piekļuvi tiesu iestādēm, kā arī mehānismus, kas 

nodrošina tiesību aktu piemērošanu; norāda, ka laulību aģentūru nozare Vidusāzijā ir 

salīdzinoši ietekmīga un aicina reģiona valstis apsvērt šo aģentūru regulēšanas iespējas, lai 

labāk aizstāvētu neaizsargātās sievietes no izmantošanas; aicina Vidusāzijas valstis 

organizēt izglītojošas kampaņas par tiesībām dzīvot bez vardarbības un izpratnes 

veicināšanas iniciatīvas sabiedrībai kopumā, bet jo īpaši reliģiskajiem līderiem par 

absolūto prasību laulības ceremonijas laikā saņemt abu laulājamo piekrišanu; 

10. norāda, ka pastāv plaisa starp tiesību aktiem un realitāti un ka, lai gan dažās valstīs ir 

tiesību kodekss, kas garantē vienlīdzīgas tiesības attiecībā uz īpašuma sadali, joprojām 

saglabājas diskriminācija par labu mantiniekiem vīriešiem; pauž bažas par to, ka 

Tadžikistānā trūkst laulību tiesiskās reģistrācijas un tā rezultātā sievietes pēc laulības 

šķiršanas kļūst īpaši neaizsargātas –– EDSO pētījumu dati liecina, ka šī iemesla dēļ 80 % 

laulības šķiršanas lietu sievietēm tiek liegtas tiesības uz īpašumu un iespējas saņemt bērnu 

uzturlīdzekļus; 

11. mudina ES atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas aizsargā cilvēktiesības un 

veicina dzimumu līdztiesību Vidusāzijas valstīs, un aktīvi sadarboties ar starptautiskajām 

organizācijām, kas iesaistītas dzimumu līdztiesības jomā, piemēram, Starptautisko darba 
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organizāciju (SDO), ESAO un ANO, lai radītu sinerģiju sieviešu lomas stiprināšanai; 

12. norāda, ka ministru amatos gandrīz nav sieviešu, proti, 2015. gadā sievietes Kirgizstānā 

un Turkmenistānā ieņēma attiecīgi 15 % un 5,7 % šādu amatu1; mudina Vidusāzijas 

valstis un Komisiju vērst uzmanību arī uz sieviešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, jo īpaši 

politisko lēmumu pieņemšanā, un iesaka ieviest kvotu sistēmu, lai veicinātu sieviešu 

līdzdalību, pirmkārt jau kandidātu līmenī; 

13. nosoda jebkādus tiesību aktus, noteikumus vai valdības spiedienu, kas nepamatoti 

ierobežo –– īpaši sieviešu un citu dzimumu kategoriju –– vārda brīvību; 

14. uzskata, ka ES iesaistīšanās un finansiāls atbalsts būtu jāsaista ar novērtējamu progresu 

cilvēktiesību, demokrātijas un pamatbrīvību jomā Vidusāzijas valstīs; 

15. ar bažām norāda, ka 2015. gada ziņojumā par cilvēku tirdzniecību2 Turkmenistāna un 

Uzbekistāna ir ierindotas kontrolsarakstā (Watch List), tā uzsverot, ka tajās cilvēku 

tirdzniecības upuru skaits pieaug; aicina ES cilvēku tirdzniecības apkarošanas 

koordinatoru atbalstīt Turkmenistānas un Uzbekistānas centienus apkarot cilvēku 

tirdzniecību, kura aizskar cilvēka cieņu, bieži ir saistīta ar psiholoģisku teroru un fizisku 

vardarbību un tādēļ ir jāizskauž; turklāt aicina dalībvalstis uzsvērt šo svarīgo jautājumu 

savos darījumos ar minētajām valstīm; 

16. aicina Vidusāzijas valstis veicināt vienlīdzīgu piekļuvi informācijas un komunikāciju 

tehnoloģijām, lai nodrošinātu sieviešu izaugsmes iespējas vietējā un globālajā ekonomikā; 

17. uzsver nepieciešamību organizēt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem, prokuroriem un 

tiesu darbiniekiem paredzētus apmācības kursus par vardarbību pret sievietēm un cilvēku 

tirdzniecību un izveidot pieejamus centrus un patversmes, kuros sniedz psiholoģisku un 

juridisku atbalstu šādu nodarījumu upuriem; 

18. uzsver, cik svarīgi ir pienācīgi finansēt iestādes un struktūras, kas atbild par dzimumu 

līdztiesības politikas īstenošanu, un piešķirt neatkarību un finansējumu pilsoniskās 

sabiedrības organizācijām, kas strādā sieviešu tiesību jomā.  

                                                 
1 Pasaules Bankas statistika piecu gadu periodā (2011.–2015. gads). 
2 sagatavojis ASV Valsts departaments. 
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