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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

А. като има предвид, че жените от коренното население са изправени пред сложна 

система от взаимно подсилващи се нарушения на правата на човека, които 

произтичат от смесица от различни форми на уязвимост, включително 

дискриминация, основана на пол, класов и етнически произход, нарушения на 

правата на самоопределение и контрол на природните ресурси; 

Б. като има предвид, че заграбването на земя е сложен въпрос, който изисква 

цялостно международно решение; като има предвид, че следва да се изтъкне по-

специално защитата на жените и на момичетата от коренното население; 

В. като има предвид, че е изчислено, че една на всеки три жени от коренното 

население бива изнасилвана през своя живот; като има предвид, че жените от 

коренното население е по-вероятно да се сблъскат с различни форми на сексуално 

насилие и са жертви също на тормоз, изнудване и изнасилване от страна на 

държавни служители и в контекста на стопански дейности, по-специално на 

добивната промишленост, осъществявана върху земите на коренното население; 

като има предвид, че значителен брой от тези престъпления не се регистрират; 

Г. като има предвид, че заграбването на земи не е непременно резултат от 

чуждестранните инвестиции, а може да се извършва и от правителствата и 

местните общности; 

Д. като има предвид, че жените от коренното население се сблъскват с пречки във 

връзка със своето сексуално и репродуктивно здраве и своите права в тази област, 

включително с липсата на консултации в областта на сексуалното и 

репродуктивното здраве, с липсата на достъп до съоръжения и материали и със 

законодателство, което забранява абортите дори в случай на изнасилване, като 

води до висок процент на смъртност при майчинство, на бременност при 

непълнолетни момичета и на болести, предавани по полов път; 

Е. като има предвид, че съществува широкоразпространена безнаказаност за 

нарушения на правата на жените от коренното население, по-специално поради 

това, че тези жени са лишавани от правото си на правни средства за защита, 

поради липсата на механизми за контрол и поради липсата на данни, групирани 

по полов признак; 

Ж. като има предвид, че земите и териториите на коренното население обикновено са 

райони с висока степен на биологично разнообразие и следователно следва да 

бъдат обект на специална защита; 

З. като има предвид, че в Декларацията на ООН за правата на коренното население е 

предвидено, че коренното население трябва да бъде консултирано и то трябва да 

дава своето свободно, предварително и информирано съгласие за всяка мярка, 

засягаща неговите земи и територии; като има предвид, че прилагането на този 
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принцип изисква пълноценното участие на жените от коренното население в тези 

процеси; 

И. като има предвид, че създаването на мащабни инфраструктурни проекти без 

свободното, предварително и информирано съгласие на коренното население 

доведе до системни нарушения на поземлените права и самоопределението на 

коренното население, които засегнаха непропорционално жените от коренното 

население; 

Й. като има предвид, че въпреки че жените – защитници на правата на човека на 

коренното население, играят решаваща роля за защитата на жените в местните 

общности, техните дейности са инкриминирани и те биват подлагани на 

разнообразни форми на насилие, включително тормоз, изнасилване и убийство; 

К. като има предвид увеличението на частните форми на икономическа 

компенсация, които частните дружества използват, за да предоставят на жените – 

жертви на насилие, финансова компенсация в замяна на подписването на 

споразумение да се въздържат от преследване на дружеството в съда; като има 

предвид, че държавите носят основната отговорност да осигурят спазване на  

международните си ангажименти за зачитането на правата на коренното 

население и че поради това те трябва да носят главната отговорност за 

избягването на нарушенията и за насърчаването на истината, правосъдието и 

обезщетенията за жертвите;  

Л. като има предвид, че нарушенията на правото на самоопределение, извършвани от 

неоколониалните властови структури и в рамките на държавните практики, имат 

отрицателно въздействие върху коренното население, по-специално върху жените 

и момичетата; 

М. като има предвид, че е налице пряка връзка между колективните права и 

индивидуалните права на жените от коренното население, предвид факта, че 

нарушаването на правата на човека на индивидуално равнище има отрицателно 

въздействие върху колективните усилия на коренното население да отстоява 

своите права; 

Н. като има предвид, че слабата защита на земята и на правата на собственост на 

коренното население излага местните жени на опасност от принудително 

изселване, експлоатация и трафик на хора, което позволява на правителствата да 

налагат разрушителни проекти на техните територии, без да са получили 

предварително съгласие след истински процес на консултации с коренното 

население; 

О. като има предвид, че насилственото заграбване на земи от частни дружества 

обикновено се придружава от присъствието на военни части и/или на частни 

дружества за сигурност, което води по-специално до пряко и непряко увеличаване 

на насилието в териториите на коренното население и пряко засяга общностите и 

по-конкретно обществените лидери и жените; 

П. като има предвид историческите нарушения на сексуалните и репродуктивните 

права на жените от коренното население, включително насилствената 
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стерилизация и принудителните бракове като част от политиките за културна 

асимилация; 

Р. като има предвид, че нарастващата либерализация и дерегулирането на пазара 

доведе до преки чуждестранни инвестиции в териториите на коренното население 

без предварителното му съгласие или без истински процес на консултации, което 

доведе до нарушения на човешките права на жените от коренното население; като 

има предвид, че развитието не може да бъде измерено въз основа на показатели за 

растеж, а следва да отчита най-напред намаляването на бедността и на 

неравенството; 

1. призовава всички държави членки да признаят в своето законодателство правата 

на коренното население върху териториите на техните предци; подчертава 

специалната връзка между жените от коренното население и териториите на 

техните предци, особено във връзка с традиционните практики за устойчиво 

управление на природните ресурси, модела на подкрепа в общността и на нейната 

устойчивост – ценен опит за други общности, който не би трябвало да бъде 

изгубен; изразява загриженост във връзка с последиците от заграбването на земи 

и добива на природни ресурси за местните общности, и по-специално за жените 

от коренното население, водещи до ситуации на бедност, изключване и 

нарушения на правата на човека, включително свързано с пола насилие, 

малтретиране и експлоатация;  

2. призовава ЕС да участва по конструктивен начин в преговори за съгласуване на 

договор на равнището на ООН относно транснационалните корпорации, който да 

осигури зачитането на човешките права на коренното население, и по-специално 

на жените и момичетата; 

3. подчертава прякото въздействие, което изменението на климата оказва върху 

жените от коренното население, принуждавайки ги да прекратят своите 

традиционни практики или да бъдат разселени, като вследствие на това рискуват 

да станат жертви на насилие, малтретиране и експлоатация; призовава всички 

държави, включително ЕС и неговите държави членки, да включват коренното 

население, и по-специално жените от коренното население и общностите в 

селските райони, в своите стратегии за борба срещу изменението на климата и в 

разработването на ефикасни стратегии в областта на климата по отношение на 

адаптирането и смекчаването на последиците, като отчитат свързаните с пола 

специфики; настоява за сериозно отношение към въпроса за предизвиканото от 

климата разселване; изразява готовност за дебат по създаването на разпоредба 

относно свързаната с климата миграция; призовава за създаването на група от 

експерти, които да проучат този въпрос на международно равнище, и настоятелно 

призовава въпросът за свързаната с климата миграция да бъде поставен на дневен 

ред на международно равнище; призовава за засилено международно 

сътрудничество с цел да се гарантира устойчивостта спрямо изменението на 

климата;  

4. отбелязва тревожните резултати от проучването, публикувано от ООН през 

2010 г., от което е видно, че жените от коренното население по-често са жертва на 

насилие и изнасилвания, отколкото жените в световен мащаб; поради това 
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призовава държавите членки и ЕС да осъдят решително използването на насилие, 

в това число сексуалното насилие срещу жени от коренното население; счита, че 

следва да бъде отделено специално внимание на жените и момичетата – жертви на 

насилие, като им се осигури достъп до спешна медицинска и психологическа 

помощ; 

5. призовава следователно Комисията да си сътрудничи в рамките на своята външна 

политика с организациите на гражданското общество и с организациите за защита 

на правата на човека, за да гарантира спазването на човешките права на коренното 

население в приемните центрове, особено по отношение на уязвимите жени и 

момичета; 

6. призовава всички държави да се ангажират да гарантират, че коренното 

население, и по-специално момичетата и жените, има истински достъп до 

образование, да насърчават междукултурни публични политики и да разработват 

инициативи за повишаване на осведомеността сред гражданското общество 

относно правата на коренното население с цел борба срещу стереотипите; 

призовава всички държави да гарантират запазването на културното многообразие 

на коренното население чрез разработване, в сътрудничество с хората от 

коренното население, и по-специално жените, на материали за образователните 

системи и на програми за изграждане на капацитет с цел повишаване на 

осведомеността относно културата, традициите, езиците и правата на коренното 

население; призовава всички държави да включват такива материали и програми 

за изграждане на капацитет в обучението на държавните служители, включително 

полицията, съдебната система и медицинския персонал;  

7. призовава всички държави да осигурят свободното, информирано и 

предварително съгласие на коренното население за всички проекти, които могат 

да го засегнат, и да гарантират, че правата на коренното население, включително 

свързаните със земята права, се спазват и са защитени по време на целия процес; 

призовава всички държави да гарантират, че това съгласие се изисква за всички 

участници, включително дружества, които упражняват дейност в трети държави; 

8. призовава за оттеглянето на частните сили за сигурност и военни сили, 

разположени на териториите на коренното население в нарушение на неговите 

права; 

9. призовава всички държави да гарантират, че коренното население, и по-специално 

жените, имат достъп до съдебни механизми в случай на корпоративни нарушения 

на техните права, както и че частните форми на защита, които не осигуряват 

ефективен достъп до правосъдие, не биват признавани за легитимни; призовава 

всички държави да назначават повече жени в съдебните си системи с цел 

преодоляване на патриархалната система, която обикновено съществува в тези 

структури; подчертава необходимостта от въвеждане на необходимите механизми 

с цел да се гарантира, че жените от коренното население не са третирани по 

дискриминационен начин, включително подходящи услуги за устен превод и 

правна помощ; 

10. призовава всички държави да предвидят подходящи разпоредби, които да търсят 

отговорност от общностните лидери за техните решения и действия в областта на 



 

AD\1150844BG.docx 7/10 PE616.843v02-00 

 BG 

управлението на земя, в това число публични, държавни и общностни земи, и да 

насърчат промените на правните и обичайните практики, водещи до 

дискриминация на жените по отношение на собствеността върху земята и 

наследяването; 

11. призовава всички държави да гарантират, че жените и момичетата от коренното 

население се ползват с пълната защита и гаранции срещу всички форми на 

насилие, включително сексуално и основано на пола насилие, основаващи се на 

пола убийства, ранни и принудителни бракове, генитално осакатяване на жените 

и други вредни практики; 

12. призовава в законодателството на ЕС да бъдат въведени задължения за 

извършване на надлежна проверка въз основа на ръководните принципи на ООН 

за бизнеса и правата на човека и на насоките на ОИСР за комплексна проверка за 

отговорност, за да се гарантира зачитане на правата на човека, включително 

правата на жените от коренното население, както и адекватни социални и 

екологични стандарти; препоръчва да се отдаде по-голямо значение на този 

въпрос във външната политика на ЕС, включително в неговия диалог за правата 

на човека с трети държави, политическите документи на ЕС, както и в 

споразуменията за търговия, сътрудничество и развитие, договаряни или 

сключвани с други държави; ето защо призовава за включването на обвързващи и 

приложими разпоредби относно човешките, трудовите и екологичните права в 

търговските споразумения на ЕС, които поставят специален акцент върху правата 

на коренното население, и по-специално на жените; 

13. призовава всички държави да гарантират достъп до висококачествени здравни 

услуги и права, по-специално в областта на сексуалното и репродуктивното 

здраве, за жените и момичетата от коренното население; призовава Комисията и 

ЕСВД да насърчава техния достъп до сексуални и репродуктивни здравни услуги 

в рамките на програмите на ЕС за сътрудничество за развитие; 

14. призовава всички държави да вземат необходимите мерки, за да се гарантира, че 

държавните органи се въздържат от публични изявления или декларации, които 

стигматизират и подкопават законната роля на жените от коренното население за 

защитата на тяхна територия в контекста на заграбването на земи и добива на 

ресурси, и насърчава общественото признание на важната роля, която те играят в 

демократичните общества; 

15. призовава всички държави, включително ЕС и неговите държави членки, да 

събират групирани по полов признак данни относно положението на жените от 

коренното население, включително във връзка с признаването на поземлените 

права и достъпа до тях, насилието срещу жените и продоволствената сигурност; 

16. осъжда инкриминирането и съдебното преследване на защитниците на човешките 

права на жените от коренното население; призовава Комисията и ЕСВД да 

предоставят специфично европейско финансиране за опазване на териториите под 

общностна защита и да гарантират разпределянето на достатъчно финансиране в 

подкрепа на местни защитници на правата на човека, по-специално сред жените, 

най-вече по линия на ЕИДПЧ и на механизма на ЕС за защита на 

правозащитниците „ProtectDefenders“; настоятелно призовава делегациите на ЕС в 
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съответните държави да следят отблизо положението на защитниците на 

човешките права на жените от коренното население и да предоставят всякаква 

подходяща подкрепа; 

17. призовава Комисията да подобри отчитането и контрола на мащабното 

придобиване на земи с участието на европейски инвеститори, за да се оцени 

своевременно рискът за коренното население и по-специално за жените; 

18. призовава Комисията и ЕСВД да разработят и приложат програми, насочени към 

специфичните и колективните права на коренното население, включително 

неговото право на недискриминация и свързаните със земята права; 

19. призовава Европейския съюз да укрепи своите насоки в областта на поземлената 

политика и защитата на правата на човека в международните споразумения и 

договори и да популяризира своите ценности по отношение на защитата на 

жените и момичетата, особено на жените и момичетата в селските райони, които 

по принцип са по-уязвими при възникване на промени в земите и които често 

имат по-ограничен достъп до земя и по-малки права върху нея; 

20. призовава Европейския съюз да подкрепя развиващите се страни при вземането на 

решения относно рамката за инвестиции, като същевременно насърчи 

включването на всички заинтересовани страни в този процес, особено на жените и 

на момичетата от коренното население; 

21. призовава всички държави и ЕС да насърчават и да препоръчват по-добро 

събиране на групирани по пол данни относно коренното население, като се има 

предвид уязвимостта и положението на жените и момичетата; 

22. призовава всички държави да инвестират в научните изследвания, за да се 

преодолеят пропуските в знанията относно въздействието на заграбването на земи 

върху жените и за да се анализират по-задълбочено свързаните с пола 

последствия от това явление, така че да се разработят насоки, които да се 

прилагат върху сделките със земя; 

23. подчертава, че инвестициите от чуждестранни дружества могат да допринесат за 

икономически и технологичен напредък, за създаване на работни места и за 

развитие на инфраструктурата и да дадат на жените възможност да станат 

самодостатъчни чрез стимулиране на заетостта; подчертава, че увеличаването на 

инвестиционната дейност в развиващите се страни е важна стъпка към укрепване 

на националните и регионалните икономики. 
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