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SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 

externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât femeile indigene se confruntă cu un sistem complex de consolidare reciprocă a 

încălcărilor drepturilor omului care își are originea în intersectarea formelor de 

vulnerabilitate, care includ discriminarea pe criterii de gen, clasă, origine etnică, 

încălcări ale drepturilor la autodeterminare și la controlul resurselor; 

B. întrucât acapararea terenurilor este o problemă complexă care necesită o soluție globală 

la nivel internațional; întrucât ar trebui să se acorde o atenție deosebită protecției 

femeilor și fetelor indigene; 

C. întrucât se estimează că una din trei femei indigene este victima unui viol pe parcursul 

vieții; întrucât femeile indigene sunt mai expuse riscului de a suferi diferite forme de 

violență sexuală și au fost și victime ale hărțuirii, extorsiunii și violului comise de 

funcționari ai statului și în contextul activităților economice, îndeosebi în industriile 

extractive, desfășurate pe terenurile indigenilor; întrucât o bună parte din aceste 

infracțiuni nu sunt raportate; 

D. întrucât acapararea terenurilor nu este neapărat rezultatul investițiilor străine, ci poate fi 

realizată și de guvernele și comunitățile locale; 

E. întrucât femeile indigene întâmpină obstacole în ceea ce privește sănătatea sexuală și 

reproductivă și drepturile aferente, inclusiv lipsa consilierii în materie de sănătate 

sexuală și reproductivă, lipsa accesului la facilități și materiale și a legislației care 

interzice avortul chiar și în cazurile de viol, ceea ce generează niveluri ridicate de 

mortalitate maternă, sarcini în rândul adolescentelor și boli cu transmitere sexuală; 

F. întrucât femeile indigene se confruntă cu o impunitate extinsă în ceea ce privește 

încălcările drepturilor lor, în special din cauza refuzului dreptului la căile de atac și a 

lipsei mecanismelor de monitorizare și a datelor defalcate în funcție de gen; 

G. întrucât terenurile și teritoriile popoarelor indigene sunt, de obicei, și zone cu o 

diversitate biologică ridicată și ar trebui, prin urmare, să beneficieze de o protecție 

specială; 

H. întrucât Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene 

prevede că popoarele indigene trebuie să fie consultate și să își dea consimțământul 

liber, prealabil și în cunoștință de cauză în ceea ce privește orice măsură care le 

afectează terenurile și teritoriile; întrucât transpunerea în practică a acestui principiu 

necesită participarea deplină a femeilor indigene la aceste procese; 

I. întrucât realizarea unor proiecte de infrastructură mari fără consimțământul liber, 

prealabil și în cunoștință de cauză al popoarelor indigene a dus la încălcări sistematice 

ale drepturilor funciare și la autodeterminare ale acestora, care au avut efecte 

disproporționate asupra femeilor indigene; 
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J. întrucât, deși apărătoarele indigene ale drepturilor omului joacă un rol esențial pentru 

protecția femeilor din comunitățile indigene, activitățile lor au fost pedepsite penal, iar 

ele au fost supuse la diferite forme de violență, inclusiv hărțuire, viol și asasinat; 

K. întrucât s-a constat o creștere a numărului de forme private de despăgubire prin care 

întreprinderile private le oferă femeilor victime ale violenței despăgubiri financiare în 

schimbul semnării unui acord de a nu da în judecată întreprinderea în cauză; întrucât 

statelor le revine răspunderea principală de a asigura respectarea angajamentelor 

internaționale în ceea ce privește respectarea drepturilor popoarelor indigene și acestea 

trebuie, prin urmare, să fie principalele responsabile pentru a preveni încălcările și a 

promova adevărul, dreptatea și despăgubirea victimelor;  

L. întrucât încălcările dreptului la autodeterminare perpetuate de structurile de putere 

neocoloniale și practicile de stat au un impact negativ asupra popoarelor indigene, în 

special asupra femeilor și fetelor; 

M. întrucât există o legătură directă între drepturile colective și drepturile individuale ale 

femeilor indigene, dat fiind faptul că încălcările drepturilor omului la nivel individual au 

un impact negativ asupra eforturilor colective de afirmare a drepturilor popoarelor 

indigene ca grup; 

N. întrucât protecția deficitară a pământurilor și a drepturilor de proprietate funciară ale 

popoarelor indigene expune femeile indigene riscului strămutărilor forțate, al exploatării 

și al traficului de persoane, ceea ce permite guvernelor să impună mai ușor proiecte 

distructive pe teritoriile lor, fără consimțământul lor prealabil în urma unui proces 

veritabil de consultare a popoarelor indigene; 

O. întrucât acapararea cu forța a terenurilor de către întreprinderile private este însoțită, de 

obicei, de prezența unor forțe private de securitate sau militare, ceea ce duce, printre 

altele, la creșterea violenței directe și indirecte pe teritoriile popoarelor indigene, 

afectând direct comunitățile și, în special, liderii din rândul societății civile și femeile; 

P. întrucât s-au înregistrat încălcări istorice ale drepturilor sexuale și reproductive ale 

femeilor indigene, inclusiv sterilizarea forțată și căsătoriile forțate, ca parte a politicilor 

de asimilare culturală; 

Q. întrucât liberalizarea și dereglementarea în creștere a pieței a dus la investiții străine 

directe pe teritoriile popoarelor indigene fără consimțământul prealabil al acestora și 

fără un proces autentic de consultare, soldate cu încălcarea drepturilor omului ale 

femeilor indigene; întrucât dezvoltarea nu se poate măsura pe baza unor indicatori de 

creștere, ci ar trebui să țină cont, în primul rând, de reducerea sărăciei și inegalităților, 

1. invită toate statele membre să recunoască în mod legal drepturile popoarelor indigene la 

teritoriile lor ancestrale; subliniază legătura specială a femeilor indigene cu teritoriile lor 

ancestrale, în special în ceea ce privește practicile tradiționale de gestionare a 

sustenabilă a resurselor naturale și modelul de sprijin comunitar și rezistență, care 

conțin lecții pentru alte comunități ce nu trebuie pierdute; își exprimă îngrijorarea cu 

privire la consecințele acaparării terenurilor și ale extracției resurselor asupra 

comunităților indigene, în special asupra femeilor indigene, care generează situații de 

sărăcie, excluziune și încălcări ale drepturilor omului, inclusiv violență pe criterii de 
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gen, abuzuri și exploatare;  

2. invită UE să se implice în negocieri constructive ale unui tratat al Organizației 

Națiunilor Unite privind corporațiile transnaționale care să garanteze respectarea 

drepturilor omului ale popoarelor indigene, în special ale femeilor și fetelor; 

3. subliniază faptul că schimbările climatice au un impact direct asupra femeilor indigene, 

forțându-le să își abandoneze practicile tradiționale sau să fie strămutate, ceea ce duce la 

riscul de a fi supuse violențelor, abuzurilor și exploatării; invită toate statele, inclusiv 

UE și statele sale membre, să includă popoarele indigene, în special femeile indigene și 

comunitățile rurale, în strategiile lor pentru combaterea schimbărilor climatice și în 

conceperea de strategii climatice eficiente legate de adaptarea la schimbările climatice și 

atenuarea acestora, ținând seama de factori de gen specifici; solicită să fie luată serios în 

considerare chestiunea strămutărilor provocate de schimbările climatice; se declară 

deschis unei dezbateri pe tema elaborării unei dispoziții privind „migrația climatică”; 

solicită înființarea unui grup de experți care să analizeze această chestiune la nivel 

internațional și cere ca problema migrației din cauze climatice să fie introdusă pe 

agenda internațională; solicită amplificarea cooperării internaționale pentru a asigura 

reziliența la schimbările climatice;  

4. ia act de rezultatele alarmante ale studiului publicat de Organizația Națiunilor Unite în 

2010, din care reiese că femeile din populațiile indigene sunt mai des afectate de 

violență și de violuri decât restul femeilor la nivel mondial; solicită, așadar, statelor 

membre și Uniunii Europene să condamne ferm utilizarea violenței, inclusiv a violenței 

sexuale, împotriva femeilor indigene; consideră că ar trebui acordată o atenție specială 

femeilor și fetelor care au fost victime ale violenței, asigurându-le accesul la asistența 

medicală și psihologică de urgență; 

5. invită, prin urmare, Comisia, să colaboreze cu organizațiile societății civile și cu 

organizațiile pentru apărarea drepturilor omului în cadrul politicii sale externe pentru a 

garanta că sunt respectate în centrele de primire drepturile omului ale popoarelor 

indigene, în special ale femeilor și fetelor vulnerabile; 

6. invită toate statele să se angajeze să garanteze că popoarele indigene și, în special, fetele 

și femeile beneficiază de un acces adecvat la educație, să promoveze politicile publice 

interculturale și să elaboreze inițiative de sensibilizare a societății civile cu privire la 

drepturile popoarelor indigene, în vederea combaterii stereotipurilor; invită toate statele 

să asigure conservarea diversității culturale a popoarelor indigene, elaborând, în 

colaborare cu popoarele indigene, în special cu femeile, materiale pentru sistemele de 

învățământ și pentru programele de consolidare a capacităților menite să sensibilizeze 

opinia publică cu privire la cultura, tradițiile, limbile și drepturile popoarelor indigene; 

invită toate statele să includă astfel de materiale și de programe de consolidare a 

capacităților în formarea funcționarilor publici, inclusiv din rândul poliției, justiției și 

personalului medical;  

7. invită toate statele să asigure consimțământul liber, prealabil și în cunoștință de cauză al 

popoarelor indigene pentru toate proiectele care le pot afecta, precum și să asigure că 

drepturile popoarelor indigene, inclusiv drepturile aferente proprietății funciare, sunt 

respectate și protejate pe tot parcursul procesului; invită toate statele să se asigure că 

acest consimțământ este impus tuturor interlocutorilor, inclusiv întreprinderilor care 
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desfășoară activități în țări terțe; 

8. solicită retragerea forțelor private de securitate și a forțelor militare desfășurate pe 

teritoriile popoarelor indigene cu încălcarea drepturilor acestora; 

9. invită toate statele să se asigure că popoarele indigene, în special femeile, au acces la 

mecanisme judiciare în cazuri de încălcări ale drepturilor lor de către întreprinderi, și că 

formele private de căi de atac care nu asigură accesul efectiv la justiție nu sunt legitime; 

invită toate statele să angajeze mai multe femei în sistemele lor judiciare, pentru a 

sparge sistemul patriarhal care caracterizează de obicei aceste structuri; subliniază că 

trebuie să se instituie mecanismele necesare pentru a garanta că femeile indigene nu 

sunt supuse unui tratament discriminatoriu, inclusiv serviciile de interpretare adecvate și 

asistența juridică; 

10. invită toate statele să asigure o reglementare adecvată care ar trage la răspundere liderii 

comunităților pentru deciziile și acțiunile lor în domeniul administrării terenurilor care 

vizează terenuri publice, aparținând statului și comunităților, precum și să încurajeze 

schimbarea practicilor juridice și tradiționale care le discriminează pe femei în ceea ce 

privește proprietatea asupra terenurilor și moștenirea acestora; 

11. invită toate statele să asigure că femeile și fetele indigene se bucură de întreaga protecție 

și de garanții împotriva tuturor formelor de violență, inclusiv violența sexuală și pe 

criterii de gen, ucideri pe criterii de gen, căsătorii timpurii și forțate, mutilarea genitală a 

femeilor și alte practici dăunătoare; 

12. solicită să se adopte acte legislative ale UE care să introducă obligații de diligență 

necesară întemeiate pe Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile 

omului și pe Orientările OCDE privind diligența necesară, pentru a asigura respectarea 

drepturilor omului, inclusiv a drepturilor femeilor indigene, precum și standarde sociale 

și de mediu adecvate; recomandă să se acorde o mai mare importanță acestei chestiuni 

în politica externă a UE, inclusiv în dialogurile sale privind drepturile omului cu țările 

terțe, în documentele sale de politică, precum și în acordurile comerciale, de cooperare 

și dezvoltare negociate sau încheiate cu țări terțe; solicită, așadar, introducerea unor 

dispoziții obligatorii și ușor aplicabile privind drepturile omului, drepturile lucrătorilor 

și drepturile privind mediul în acordurile comerciale ale UE, care să pună un accent 

specific pe drepturile popoarelor indigene, îndeosebi pe cele ale femeilor; 

13. invită toate statele să asigure accesul la servicii de asistență medicală de înaltă calitate și 

drepturile aferente, în special accesul la sănătatea reproductivă și sexuală și drepturile 

aferente, pentru femeile și fetele indigene; invită Comisia și SEAE să promoveze 

accesul acestora la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă în programele de 

cooperare pentru dezvoltare ale UE; 

14. invită toate statele să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile statului 

se abțin de la a face declarații publice care stigmatizează și subminează rolul legitim 

jucat de femeile indigene în protejarea teritoriului lor în contextul acaparării terenurilor 

și al exploatării resurselor și încurajează recunoașterea publică a rolului important pe 

care îl joacă acestea în societățile democratice; 

15. invită toate statele, inclusiv UE și statele sale membre, să colecteze date defalcate în 



 

AD\1150844RO.docx 7/9 PE616.843v02-00 

 RO 

funcție de gen privind situația femeilor indigene, inclusiv în ceea ce privește 

recunoașterea drepturilor funciare și accesul la ele, violența împotriva femeilor și 

securitatea alimentară; 

16. condamnă pedepsirea și urmărirea penală a apărătoarelor indigene ale drepturilor 

omului; invită Comisia și SEAE să aloce fonduri specifice ale UE pentru conservarea 

teritoriilor în scopul protecției comunităților și să se asigure că sunt alocate fonduri 

adecvate pentru sprijinirea apărătorilor indigeni ai drepturilor omului, în special a 

femeilor, îndeosebi prin intermediul IEDDO și al mecanismului de protecție a 

apărătorilor; îndeamnă delegațiile UE din țările vizate să monitorizeze situația 

apărătoarelor indigene ale drepturilor omului și să ofere întreg sprijinul adecvat; 

17. invită Comisia să consolideze raportarea și monitorizarea achizițiilor de terenuri pe 

scară largă în care sunt implicați investitori europeni, pentru a evalua la timp riscurile 

pentru popoarele indigene și, în special, pentru femei; 

18. invită Comisia și SEAE să conceapă și să implementeze programe care abordează 

drepturile specifice și colective ale popoarelor indigene, inclusiv dreptul acestora la 

nediscriminare, precum și drepturile aferente proprietății funciare; 

19. invită Uniunea Europeană să își consolideze orientările privind politica funciară a UE și 

protecția drepturilor omului în acordurile și tratatele internaționale și să își promoveze 

valorile legate de protecția femeilor și fetelor, în special a femeilor și fetelor din zonele 

rurale care sunt, în general, mai vulnerabile la schimbările funciare și au un acces mai 

redus și drepturi mai puține în ceea ce privește terenurile; 

20. invită Uniunea Europeană să sprijine țările în curs de dezvoltare în procesul decizional 

privind cadrul pentru investiții, promovând totodată includerea tuturor părților interesate 

în acest proces, în special a femeilor și a femeilor indigene; 

21. invită toate statele și UE să promoveze și să recomande o mai bună colectare a datelor 

privind popoarele indigene defalcate în funcție de sex, ținând cont de vulnerabilitatea și 

de statutul femeilor și fetelor; 

22. invită toate statele să investească în cercetare pentru a reduce decalajul de cunoștințe 

privind impactul acaparării terenurilor asupra femeilor, precum și să realizeze o analiză 

mai aprofundată a implicațiilor legate de gen ale acestui fenomen, în scopul de a elabora 

orientări aplicabile privind tranzacțiile cu terenuri; 

23. subliniază că investițiile străine făcute de întreprinderi pot genera progrese economice și 

tehnologice, locuri de muncă și dezvoltarea infrastructurii și le pot da femeilor 

oportunitatea de a deveni autonome stimulând încadrarea în muncă; subliniază că 

intensificarea investițiilor în țările în curs de dezvoltare reprezintă un pas important 

pentru stimularea economiilor naționale și regionale. 
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