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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 

výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

1. vzhledem k tomu, že domorodé ženy čelí složitému systému vzájemně se posilujících 

porušování lidských práv, která mají původ v protínajících se formách zranitelnosti, 

včetně diskriminace na základě pohlaví, společenské třídy a etnického původu, 

porušování jejich práv na sebeurčení a na kontrolu zdrojů; 

B. vzhledem k tomu, že zabírání půdy je složité téma, které vyžaduje komplexní 

mezinárodní řešení; vzhledem k tomu, že ochraně domorodých žen a mladých dívek by 

měla být věnována náležitá pozornost; 

C. vzhledem k tomu, že se odhaduje, že jedna třetina domorodých žen je během svého 

života znásilněna; vzhledem k tomu, že u domorodých žen existuje větší 

pravděpodobnost, že zažijí různé formy sexuálního násilí, a že tyto ženy jsou oběťmi 

obtěžování, vydírání a znásilňování také ze strany státních úředníků a v souvislosti 

s podnikatelskou činností, zejména těžebního průmyslu, prováděnou na pozemcích 

původních obyvatel; vzhledem k tomu, že tyto trestné činy jsou nedostatečně 

oznamovány; 

D. vzhledem k tomu, že zabírání půdy není nutně výsledkem zahraničních investic a že jej 

mohou rovněž provádět vlády a místní společenství; 

E. vzhledem k tomu, že domorodé ženy čelí překážkám v oblasti sexuálního 

a reprodukčního zdraví a práv, k nimž patří chybějící poradenství v oblasti sexuálního 

a reprodukčního zdraví, nedostatečný přístup k zařízením a materiálu a legislativa 

zakazující umělé přerušení těhotenství i v případě znásilnění, což vede k vysoké úrovni 

úmrtnosti matek, těhotenství dospívajících dívek a sexuálně přenosných nemocí; 

F. vzhledem k tomu, že domorodé ženy čelí obecně rozšířené beztrestnosti, pokud jde 

o porušování jejich práv, zejména v důsledku toho, že je jim odepřeno právo na právní 

ochranu a neexistují dostatečné mechanismy sledování a údaje roztříděné podle pohlaví; 

G. vzhledem k tomu, že půda a území původních obyvatel jsou často oblasti s velkou 

biologickou rozmanitostí a měla by se na ně tedy vztahovat zvláštní ochrana; 

H. vzhledem k tomu, že Deklarace OSN o právech původních obyvatel stanoví, že před 

přijetím jakéhokoli opatření, které má dopad na půdu a území původních obyvatel, je 

třeba tyto obyvatele konzultovat a získat předem jejich svobodný a informovaný 

souhlas; vzhledem k tomu, že provedení této zásady vyžaduje plné zapojení 

domorodých žen do těchto procesů; 

I. vzhledem k tomu, že vytváření rozsáhlých projektů v oblasti infrastruktury bez 

svobodného, informovaného a předem získaného souhlasu původních obyvatel vede 

k systematickému porušování pozemkových práv původních obyvatel a sebeurčení, což 

má nepřiměřený dopad na domorodé ženy; 
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J. vzhledem k tomu, že ačkoli jsou obránci lidských práv domorodých žen nepostradatelní 

pro ochranu žen v domorodých společenstvích, jejich činnost je kriminalizována 

a stávají se oběťmi nejrůznějších forem násilí, včetně obtěžování, znásilňování a vražd; 

K. vzhledem k tomu, že narůstají soukromé formy náhrad, pomocí nichž soukromé 

podniky poskytují ženám, jež se staly obětí násilí, finanční vyrovnání výměnou za to, že 

podepíší dohodu a nepodají na daný podnik žalobu; vzhledem k tomu, že hlavní 

odpovědnost za zajištění dodržování mezinárodních závazků týkajících se dodržování 

práv původních obyvatel mají státy, a proto musí nést hlavní odpovědnost za to, aby se 

zabránilo porušováním a prosazovala se pravda, spravedlnost a odškodňování obětí;  

L. vzhledem k tomu, že porušování práva na sebeurčení, na němž se podílí neokoloniální 

mocenské struktury a státní postupy, má negativní dopad na původní obyvatele, 

zejména na ženy a mladé dívky; 

M. vzhledem k tomu, že existuje přímá vazba mezi kolektivními právy a právy 

domorodých žen coby jednotlivců, neboť porušování lidských práv na úrovni 

jednotlivce má negativní dopad na kolektivní úsilí ohledně prosazování práv původních 

obyvatel coby skupiny; 

N. vzhledem k tomu, že nedostatečná ochrana území původních obyvatel a souvisejících 

vlastnických práv vystavuje domorodé ženy nucenému vysídlování, vykořisťování 

a obchodování s lidmi, což umožňuje, aby vlády prosazovaly na jejich území ničivé 

projekty, aniž by předem získaly souhlas na základě skutečné konzultace původních 

obyvatel; 

O. vzhledem k tomu, že nucené zabírání půdy ze strany soukromých podniků je obvykle 

doprovázeno přítomností vojenských jednotek nebo soukromých bezpečnostních služeb 

a že v důsledku toho dochází mimo jiné k nárůstu přímého a nepřímého násilí na území 

původních obyvatel, což má přímý dopad na společenství a zejména na vedoucí 

představitele společnosti a na ženy; 

P. vzhledem k tomu, že k porušováním sexuálních a reprodukčních práv domorodých žen, 

včetně nucené sterilizace a nucených sňatků, docházelo v průběhu dějin v rámci politiky 

kulturní asimilace; 

Q. vzhledem k tomu, že rostoucí liberalizace a deregulace trhu vedou ke vstupu přímých 

zahraničních investic na území původních obyvatel bez jejich předchozího souhlasu 

nebo skutečného postupu konzultace, což má za následek porušování lidských práv 

domorodých žen; vzhledem k tomu, že rozvoj nelze měřit na základě ukazatelů růstu, 

nýbrž je třeba vzít v úvahu především snižování chudoby a nerovnosti; 

1. vyzývá všechny členské státy, aby z právního hlediska uznaly právo původních 

obyvatel na území jejich předků; zdůrazňuje, že domorodé ženy jsou s územím svých 

předků spjaty zvláštním poutem, zejména pokud jde o tradiční postupy v oblasti 

udržitelného řízení přírodních zdrojů, model komunitní podpory a odolnost, které jsou 

ponaučením pro další společenství, jež nelze ztratit; je znepokojen důsledky zabírání 

půdy a těžby zdrojů pro domorodá společenství, zejména domorodé ženy, vedoucí 

k situacím chudoby, vyloučení a porušování lidských práv včetně násilí na základě 

pohlaví, zneužívání a vykořisťování;  
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2. vyzývá EU, aby se konstruktivním způsobem podílela na vyjednávání smlouvy 

na úrovni Organizace spojených národů o nadnárodních podnicích, která by zaručila 

dodržování lidských práv původních obyvatel a zejména žen a mladých dívek z této 

skupiny; 

3. zdůrazňuje, že změna klimatu má na domorodé ženy přímý dopad v tom smyslu, že jsou 

nuceny vzdát se svých tradičních postupů nebo jsou vysídlovány, přičemž existuje 

následné riziko, že budou vystaveny násilí, zneužívání a vykořisťování; vyzývá všechny 

země včetně EU a jejích členských států, aby do svých strategií v oblasti boje proti 

změně klimatu a do navrhování účinných strategií v oblasti zmírňování změn klimatu 

a přizpůsobování se těmto změnám zapojovaly původní obyvatele, a zejména pak 

domorodé ženy a venkovská společenství, a zohlednily při tom genderové zvláštnosti; 

žádá, aby otázka vysídlování v důsledku změny klimatu byla brána vážně; je otevřen 

diskusi o zavedení ustanovení týkajícího se „klimatické migrace“; vyzývá k vytvoření 

skupiny odborníků, která by tuto záležitost prozkoumala na mezinárodní úrovni, 

a naléhavě žádá, aby se problematika klimatické migrace stala součástí mezinárodní 

agendy; vyzývá k posílené mezinárodní spolupráci s cílem zajistit odolnost vůči změně 

klimatu;  

4. bere na vědomí znepokojivé výsledky studie, kterou zveřejnila OSN v roce 2010 a z níž 

vyplývá, že domorodé ženy jsou častěji vystaveny násilí a znásilnění než světová ženská 

populace; vyzývá tedy členské státy a EU, aby důrazně odsoudily používání násilí, 

včetně sexuálního násilí, vůči domorodým ženám; domnívá se, že je třeba věnovat 

zvláštní pozornost ženám a mladým dívkám, které jsou oběťmi násilí, a zajistit, aby 

měly přístup k pohotovostním lékařským a psychologickým službám; 

5. následně vyzývá Komisi, aby v rámci své politiky v oblasti vnější činnosti 

spolupracovala s organizacemi občanské společnosti a organizacemi na ochranu 

lidských práv s cílem zajistit, aby v přijímacích centrech byla dodržována lidská práva 

původních obyvatel, zejména pokud jde o zranitelné ženy a mladé dívky; 

6. žádá všechny státy, aby se zavázaly k zajištění toho, že původní obyvatelé a zejména 

mladé dívky a ženy budou mít skutečně přístup ke vzdělávání, k podpoře 

mezikulturních veřejných politik a k vytvoření iniciativ, které zvýší informovanost 

občanské společnosti o právech původních obyvatel s cílem bojovat proti stereotypům; 

vyzývá všechny země, aby zajistily zachování kulturní rozmanitosti původních obyvatel 

tím, že ve spolupráci s nimi, zejména pak s domorodými ženami, vypracují materiály 

pro vzdělávací systémy a programy pro budování kapacit za účelem zvýšení 

informovanosti o kultuře, tradicích, jazycích a právech původních obyvatel; vyzývá 

všechny země, aby tento materiál a programy pro budování kapacit zařadily do odborné 

přípravy svých veřejných činitelů, včetně policie a soudního a zdravotnického 

personálu;  

7. vyzývá všechny země, aby si u veškerých projektů, které by mohly mít dopad 

na původní obyvatele, předem zajistily svobodný a informovaný souhlas těchto lidí 

a aby zaručily, že práva domorodých obyvatel, včetně jejich práv týkajících se půdy, 

budou v průběhu celého procesu dodržována a chráněna; vyzývá všechny země, aby 

vyžadovaly, že tento souhlas budou muset získat všichni účastníci, včetně společností, 

které vyvíjejí činnost ve třetích zemích; 
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8. žádá stažení vojenských jednotek a soukromých bezpečnostních služeb rozmístěných 

na územích původních obyvatel v rozporu s jejich právy; 

9. vyzývá všechny země, aby zajistily, že všichni domorodí obyvatelé, zejména pak ženy, 

budou mít v případě, že podniky poruší jejich práva, přístup k soudním mechanismům 

a že nebudou legalizovány soukromé formy nápravy, které nezaručí účinný přístup 

ke spravedlnosti; vyzývá všechny země, aby zaměstnávaly více žen ve svých soudních 

systémech s cílem prolomit patriarchální systém, který se obecně v těchto strukturách 

vyskytuje; zdůrazňuje, že je zapotřebí zavést mechanismy nezbytné k tomu, aby se 

zajistilo, že s domorodými ženami nebude zacházeno diskriminačním způsobem, včetně 

zajištění vhodných tlumočnických služeb a právní pomoci; 

10. vyzývá všechny země, aby zajistily náležitou regulaci, která by zaručila, že vedoucí 

představitelé společenství budou nést odpovědnost za svá rozhodnutí a činnost týkající 

se správy půdy zahrnující veřejné a státní pozemky a pozemky společenství, a aby 

podpořily změnu právních a zvykových postupů v oblasti vlastnictví půdy a dědictví, 

které diskriminují ženy; 

11. vyzývá všechny země, aby zajistily, že domorodé ženy a mladé dívky budou požívat 

plné ochrany a záruk proti všem formám násilí, včetně sexuálního násilí, násilí a vražd 

na základě pohlaví, brzkých a nucených sňatků, mrzačení ženských pohlavních orgánů 

a dalších škodlivých praktik; 

12. požaduje, aby byly na úrovni EU přijaty právní předpisy, které zavedou povinnosti 

týkající se náležité péče a budou vycházet z obecných zásad OSN v oblasti podnikání 

a lidských práv a z pokynů OECD pro náležitou péči, s cílem zajistit dodržování 

lidských práv, včetně práv domorodých žen, a odpovídajících sociálních 

a environmentálních norem; doporučuje, aby zahraniční politika EU přikládala této 

otázce větší význam, zejména v dialozích se třetími zeměmi o lidských právech, 

ve strategických dokumentech a v obchodních dohodách, dohodách o spolupráci a 

o rozvoji vyjednávaných nebo uzavřených se třetími zeměmi; požaduje proto závazná 

a vymahatelná ustanovení týkající se lidských, pracovních a environmentálních práv 

v obchodních dohodách EU, která budou klást zvláštní důraz na práva původních 

obyvatel, zejména žen; 

13. vyzývá všechny země, aby domorodým ženám a mladým dívkám zajistily přístup 

ke kvalitním zdravotním službám a právům, zejména službám a právům v oblasti 

sexuálního a reprodukčního zdraví; vyzývá Komisi a ESVČ, aby podporovaly jejich 

přístup ke službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví v rámci programů EU 

pro rozvojovou spolupráci; 

14. vyzývá všechny země, aby přijaly nezbytná opatření, která zajistí, aby se vnitrostátní 

orgány zdržely veřejných vyjádření nebo prohlášení, jež stigmatizují domorodé ženy 

a oslabují legitimní úlohu, kterou hrají při ochraně svého území v souvislosti se 

zabíráním půdy a těžbou zdrojů, a vyzývá k tomu, aby byla veřejně uznána důležitá 

úloha, kterou hrají v demokratických společnostech; 

15. vyzývá všechny státy, včetně EU a jejích členských států, aby shromažďovaly údaje 

roztříděné podle pohlaví o situaci domorodých žen, mimo jiné pokud jde o uznávání 

pozemkových práv a přístup k nim, násilí páchané na ženách a potravinové 
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zabezpečení; 

16. odsuzuje kriminalizaci a stíhání obránců lidských práv domorodých žen; vyzývá Komisi 

a ESVČ, aby vyčlenily zvláštní finanční prostředky EU na ochranu území a společenství 

a aby zajistily, že na podporu obhájců práv původních obyvatel, zejména pak žen, bude 

vyčleněno dostatečné množství prostředků, především v rámci evropského nástroje pro 

demokracii a lidská práva a mechanismu ProtectDefenders; naléhavě vyzývá delegace 

EU v příslušných zemích, aby úzce sledovaly situaci obránců lidských práv 

domorodých žen a poskytly jim veškerou náležitou podporu; 

17. vyzývá Komisi, aby posílila podávání zpráv a monitorování týkající se koupí rozsáhlých 

pozemků, do nichž jsou zapojeni evropští investoři, s cílem včas vyhodnotit rizika pro 

původní obyvatele a zejména ženy; 

18. vyzývá Komisi a ESVČ, aby navrhly a provedly programy, které se budou zabývat 

specifickými a kolektivními právy původních obyvatel, včetně jejich práva nebýt 

diskriminován a práv souvisejících s půdou; 

19. vyzývá Evropskou unii, aby posílila své Obecné zásady EU v oblasti pozemkové 

politiky a ochranu lidských práv v mezinárodních dohodách a smlouvách a aby 

prosazovala své hodnoty ohledně ochrany žen a mladých dívek, zejména těch, které žijí 

ve venkovských oblastech a které jsou obecně zranitelnější, pokud musí čelit změnám 

v souvislosti s půdou, a obvykle mívají horší přístup k půdě a omezenější práva s nimi 

související; 

20. vyzývá Evropskou unii, aby podporovala rozvojové země při rozhodování o rámci pro 

investice a současně podporovala i zapojení všech zúčastněných stran do tohoto 

procesu, zejména pak žen a domorodých žen; 

21. vyzývá všechny země a EU, aby podporovaly a doporučily lepší shromažďování údajů 

o původních obyvatelích roztříděných podle pohlaví a zohlednily při tom zranitelnost 

a postavení žen a mladých dívek; 

22. vyzývá všechny země, aby investovaly do výzkumu za účelem odstranění rozdílů 

ve znalostech o dopadu zabírání půdy na ženy a aby vypracovaly hlubší analýzu 

důsledků tohoto jevu pro jednotlivá pohlaví, která by vedla k vymahatelným pokynům 

pro řízení transakcí s půdou; 

23. zdůrazňuje, že zahraniční investice společností mohou vést k hospodářskému 

a technologickému pokroku a rozvoji zaměstnanosti a infrastruktur a mohou ženám dát 

příležitost, aby se staly soběstačnými, tím, že podpoří zaměstnanost; zdůrazňuje, že 

rostoucí investiční činnost v rozvojových zemích je důležitým krokem směrem 

k oživení vnitrostátních a regionálních hospodářství. 
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