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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju – rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:  

A. tā kā pirmiedzīvotāju sievietes saskaras ar sarežģītu sistēmu, ko veido savstarpēji 

pastiprinoši cilvēktiesību pārkāpumi, kas izriet no neaizsargātības, tostarp uz dzimumu, 

sociālo slāni un etnisko izcelsmi balstītas diskriminācijas, viņu pašnoteikšanās tiesību 

pārkāpumu un resursu kontroles dažādu veidu pārklāšanās; 

B. tā kā zemes piesavināšanās ir sarežģīta problēma, kurai nepieciešams visaptverošs 

starptautisks risinājums; tā kā pirmiedzīvotāju sieviešu un meiteņu aizsardzībai ir 

jāpievērš īpaša uzmanība; 

C. tā kā tiek lēsts, ka viena no trijām pirmiedzīvotāju sievietēm savas dzīves laikā tiek 

izvarota; tā kā pirmiedzīvotāju sievietes biežāk piedzīvo dažādas seksuālas vardarbības 

veidus un kļūst arī par valsts amatpersonu uzmākšanās, izspiešanas un izvarošanas 

upuriem, pirmiedzīvotāju teritorijās veicot uzņēmējdarbību, īpaši ieguves rūpniecībā; tā 

kā par šiem noziegumiem ļoti bieži netiek ziņots; 

D. tā kā zemes piesavināšanās ne vienmēr ir ārējo ieguldījumu rezultāts un to var īstenot 

arī valdības un vietējās pašvaldības; 

E. tā kā pirmiedzīvotāju sievietes saskaras ar šķēršļiem attiecībā uz seksuālo un 

reproduktīvo veselību, ieskaitot seksuālās un reproduktīvās veselības ieteikumu, iekārtu 

un medikamentu nepieejamību, un tiesību aktiem, ar kuriem tiek aizliegts veikt abortus 

pat izvarošanas gadījumā, kas rada augstu māšu mirstības, pusaudžu grūtniecības un 

seksuāli transmisīvo slimību līmeni; 

F. tā kā pirmiedzīvotāju sievietes saskaras ar plaši izplatītu nesodāmību saistībā ar viņu 

tiesību pārkāpumiem, īpaši saistībā ar liegšanu izmantot tiesības uz efektīvu aizsardzību 

un uzraudzības mehānismu un pēc dzimumiem sadalītu datu trūkumu; 

G. tā kā pirmiedzīvotāju zemes un teritorijas parasti ir arī teritorijas ar lielu bioloģisko 

daudzveidību un tādēļ tām ir jāpiemēro īpaša aizsardzība; 

H. tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarācijā par pirmiedzīvotāju tautu tiesībām 

noteikts, ka ir jāapspriežas ar pirmiedzīvotājiem, lai iegūtu viņu brīvprātīgu, iepriekšēju 

un informētu piekrišanu attiecībā uz jebkuru pasākumu, kas skar viņu zemes un 

teritorijas; tā kā šī principa īstenošanai nepieciešama pilnīga pirmiedzīvotāju sieviešu 

dalība šajos procesos; 

I. tā kā lieli infrastruktūras projekti, nesaņemot pirmiedzīvotāju brīvprātīgu, iepriekšēju un 

informētu piekrišanu, ir izraisījuši sistemātiskus pirmiedzīvotāju zemes tiesību un 

pašnoteikšanās pārkāpumus, kuriem ir nesamērīgi liela ietekme uz pirmiedzīvotājām 

sievietēm; 

J. tā kā, kaut gan cilvēktiesību aizstāvēm, kuras ir pirmiedzīvotājas sievietes, ir svarīga 

nozīme pirmiedzīvotāju kopienu sieviešu aizstāvībā, par viņu darbību ir paredzēts 
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kriminālsods un viņas ir saskārušās ar dažādiem vardarbības veidiem, tostarp 

iebiedēšanu, izvarošanu un nogalināšanu; 

K. tā kā ir pieaudzis privātu kompensācijas veidu skaits, ar kurām privāti uzņēmumi 

piedāvā finanšu kompensāciju sievietēm, kuras ir cietušas no vardarbības, apmaiņā 

pieprasot solījumu neiesūdzēt šo uzņēmumu tiesā; tā kā valstis ir primāri atbildīgas par 

atbilstību starptautiskajām saistībām pirmiedzīvotāju tiesību jomā, un tādēļ tām ir jābūt 

arī primāri atbildīgām par pārkāpumu novēršanu un patiesības sekmēšanu, taisnīgumu 

un kompensācijām cietušajiem;  

L. tā kā neokoloniālo varas struktūru veiktajiem pašnoteikšanās pārkāpumiem un valsts 

praksei ir negatīva ietekme uz pirmiedzīvotājiem, īpaši sievietēm un meitenēm; 

M. tā kā pastāv tieša saikne starp pirmiedzīvotāju sieviešu kolektīvajām tiesībām un 

individuālajām tiesībām, ņemot vērā, ka cilvēktiesību pārkāpumi individuālā līmenī 

negatīvi ietekmē kopīgos centienus aizstāvēt visu pirmiedzīvotāju tiesības; 

N. tā kā nepietiekamā pirmiedzīvotāju zemes un zemes īpašumtiesību aizsardzība pakļauj 

pirmiedzīvotāju sievietes piespiedu pārvietošanas, izmantošanas un cilvēku 

tirdzniecības riskam, kas ļauj valdībām vieglāk uzspiest destruktīvus projektus to 

teritorijā, nesaņemot iepriekšēju piekrišanu, kura gūta pēc patiesa apspriežu procesa ar 

pirmiedzīvotājiem; 

O. tā kā parasti privāti uzņēmumi piespiedu kārtā piesavinās zemi, izmantojot privātus 

drošības vai militāros spēkus, kas cita starpā palielina tiešu un netiešu vardarbību 

pirmiedzīvotāju teritorijās, kas tieši skar kopienas un īpaši sociālos līderus un sievietes; 

P. tā kā ir notikuši vēsturiski pirmiedzīvotāju sieviešu seksuālo un reproduktīvo tiesību 

pārkāpumi, tostarp piespiedu sterilizācija un piespiedu laulības, kas bija daļa no kultūras 

asimilācijas politikas; 

Q. tā kā tirgus liberalizācijas un regulējošo noteikumu atcelšanas rezultātā tiešo ārvalstu 

ieguldījumi tika veikti pirmiedzīvotāju teritorijās bez viņu iepriekšējas piekrišanas vai 

patiesa apspriešanas procesa, pārkāpjot pirmiedzīvotāju sieviešu cilvēktiesības; tā kā 

attīstība nav izmērāma ar izaugsmes rādītājiem, bet galvenokārt ir jāņem vērā 

nabadzības un nevienlīdzības mazināšanās, 

1. aicina visas dalībvalstis juridiski atzīt pirmiedzīvotāju tiesības uz viņu senču teritorijām; 

uzsver pirmiedzīvotāju sieviešu īpašo saikni ar senču teritorijām, sevišķi saistībā ar 

dabas resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas tradicionālajām paražām, kopienas atbalsta 

un izturētspējas modeli, kas sniedz citām kopienām noderīgu pieredzi, ko nevajadzētu 

pazaudēt; pauž bažas par zemes piesavināšanās un resursu ieguves ietekmi uz 

pirmiedzīvotāju kopienām, īpaši uz pirmiedzīvotāju sievietēm, kas izraisa nabadzību, 

atstumtību un cilvēktiesību pārkāpumus, tostarp uz dzimumu balstītu vardarbību, 

ļaunprātīgu izturēšanos un izmantošanu;  

2. aicina ES iesaistīties konstruktīvās sarunās attiecībā uz ANO līgumu par starptautiskiem 

uzņēmumiem, kas garantētu pirmiedzīvotāju, īpaši sieviešu un meiteņu, cilvēktiesību 

ievērošanu; 



 

AD\1150844LV.docx 5/9 PE616.843v02-00 

 LV 

3. uzsver, ka klimata pārmaiņas tieši ietekmē pirmiedzīvotājas sievietes, liekot atteikties 

no tradicionālajām paražām vai piekrist pārcelties, kas savukārt pakļauj viņas 

vardarbības, ļaunprātīgas izturēšanās un izmantošanas riskam; aicina visas valstis, 

tostarp ES un dalībvalstis, iesaistīt pirmiedzīvotājus, un īpaši pirmiedzīvotāju sievietes 

un lauku kopienas, savās klimata pārmaiņu stratēģijās un efektīvu stratēģiju izstrādē par 

pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu, ņemot vērā dzimumu aspektus; 

prasa pievērst nopietnu uzmanību klimata izraisītai pārvietošanai; pauž gatavību 

iesaistīties diskusijās par noteikumu izstrādi klimatiskās migrācijas jomā; aicina 

izveidot ekspertu grupu, kas šo jautājumu izskatītu starptautiskā līmenī, un mudina 

klimatisko migrāciju iekļaut starptautiskajā dienas kārtībā; aicina stiprināt starptautisko 

sadarbību, lai nodrošinātu klimatnoturību;  

4. ņem vērā ANO 2010. gadā publicētā pētījuma satraucošos secinājumus, kas liecina par 

to, ka vardarbības un izvarošanas līmenis, ar kuru saskaras pirmiedzīvotāju kopienas 

sievietes, ir daudz augstāks nekā sievietēm citur pasaulē; tādēļ aicina dalībvalstis un ES 

skaidri nosodīt vardarbības, ieskaitot seksuālās vardarbības, izmantošanu pret 

pirmiedzīvotāju sievietēm; uzskata, ka jāveltī īpaša uzmanība sievietēm un meitenēm, 

kuras ir cietušas no vardarbības, nodrošinot, ka viņām ir pieejams neatliekamais 

medicīniskais un psiholoģiskais atbalsts; 

5. tādēļ aicina Komisiju savā ārpolitikā sadarboties ar pilsoniskās sabiedrības un 

cilvēktiesību organizācijām, lai nodrošinātu, ka uzņemšanas centros tiek ievērotas 

pirmiedzīvotāju, īpaši neaizsargātu sieviešu un meiteņu, cilvēktiesības; 

6. aicina visas valstis apņemties nodrošināt pirmiedzīvotāju tautām, īpaši meitenēm un 

sievietēm pienācīgu piekļuvi izglītībai, starpkultūru valsts politikas sekmēšanai un tādu 

iniciatīvu izvēršanai, kas palielinātu pilsoniskās sabiedrības izpratni par pirmiedzīvotāju 

tautu tiesībām, lai apkarotu stereotipus; aicina visas valstis saglabāt pirmiedzīvotāju 

tautu kultūru daudzveidību, sadarbībā ar pirmiedzīvotāju tautām un īpaši sievietēm, 

izstrādājot izglītības sistēmu materiālus un spēju veidošanas programmas, lai palielinātu 

izpratni par pirmiedzīvotāju kultūru, tradīcijām, valodu un tiesībām; aicina visas valstis 

iekļaut šādus materiālus spēju veidošanas programmās valsts ierēdņu, tostarp policijas, 

tiesu iestāžu darbinieku un veselības aprūpes darbinieku, apmācībā;  

7. aicina visas valstis nodrošināt brīvu, iepriekšēju un apzinātu pirmiedzīvotāju piekrišanu 

visiem projektiem, kuri varētu viņus skart, un nodrošināt, ka šajā procesā tiek ievērotas 

un aizsargātas pirmiedzīvotāju tiesības, tostarp tiesības saistībā ar zemi; aicina visas 

valstis nodrošināt, ka šī piekrišana tiek pieprasīta visiem sarunu partneriem, tostarp 

uzņēmumiem, kuri veic darbību trešās valstīs; 

8. aicina atsaukt privātos drošības un militāros spēkus, kas ir izvērsti pirmiedzīvotāju tautu 

teritorijās, pārkāpjot viņu tiesības; 

9. aicina visas valstis nodrošināt, ka pirmiedzīvotājiem, īpaši sievietēm, ir piekļuve 

tiesiskajiem mehānismiem gadījumos, kad uzņēmumi pārkāpj viņu tiesības, un ka netiek 

legalizēti tādi privāti tiesiskās aizsardzības līdzekļu veidi, kas nenodrošina efektīvu 

piekļuvi tiesiskumam; aicina visas valstis savā tiesu sistēmā pieņemt darbā vairāk 

sieviešu, lai izbeigtu patriarhālo sistēmu, kas parasti valda šajās struktūrās; uzsver 

nepieciešamību ieviest vajadzīgos mehānismus, lai nodrošinātu, ka pirmiedzīvotāju 

sievietes netiek diskriminētas, tostarp nodrošinot pienācīgus mutiskās tulkošanas 
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pakalpojumus un juridisko palīdzību; 

10. aicina visas valstis nodrošināt piemērotus noteikumus, kas kopienu vadītājiem liktu 

uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību attiecībā uz zemes pārvaldību, kas 

saistīta ar publisko, valsts un kopienas zemi, un mudina īstenot izmaiņas juridiskajā un 

ierastajā praksē, kas diskriminē sievietes saistībā ar zemes īpašumtiesībām un 

mantojuma tiesībām; 

11. aicina visas valstis nodrošināt pirmiedzīvotāju sievietēm un meitenēm pilnīgu 

aizsardzību un garantijas pret visu veidu vardarbību, tostarp seksuālu un uz dzimumu 

balstītu vardarbību un nogalināšanu, agrīnas un piespiedu laulības, sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanu un citu kaitīgu praksi; 

12. aicina ES tiesību aktos ieviest pienācīgas pārbaudes pienākumus, pamatojoties uz ANO 

Vadošajiem principiem uzņēmējdarbībai un cilvēktiesībām un ESAO Pienācīgas 

pārbaudes pamatnostādnēm, lai nodrošinātu cilvēktiesību, tostarp pirmiedzīvotāju 

sieviešu tiesību, ievērošanu un atbilstošus sociālos un vides standartus; iesaka pievērst 

lielāku uzmanību šim jautājumam ES ārpolitikā, tostarp cilvēktiesību dialogos ar trešām 

valstīm, un ES politikas dokumentos, kā arī tirdzniecības, sadarbības un attīstības 

nolīgumos, kas tiek apspriesti vai ir noslēgti ar citām valstīm; tādēļ pieprasa izstrādāt 

saistošus un izpildāmus noteikumus par cilvēktiesībām, darba un vides tiesībām ES 

tirdzniecības nolīgumos, kuros pievērsta īpaša uzmanība pirmiedzīvotāju, īpaši sieviešu, 

tiesībām; 

13. aicina visas valstis nodrošināt pirmiedzīvotāju sieviešu un meiteņu piekļuvi augsta 

līmeņa veselības aprūpes pakalpojumiem un tiesībām, īpaši seksuālās un reproduktīvās 

veselības pakalpojumiem un ar to saistītajām tiesībām; aicina Komisiju un EĀDD ar ES 

attīstības sadarbības programmām sekmēt viņu piekļuvi seksuālās un reproduktīvās 

veselības pakalpojumiem; 

14. aicina visas valstis veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka valsts iestādes 

atturas no publiskiem paziņojumiem vai deklarācijām, kas stigmatizē un apdraud 

pirmiedzīvotāju sieviešu leģitīmo ietekmi, aizsargājot savu teritoriju no zemes 

piesavināšanās un resursu ieguves, un mudina publiski atzīt šo sieviešu svarīgo lomu 

demokrātiskā sabiedrībā; 

15. aicina visas valstis, tostarp ES un tās dalībvalstis, apkopot pēc dzimumiem sadalītus 

datus attiecībā uz pirmiedzīvotāju sieviešu situāciju, tostarp attiecībā uz zemes tiesību 

atzīšanu un piekļuvi tām, vardarbību pret sievietēm un uzturdrošību; 

16. nosoda kriminālatbildības noteikšanu cilvēktiesību aizstāvēm, kuras ir pirmiedzīvotājas 

sievietes, un viņu kriminālvajāšanu; aicina Komisiju un EĀDD apņemties piešķirt 

īpašus ES līdzekļus zemes teritoriju un kopienu aizsardzībai un nodrošināt, ka tiek 

piešķirti pietiekami finanšu līdzekļi, lai atbalstītu pirmiedzīvotāju cilvēktiesību 

aizstāvjus, jo īpaši sievietes, sevišķi saskaņā ar EIDHR un ES cilvēktiesību aizstāvju 

aizsardzības programmu (ProtectDefenders); mudina ES delegācijas attiecīgajās valstīs 

cieši uzraudzīt cilvēktiesību aizstāvju, kuras ir pirmiedzīvotājas sievietes, stāvokli un 

nodrošināt viņām visu pienācīgo atbalstu; 

17. aicina Komisiju uzlabot ziņošanu par liela mēroga zemes iegādi, kurā iesaistīti Eiropas 
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investori, un par šādas iegādes uzraudzību, lai laikus izvērtētu pirmiedzīvotāju, īpaši 

sieviešu, riskus; 

18. aicina Komisiju un EĀDD izstrādāt un īstenot programmas, kuras paredzētas īpašām un 

kolektīvām pirmiedzīvotāju tiesībām, tostarp tiesībām uz nediskriminēšanu un ar zemi 

saistītām tiesībām; 

19. aicina Eiropas Savienību stiprināt ES Zemes politikas vadlīnijas un cilvēktiesību 

aizsardzību starptautiskajos nolīgumos un līgumos, kā arī propagandēt vērtības saistībā 

ar sieviešu un meiteņu aizsardzību, īpaši attiecībā uz lauku rajonu sievietēm un 

meitenēm, kuras parasti ir neaizsargātākas, saskaroties ar izmaiņām zemes jomā, un 

kurām ir mazāka piekļuve zemei un mazākas tiesības uz to; 

20. aicina Eiropas Savienību atbalstīt jaunattīstības valstis lēmumu pieņemšanā par 

ieguldījumiem, vienlaikus sekmējot visu ieinteresēto personu, īpaši sieviešu un 

pirmiedzīvotāju sieviešu, iekļaušanu šajā procesā; 

21. aicina visas valstis un ES sekmēt un ierosināt labāku pēc dzimuma sadalītu datu 

vākšanu par pirmiedzīvotājiem, ņemot vērā sieviešu un meiteņu neaizsargātību un 

stāvokli; 

22. aicina visas valstis ieguldīt pētniecībā, lai mazinātu zināšanu trūkumu par zemes 

piesavināšanās ietekmi uz sievietēm un sagatavotu dziļāku šīs parādības ietekmes uz 

dzimumiem analīzi, kuras rezultātā varētu sagatavot izpildāmus norādījumus zemes 

darījumu pārvaldībai; 

23. uzsver, ka uzņēmumu ārvalstu ieguldījumi var nodrošināt ekonomisko un tehnoloģisko 

progresu, radīt nodarbinātību un infrastruktūras attīstību un sniegt sievietēm iespēju kļūt 

pašpietiekamām, palielinot nodarbinātības iespējas; uzsver, ka ieguldījumu 

palielināšana jaunattīstības valstīs ir svarīgs solis, lai veicinātu valsts un reģionālo 

ekonomiku. 
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