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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że wczesne i przymusowe małżeństwa1 stanowią naruszenie praw 

człowieka zapisanych w normach międzynarodowych – takich jak deklaracja pekińska i 

pekińska platforma działania, program działania Międzynarodowej Konferencji na 

temat Ludności i Rozwoju oraz Konwencja ONZ w sprawie zgody na zawarcie 

małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw – które należą do 

podstawowych zasad Unii Europejskiej jako obszaru bezpieczeństwa, wolności, 

sprawiedliwości oraz praw człowieka, w tym praw kobiet i dziewcząt; mając na 

uwadze, że wczesne i przymusowe małżeństwa utrwalają inne przypadki łamania praw 

człowieka, które w niewspółmiernym zakresie dotyczą kobiet i dziewcząt, oraz 

stanowią przeszkodę dla rozwoju społeczno-gospodarczego; 

B. mając na uwadze, że pomimo zobowiązań na szczeblu międzynarodowym, krajowym i 

regionalnym wczesne i przymusowe małżeństwa pozostają szeroko rozpowszechnione 

na całym świecie, a według szacunków ONZ dotyczą prawie 700 milionów kobiet i 150 

milionów mężczyzn, którzy zawarli przymusowe małżeństwa przed osiągnięciem 

pełnoletności; mając na uwadze, że wczesne małżeństwa nadal stanowią problem, który 

w nieproporcjonalny sposób dotyka nieletnich i młodych dziewcząt; mając na uwadze, 

że wykorzenienie tej praktyki jest strategicznym sposobem na promowanie praw i 

upodmiotowienia kobiet; 

C. mając na uwadze fakt, że wielokrotnie dowiedziono, iż małżeństwa dzieci lub wczesne 

małżeństwa mają negatywne i szkodliwe skutki dla dziewcząt i kobiet, ich dzieci oraz 

ich społeczności; mając na uwadze, że wczesne i przymusowe małżeństwa bardzo 

często prowadzą do porzucania nauki, pozbawiając dziewczęta i kobiety ich 

podstawowych praw i zwiększając prawdopodobieństwo, że padną ofiarą trwałego 

ubóstwa ze względu na płeć, a także mając na uwadze, że pozbawienie młodych żon 

edukacji i płatnego zatrudnienia w przyszłości sprawia, że są one bardziej narażone na 

ubóstwo i pozostanie w nim; 

D. mając na uwadze, że na całym świecie co roku 16 mln dziewcząt w wieku od 15 do 19 

lat rodzi dziecko, a co najmniej milion dziewcząt zostaje matkami przed ukończeniem 

15. roku życia; mając na uwadze, że 95 % porodów wśród nastolatek ma miejsce w 

krajach rozwijających się, dziewięć z dziesięciu takich porodów ma miejsce w 

małżeństwie lub związku, a rocznie około 70 tys. nastolatek w krajach rozwijających się 

umiera z przyczyn związanych z ciążą i porodem2; 

 

E. mając na uwadze, że badania dowodzą ścisłego związku między małżeństwami dzieci a 

                                                 
1 Definiowane jako „małżeństwa zawarte bez pełnej i dobrowolnej zgody jednego lub obu małżonków lub 

zawarte przed ukończeniem przez nich 18. roku życia” zgodnie z Konwencją ONZ w sprawie zgody na zawarcie 

małżeństwa, najniższego wieku małżeńskiego i rejestracji małżeństw z dnia 7 listopada 1962 i rezolucją 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1468(2005) w sprawie małżeństw przymusowych i małżeństw 

dzieci. 
2 „Motherhood in Childhood. Facing the challenge of adolescent pregnancy” [Macierzyństwo w dzieciństwie. 

Podejmowanie wyzwań związanych z ciążą nastolatek], UNFPA (2013). 
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przedwczesnym porodem; mając na uwadze, że wczesne i przymusowe małżeństwa 

mają groźne konsekwencje dla zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw 

kobiet i dziewcząt, włącznie z niechcianymi ciążami, ze względu rzadkie korzystanie z 

usług planowania rodziny i niski poziom edukacji seksualnej, a także stanowią poważne 

zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego kobiet i dziewcząt poprzez znaczne 

zwiększenie ryzyka przedwczesnych, częstych lub niechcianych ciąż, śmiertelności i 

zachorowalności matek i noworodków, przetoki położniczej i zakażeń przenoszonych 

drogą płciową, w tym HIV, podczas gdy powikłania w czasie ciąży i porodu są główną 

przyczyną zgonów dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat, zaś w przypadku dzieci 

nastoletnich matek prawdopodobieństwo śmierci w pierwszych dniach od narodzin jest 

o 50 % wyższe; 

 

F. mając na uwadze, że na świecie co siedem sekund jedna dziewczynka poniżej 15. roku 

życia wychodzi za mąż – często za mężczyznę znacznie starszego od siebie; mając na 

uwadze, że jeżeli liczba małżeństw dziewcząt będzie rosła w obecnym tempie, szacuje 

się, że liczba kobiet, które wyszły za mąż w bardzo młodym wieku, osiągnie 950 mln w 

2030 r. i 1,2 mld w 2050 r.1; 

G. mając na uwadze, że małżeństwo przed ukończeniem 18. roku życia zwiększa 

prawdopodobieństwo przemocy domowej; mając na uwadze, że panny młode często 

padają ofiarą przemocy, ponieważ duże różnice wieku pogłębiają nierównowagę sił 

między dziewczętami a ich znacznie starszymi mężami; 

 

H. mając na uwadze, że głęboko zakorzenione różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn 

oraz stereotypy płciowe, szkodliwe praktyki, poglądy, zwyczaje i dyskryminujące 

normy są przyczynami źródłowymi wczesnych i przymusowych małżeństw; mając na 

uwadze, że zwiększa to ryzyko narażenia kobiet i dziewcząt w ciągu ich życia na 

dyskryminację i przemoc ze względu na płeć; 

I. mając na uwadze, że edukacja jest jednym z najskuteczniejszych sposobów 

zapobiegania wczesnym i przymusowym małżeństwom oraz wsparcia kobiet i 

dziewcząt w dokonywaniu wyborów z pełną świadomością ich życiowych 

konsekwencji; mając na uwadze, że kształcenie przygotowuje dziewczęta do 

podejmowania pracy i zdobywania środków utrzymania, podnosi poczucie własnej 

wartości i status w ich rodzinach i społecznościach oraz sprawia, że mają większy 

wpływ na decyzje dotyczące swojego życia2, co zmniejsza prawdopodobieństwo 

zawarcia małżeństwa w dzieciństwie i opóźnia rozrodczość; 

J. mając na uwadze, że rośnie zaniepokojenie wczesnymi i przymusowymi małżeństwami 

na obszarach dotkniętych konfliktami; mając na uwadze, że praktyka ta jest często 

usprawiedliwiana przez niektóre wojujące i ekstremistyczne grupy, a jednocześnie ma 

ogromny wpływ na zdrowie i dobrostan kobiet i dziewcząt; 

K. mając na uwadze, że małżeństwa dzieci są zakorzenione w niektórych tradycjach i 

kulturach, lecz żadna kultura ani religia nie może usprawiedliwiać takiej praktyki, 

                                                 
1 „Every Last Girl: Free to live, free to learn, free from harm” [Każda ostatnia dziewczynka: wolność życia, 

wolność nauki, wolność od krzywdy], raport organizacji Save the Children, 11 października 2016 r. 
2 „Motherhood in Childhood. Facing the challenge of adolescent pregnancy” [Macierzyństwo w dzieciństwie. 

Podejmowanie wyzwań związanych z ciążą nastolatek], UNFPA (2013). 
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szczególnie gdy chodzi o prawa człowieka i prawa dziecka; mając na uwadze, że w 

wielu społecznościach o wysokim odsetku wczesnych małżeństw mężczyźni mają 

więcej przywilejów, a dziewczynki są często uważane za obciążenie finansowe swoich 

rodzin, co ogólnie skutkuje ich niską samooceną; 

L. mając na uwadze, że każda dziewczynka ma prawo w pełni przeżyć dzieciństwo, 

bawiąc się, korzystając z prawa do edukacji i z ochrony przed przemocą, urazami 

fizycznymi i psychicznymi oraz przed wszelkim wykorzystywaniem i wyzyskiem; 

M. mając na uwadze, że młodsze i starsze dziewczęta, jako obywatelki, mają prawo do 

rozwijania w pełni swego potencjału, jak określono w Konwencji ONZ o prawach 

dziecka; 

N. mając na uwadze, że wczesne i przymusowe małżeństwa stanowią same w sobie 

przeszkodę w rozwoju, a fakt, że takie małżeństwa są wciąż aranżowane, hamuje 

realizację milenijnych celów rozwoju 1–6, w szczególności w zakresie 

równouprawnienia płci, upodmiotowienia kobiet i dziewcząt, ograniczenia ubóstwa, 

kształcenia, umieralności matek i dzieci oraz zdrowia, w tym zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego1; 

O. mając na uwadze, że zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec kobiet i 

dziewcząt, w tym wczesnym i przymusowym małżeństwom, oraz ich zwalczanie 

stanowi jeden z celów unijnego planu działania w sprawie równości płci na lata 2016–

2020; 

P. mając na uwadze, że choć przymusowe małżeństwa są sprzeczne z prawem w całej UE, 

to jego dokładne definicje są różne; mając na uwadze, że brak powszechnie przyjętej 

definicji utrudnia wysiłki na rzecz zgromadzenia danych na temat liczby przymusowych 

małżeństw w UE; 

Q. mając na uwadze, że przymusowe małżeństwa pozostają powodem do niepokoju w UE; 

mając na uwadze, że nie stanowią one oddzielnego przestępstwa w większości państw 

członkowskich, a zamiast tego ochronę zapewnia się poprzez połączenie bardziej 

ogólnych przepisów karnych, dotyczących np. gwałtu czy uprowadzenia; 

R. mając na uwadze, że ponieważ osoba małoletnia poniżej 18. roku życia nie ma 

zdolności do wydania ważnej zgody na zawarcie związku małżeńskiego, małżeństwa 

dzieci muszą być traktowane jak małżeństwa przymusowe; wyraża w związku z tym 

ubolewanie, że 144 z 193 państw nie ma przepisów prawnych zakazujących małżeństw 

dzieci; 

S. mając na uwadze, że wiele przypadków przymusowych małżeństw nie jest zgłaszanych 

albo są one zgłaszane prywatnym organizacjom i organizacjom pozarządowym, a nie 

władzom publicznym; mając na uwadze, że gdy przypadki przymusowych małżeństw są 

zgłaszane władzom krajowym, nie istnieje spójny system gromadzenia danych na 

poziomie państw członkowskich, choć jest on pilnie potrzebny; 

                                                 
1 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 69/156 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 

wczesnego i przymusowego małżeństwa.  
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T. mając na uwadze, że małżeństwa dzieci będą kosztowały kraje rozwijające się biliony 

dolarów do 2030 r.1; 

U. mając na uwadze, że rządy powinny uznać wagę przeciwdziałania małżeństwom dzieci i 

wczesnym małżeństwom w ramach realizacji celów Agendy na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 2030; mając na uwadze, że pomoc dziewczętom w uniknięciu wczesnego 

małżeństwa oraz umożliwienie im uczęszczania do szkoły stwarzałoby szanse na 

poprawę umiejętności i zdobycie lepszych dochodów w przyszłości, co z kolei 

pomogłoby zlikwidować ubóstwo wśród przyszłych pokoleń; mając na uwadze, że 

propagowanie równości płci oraz upodmiotowienia kobiet zagwarantowałoby 

dziewczętom możliwość decydowania o swoim życiu rodzinnym, seksualnym i 

reprodukcyjnym; mając na uwadze, że zlikwidowanie praktyki wczesnych małżeństw 

zmniejszyłoby współczynnik umieralności niemowląt oraz złagodziłoby liczne 

problemy zdrowotne związane z ciążą lub przedwczesnym porodem; 

V. mając na uwadze, że w większości społeczności, w których praktykuje się wczesne 

małżeństwa i małżeństwa dzieci, kobiety padają często ofiarą procesów decyzyjnych, a 

tymczasem zaangażowanie oraz kształcenie przywódców i kobiet w tych 

społecznościach ma fundamentalne znaczenie dla zmiany nastawienia i wzorców 

zachowania odnośnie do małżeństw dzieci; mając na uwadze, że ponadto niezbędne są 

przepisy zakazujące wczesnych i przymusowych małżeństw; 

W. mając na uwadze, że ubóstwo międzypokoleniowe to jeden z najczęściej 

przywoływanych powodów zmuszania dziewcząt do wychodzenia za mąż; mając na 

uwadze, że generalnie rodzice nie mają świadomości zagrożeń związanych z 

przedwczesnym zajściem w ciążę z powodu braku wiedzy na temat zdrowia 

seksualnego i reprodukcyjnego; 

X. mając na uwadze, że w wypadku małżeństw dzieci – podobnie jak we wszystkich 

dziedzinach walki z przemocą wobec kobiet – zasadnicze znaczenie ma mobilizacja 

mężczyzn i chłopców, aby przeciwstawili się dyskryminacji ze względu na płeć oraz 

zmienili szkodliwe tradycyjne praktyki głęboko zakorzenione w kulturze danej 

społeczności; 

Y. mając na uwadze, że małżeństwa dzieci i wczesne małżeństwa nadal stanowią temat 

tabu i że kwestię tę należy poruszyć publicznie, aby zakończyć codzienne cierpienie 

dziewcząt i młodych kobiet oraz nieustanne łamanie ich praw człowieka; mając na 

uwadze, że jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest wspieranie i 

rozpowszechnianie działalności dziennikarzy, artystów, fotografów i aktywistów 

zajmujących się problemem wczesnych małżeństw; 

Z. mając na uwadze, że kampanie na rzecz położenia kresu wczesnym małżeństwom 

dziewcząt i młodych kobiet nie powiodą się bez uznania seksualności nastolatek i ich 

prawa do podejmowania decyzji dotyczących własnego ciała, związków i aktywności 

seksualnej; mając na uwadze, że aby takie decyzje były podejmowane w świadomy 

sposób, potrzeba informacji na temat seksualności i metod antykoncepcji, kierowanych 

                                                 
1 Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report 2017 [Skutki ekonomiczne małżeństw dzieci: 

sprawozdanie podsumowujące za rok 2017]. 
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zarówno do nastolatek, jak i ich rodziców; 

1. potępia przymusowe i wczesne małżeństwa oraz inne szkodliwe i opresyjne praktyki 

wobec kobiet i dziewcząt, w tym dziewczynek i nastolatek w Europie i na całym 

świecie, ponieważ tego rodzaju praktyki stanowią pogwałcenie praw człowieka, a 

konkretnie wykorzystywanie dziecka, jeżeli ofiara nie skończyła 18 lat; 

2. podkreśla, że wczesne i przymusowe małżeństwa stanowią poważny atak na prawo do 

dobrowolnej zgody; 

3. uważa, że małżeństwa dzieci i przymusowe małżeństwa stały się także prawdziwym 

problemem w obrębie UE, co oznacza, że potrzebne jest wspólne, zdecydowane i 

skoordynowane działanie wszystkich państw członkowskich; 

4. wzywa państwa członkowskie, aby aktywnie odmawiały uznawania małżeństw 

zawartych pod przymusem i udzielały ofiarom pełnego, niezależnego od ich rodzin 

wsparcia;  

5. zauważa, że wielu zrozpaczonych rodziców żyjących w skrajnym ubóstwie w obozach 

dla uchodźców odczuwa potrzebę chronienia swych córek przed przemocą seksualną 

poprzez wydawanie ich za mąż za starszych mężczyzn; podkreśla jednak, że UE i jej 

państwa członkowskie powinny zgodnie i konsekwentnie odrzucać wnioski uchodźców 

o prawne uznanie małżeństw, gdy jedno z domniemanych małżonków jest dzieckiem 

lub nastolatkiem; podkreśla, że status uchodźcy nie może służyć jako prawna furtka do 

uznawania wczesnych małżeństw w Europie; 

6. zaleca przyjęcie całościowego i kompleksowego podejścia do kwestii wczesnych i 

przymusowych małżeństw, co oznacza zajęcie się podstawowymi przyczynami 

zawierania małżeństw przez dzieci, w tym nierównością płci, ubóstwem oraz brakiem 

możliwości społecznych i gospodarczych; podkreślając rolę edukacji jako potężnego 

narzędzia zapobiegania wczesnym i przymusowym małżeństwom, zaznacza, że 

włączanie problematyki płci do głównego nurtu polityki powinno wykraczać poza 

tradycyjne sektory, takie jak edukacja i zdrowie, oraz obejmować wszystkie inne 

obszary polityki; 

7. wzywa UE do odegrania ważnej roli w zwalczaniu tego łamania praw człowieka na 

szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym oraz wzywa Europejską Służbę 

Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisję, aby wykorzystały wszelkie dostępne 

instrumenty, a jednocześnie przedstawiły konkretną strategię w celu określenia 

niezbędnych kroków w walce z wczesnymi i przymusowymi małżeństwami oraz 

innymi praktykami szkodliwymi dla dziewcząt i kobiet, takimi jak okaleczanie żeńskich 

narządów płciowych, tzw. zbrodnie honorowe, niewolnictwo seksualne i handel ludźmi, 

oraz wskazania specjalnych celów i środków finansowych, mając na względzie ogólny 

cel wyeliminowania tych form małżeństwa do 2030 r. zgodnie z celami 

zrównoważonego rozwoju ONZ (cel 5.3); w związku z tym wzywa Komisję i ESDZ, 

aby uwzględniły w tej strategii konieczność zajęcia się stereotypami płciowymi oraz 

dyskryminacyjnymi normami społecznymi, które przyczyniają się do akceptacji i 

kontynuowania wyżej wymienionych szkodliwych praktyk; 

8. przypomina, że położenie kresu wczesnym i przymusowym małżeństwom uznano za 
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jeden z priorytetów działań zewnętrznych UE w dziedzinie promowania praw kobiet i 

praw człowieka; 

9. wzywa Komisję i ESDZ, aby opracowały plan działania na rzecz wspierania walki z 

wczesnymi i przymusowymi małżeństwami w kontekście stosunków UE z krajami 

partnerskimi i państwami trzecimi, w szczególności w dziedzinie rozwoju, oraz aby 

zwróciły szczególną uwagę na poszanowanie praw kobiet i dziewcząt we wszystkich 

umowach handlowych i o partnerstwie, również z wykorzystaniem „klauzuli praw 

człowieka”; wzywa Komisję i ESDZ do priorytetowego traktowania tych kwestii w 

dialogu politycznym z krajami partnerskimi oraz do ustanowienia konkretnych środków 

we współpracy ze wszystkimi kluczowymi podmiotami w celu wyeliminowania 

szkodliwych praktyk; apeluje ponadto do państw członkowskich o poruszanie kwestii 

zwalczania wczesnych i przymusowych małżeństw w stosunkach z państwami trzecimi; 

10. przyjmuje z zadowoleniem uruchomienie wspólnej inicjatywy UE i ONZ na rzecz 

wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt (inicjatywa 

Spotlight) z myślą o zwalczaniu przemocy seksualnej i uwarunkowanej płcią oraz 

szkodliwych praktyk, takich jak wczesne przymusowe małżeństwa, okaleczanie 

narządów płciowych kobiet czy handel ludźmi; zauważa jednak, że inicjatywa Spotlight 

odnosi się głównie do elementów programu, którym poświęca się już uwagę na całym 

świecie; podkreśla w związku z tym potrzebę dążenia do równości płci w sposób 

bliższy całościowemu podejściu, tj. poprzez odpowiednie łączenie programów i metod; 

wzywa Komisję do wykorzystania śródokresowego przeglądu programów współpracy 

międzynarodowej jako okazji do zwiększenia finansowania pakietu środków 

związanych z uwzględnianiem aspektu płci w celu włączenia kwestii płci do 

współpracy dwustronnej oraz za pośrednictwem programów tematycznych; 

11. wzywa UE i państwa członkowskie do współpracy z UN Women, UNICEF-em, 

UNPFA i innymi partnerami, w tym organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, 

stowarzyszeniami diaspory i migrantów, w celu nagłośnienia problemu wczesnych i 

przymusowych małżeństw dzięki skoncentrowaniu się na wzmacnianiu pozycji kobiet, 

w tym za pomocą edukacji, upodmiotowienia ekonomicznego kobiet i zwiększenia ich 

udziału w procesach decyzyjnych, a także na ochronie i promowaniu praw człowieka w 

odniesieniu do kobiet i dziewcząt, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego; 

12. zwraca uwagę na konieczność uzależnienia europejskiego finansowania działań 

zewnętrznych od skutecznego wdrożenia środków mających na celu eliminację 

wczesnych i przymusowych małżeństw; 

13. zachęca Komisję i państwa członkowskie do włączenia perspektywy płci do programów 

budowania pokoju i odbudowy pokonfliktowej, opracowania programów na rzecz 

gospodarczych podstaw egzystencji i programów edukacyjnych dla dziewcząt i kobiet, 

które są ofiarami wczesnych i przymusowych małżeństw, oraz ułatwienia tym 

dziewczętom i kobietom dostępu do usług dotyczących zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego na obszarach dotkniętych konfliktami; 

14. podkreśla potrzebę przeznaczenia funduszy na programy zapobiegania małżeństwom 

dzieci mające na celu zbudowanie otoczenia społecznego umożliwiającego 

dziewczętom pełne rozwinięcie zdolności, w tym za pośrednictwem edukacji, 

programów społecznych i ekonomicznych dla dziewcząt, które nie uczęszczają do 
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szkoły, programów ochrony dzieci, schronisk, doradztwa prawnego i wsparcia 

psychologicznego; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zagwarantowania 

wystarczających zasobów na tego rodzaju programy i działania w ramach swoich 

działań zewnętrznych; wzywa ponadto Komisję do systematycznej oceny bieżących 

programów ukierunkowanych na zapobieganie wczesnym małżeństwom pod kątem ich 

skuteczności i wykorzystania dostępnych funduszy, a także do dopilnowania, by 

programy wdrażane były w regionach i państwach o najwyższym odsetku małżeństw 

dzieci; zachęca delegatury UE do wypełnienia podjętego przez UE w ramach planu 

działania w sprawie równości płci na lata 2016–2020 zobowiązania do ścisłego 

monitorowania sytuacji i opracowania odpowiednich programów wspierających lokalne 

działania legislacyjne; 

15. podkreśla potrzebę opracowania programów upodmiotowienia dziewcząt i młodych 

kobiet, co jest kluczową strategią zapobiegania wczesnym małżeństwom i zniechęcania 

do tej praktyki oraz podniesienia samooceny i świadomości swoich praw, w tym 

legalnego prawa do odmowy zawarcia małżeństwa; 

16. podkreśla, że położenie kresu wczesnym i przymusowym małżeństwom miałoby z kolei 

duży pozytywny wpływ na poziom wykształcenia dziewcząt i ich dzieci, przyczyniłoby 

się do tego, by kobiety miały mniej dzieci, oraz mogłoby zwiększyć ich oczekiwane 

zarobki i dobrobyt ich gospodarstw domowych; 

17. zwraca uwagę, że kontakty w społecznościach na szczeblu lokalnym mają zasadnicze 

znaczenie dla przezwyciężenia tradycyjnych i dyskryminujących postaw wobec 

edukacji dziewcząt, a tym samym dla poprawy perspektyw zatrudnienia kobiet w celu 

zagwarantowania im samym i ich rodzinom środków utrzymania; 

18. zachęca do opracowania programów informacyjnych z udziałem wszystkich 

przywódców społeczności w celu uzmysłowienia im szkodliwych skutków takich 

tradycji jak wczesne małżeństwa, tak aby mogli oni następnie odgrywać aktywną rolę w 

uświadamianiu swoich społeczności; 

19. podkreśla pilną potrzebę informowania i edukowania mężczyzn i chłopców, a także 

zdobywania ich wsparcia dla ochrony praw człowieka, w tym praw dzieci i kobiet; 

20. wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia zintegrowanych, kompleksowych 

i skoordynowanych środków na rzecz zapobiegania i zwalczania wszelkich form 

przemocy wobec kobiet i dziewcząt, w tym wczesnych i przymusowych małżeństw, w 

szczególności poprzez ułatwienie ofiarom dostępu do wymiaru sprawiedliwości i 

wzmocnienie mechanizmów ochrony dzieci, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszego 

wsparcia, a także dalszego i lepszego dostępu do finansowania organizacjom 

pozarządowym działającym na rzecz wyeliminowania tych praktyk; 

21. wzywa wszystkie państwa członkowskie, aby w pełni wdrożyły przepisy zakazujące 

wczesnych i przymusowych małżeństw poprzez zapewnienie dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości, w tym do środków odwoławczych, a także poprzez ustanowienie 

struktur i programów mających na celu wspieranie, pomoc i ochronę ofiar wczesnych i 

przymusowych małżeństw, włącznie z bezpiecznymi ośrodkami recepcyjnymi i pomocą 

wykwalifikowanego personelu kobiecego, takiego jak położne, ginekolodzy, 

psychologowie i pracownicy socjalni; w związku z tym wzywa państwa członkowskie, 
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aby zapewniły skuteczne wdrożenie dyrektywy UE w sprawie ofiar, w szczególności 

poprzez poprawę dostępu ofiar przemocy wobec kobiet do ogólnego i 

wyspecjalizowanego wsparcia dla ofiar oraz poprzez wdrożenie skutecznych 

mechanizmów zgłaszania, zapewniających ofiarom anonimowość i poufność, tak aby 

zachęcić ofiary przymusowych małżeństw do zgłaszania tego przestępstwa bez strachu 

przed dalszą stygmatyzacją; 

22. wzywa UE i państwa członkowskie do zagwarantowania obiektów i szkoleń dla 

personelu medycznego, aby umożliwić mu oferowanie poufnych, neutralnych i 

dostosowanych do potrzeb młodzieży usług, informacji i zasobów spełniających normy 

WHO, jeśli chodzi o sprawiedliwość, dostępność, dopuszczalność, adekwatność i 

skuteczność; 

23. zachęca Komisję i państwa członkowskie do prowadzenia kampanii na rzecz 

podnoszenia świadomości tego zjawiska, jego konsekwencji oraz dostępnych środków 

ochrony prawnej w całej UE, w tym w obozach dla uchodźców i w krajach 

kandydujących; 

24. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w Systemie Informacyjnym Schengen nowego 

wpisu, który może być wykorzystywany do ochrony dzieci zagrożonych przymusowym 

małżeństwem; 

25. przypomina, że w art. 37 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu 

przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska) stwierdza się, iż 

państwa strony mają obowiązek dopilnowania, „by za umyślne działania polegające na 

zmuszaniu osoby dorosłej lub dziecka do zawarcia małżeństwa groziła 

odpowiedzialność karna”; ubolewa w związku z tym, że jedynie 12 państw 

członkowskich UE uznało przymusowe małżeństwa za przestępstwo, i przypomina, że 

zgodnie z wymogami tej konwencji ofiarom przenoszonym do innego kraju, w którym 

tracą prawo do pobytu w UE w wyniku przymusowego małżeństwa, należy zapewnić 

możliwość skutecznego odwołania się w celu odzyskania statusu rezydenta; wzywa 

państwa członkowskie, które jeszcze nie ratyfikowały konwencji stambulskiej, aby to 

niezwłocznie uczyniły1; 

26. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania kobietom i dziewczętom będącym 

migrantkami autonomicznego zezwolenia na pobyt, które nie jest zależne od statusu ich 

małżonka lub partnera, w szczególności w przypadku ofiar przemocy fizycznej i 

psychicznej, w tym przymusowych lub aranżowanych małżeństw, oraz do 

zagwarantowania, że stosowane są wszystkie środki administracyjne w celu ich 

ochrony, włącznie ze skutecznym dostępem do mechanizmów pomocy i ochrony; 

27. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o przyjęcie środków, które 

zniechęcałyby rodziców – obywateli UE bądź nie – do wydawania za mąż 

niepełnoletnich córek, czy to pod pretekstem podróży do kraju pochodzenia rodziców, 

czy w szczególności w obrębie granic UE, i które to środki w razie konieczności 

                                                 
1 „Forced marriage from a gender perspective” [Przymusowe małżeństwo z perspektywy płci], Dyrekcja 

Generalna ds. Polityki Wewnętrznej, Parlament Europejski (2016). 

2 Lista ratyfikacji konwencji: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/210/signatures?desktop=true 
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przewidywałyby sankcje; 

28. przyznaje, że większość krajów na świecie ma prawa określające najniższy wiek 

małżeński, podkreśla jednak, że wiele państw przewiduje wyjątki od tego wymogu, 

zwykle z zastrzeżeniem zgody rodziców lub sądu, oraz że powinna się tym zająć 

wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki 

bezpieczeństwa; wzywa te państwa członkowskie – i zachęca kraje spoza UE, które 

jeszcze tego nie uczyniły – do kryminalizacji przymusowych i wczesnych małżeństw, 

m.in. poprzez zmianę minimalnego wieku prawnego, niezależnie od zgody rodziców, 

wymóg pełnej zgody obojga małżonków i penalizację tych, którzy zmuszają inną osobę 

do zawarcia małżeństwa; 

29. proponuje wyraźne uwzględnienie przymusowego małżeństwa jako formy handlu 

ludźmi w art. 2 dyrektywy 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i 

zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, a także opracowanie wspólnej polityki i 

jednej definicji przymusowego małżeństwa, którą należy konsekwentnie stosować na 

szczeblu krajowym i europejskim w polityce oraz przepisach prawa cywilnego i 

karnego dotyczących przymusowego małżeństwa; 

30. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby monitorowały występowanie przypadków 

wczesnych i przymusowych małżeństw w UE oraz rozważyły ustanowienie norm 

prawnych dla procedury postępowania w przypadku wczesnych małżeństw; 

31. zachęca do rozważenia obowiązkowej rejestracji urodzeń w krajach, w których 

przeważają wczesne i przymusowe małżeństwa, ponieważ brak rejestracji może 

zwiększać ryzyko wczesnych małżeństw; 

32. wzywa Komisję do utworzenia europejskiej bazy danych służącej monitorowaniu i 

zgłaszaniu zjawiska przymusowych małżeństw i innych form naruszania praw 

człowieka opartych na płci, w tym wykorzystywania seksualnego; 

33. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ustanowienia spójnego systemu 

gromadzenia danych dotyczących wczesnych i przymusowych małżeństw, w tym 

danych zdezagregowanych pod względem płci, jako że solidne i wiarygodne dane są 

niezbędne do kształtowania polityki w oparciu o dowody i do lepszego ukierunkowania 

działań; 

34. zwraca się do Komisji i do państw członkowskich o opracowanie na podstawie 

zgromadzonych danych konkretnych analiz, aby uzyskać jasny obraz tego zjawiska w 

skali UE, z dokładnymi informacjami dla każdego z państw członkowskich; 

35. podkreśla negatywny wpływ kryzysów humanitarnych, konfliktów i klęsk żywiołowych 

na rozprzestrzenianie się wczesnych i przymusowych małżeństw; w związku z tym 

kładzie nacisk na konieczność łączenia wysiłków rozwojowych i humanitarnych; 

36. ponownie podkreśla potrzebę promowania i ochrony praw podstawowych wszystkich 

kobiet i dziewcząt, w tym ich prawa do decydowania o własnej seksualności oraz 

swobodnego i odpowiedzialnego decydowania o związanych z nią kwestiach, zwłaszcza 

o zdrowiu seksualnym i reprodukcyjnym bez przymusu, dyskryminacji i przemocy; 
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37. podkreśla, że powszechne przestrzeganie zasad zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego 

oraz praw w tej dziedzinie, a także dostęp do nich, przyczyniają się do osiągnięcia 

wszystkich związanych ze zdrowiem celów zrównoważonego rozwoju, takich jak 

opieka przedporodowa i środki na rzecz unikania porodów wysokiego ryzyka oraz 

zmniejszenie umieralności niemowląt i dzieci; zauważa, że dostęp do usług planowania 

rodziny i opieki zdrowotnej nad matkami, a także bezpiecznych i legalnych usług 

aborcyjnych to ważne elementy ratujące życie kobiet i dziewcząt; jest zaniepokojony 

tym, że żadne delegatury UE w regionach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz 

Europy i Azji Środkowej nie wybrały żadnych wskaźników związanych z prawami i 

zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym mimo istotnych potrzeb w tym zakresie w tych 

regionach; wzywa delegatury UE w tych regionach do dokonania ponownej oceny tych 

niepokojących danych w celu ustalenia, czy mogą one wynikać z błędów w 

sprawozdawczości, czy też czy istnieje potrzeba uzupełnienia obecnie realizowanych 

programów ukierunkowanymi działaniami dotyczącymi praw i zdrowia 

reprodukcyjnego i seksualnego; 

38. przypomina, że koncentrując się na zapobieganiu wczesnym małżeństwom, UE, 

państwa członkowskie i państwa trzecie powinny jednocześnie wspierać dziewczęta, 

które już wyszły za mąż, aby miały świadomość swoich praw seksualnych i 

reprodukcyjnych oraz np. prawa do antykoncepcji; 

39. potępia przywrócenie i rozszerzenie tzw. zasady globalnego knebla i jej wpływ na 

zdrowie kobiet i dziewcząt; przypomina, że najbardziej dotyka to grup ludności 

znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym tych, które normalnie nie mają dostępu do 

usług „ze względu na stygmatyzację, ubóstwo, położenie geograficzne, przemoc lub 

zakażenie wirusem HIV”; 

40. ponawia apel do UE i jej państw członkowskich o proaktywne wspieranie praw kobiet i 

dziewcząt na całym świecie oraz o znaczne zwiększenie zarówno krajowego, jak i 

unijnego finansowania rozwoju w zakresie praw i zdrowia reprodukcyjnego i 

seksualnego, w szczególności dostępu do regulacji urodzeń oraz bezpiecznej i legalnej 

aborcji, z myślą o zmniejszeniu luki w finansowaniu pozostawionej przez USA w tej 

dziedzinie;  

41. zdecydowanie popiera inicjatywę „She Decides” (Ona decyduje) oraz wzywa UE i 

państwa członkowskie do większego wspierania tej inicjatywy i innych wysiłków 

dotyczących praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego; 

42. jest zdania, że większy odsetek kobiet na stanowiskach decyzyjnych w polityce i 

gospodarce może przełożyć się na wprowadzenie nowych przepisów oraz wsparcie dla 

instytucji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz 

zapobiegania wczesnym i przymusowym małżeństwom. 
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