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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, naj v predlog resolucije vključi naslednje 

pobude: 

A. ker je splošno sprejeto mnenje, da sodi spol v kategorijo pripadnosti posebni družbeni 

skupini, kar je eden od razlogov za zaščito v okviru Konvencije OZN o statusu 

beguncev iz leta 1951 in njenega protokola iz leta 1967 (Konvencija o beguncih), ker je 

preganjanje zaradi spola razlog za zaščito v skladu z mednarodnimi pravnimi okviri ter 

pravnimi okviri EU in ker so ženske po vsem svetu nesorazmerno izpostavljene 

spolnemu nasilju in drugim oblikam nasilja na podlagi spola, zlasti v obdobjih 

oboroženih spopadov in vojne; 

B. ker so v sedanji migrantski krizi samske ženske, ki potujejo same ali z otroki, ženske, ki 

so glava družine, noseče ali doječe ženske, invalidi, najstnice in starejše ženske med 

tistimi, ki so na migrantskih poteh najbolj izpostavljeni ter se soočajo z večjo 

nevarnostjo za nasilje na podlagi spola; 

C. ker smernice Visokega komisariata OZN za begunce o preganjanju na podlagi spola iz 

leta 2002 vsebujejo stališče, da bi morala opredelitev begunca zajemati prošnje na 

podlagi spola, in organe, ki podeljujejo pravico do azila, spodbuja, naj sprejmejo pristop 

do razlogov za zaščito, ki bo upošteval vidik spola, in zagotovijo nediskriminatorni 

postopek; 

D. ker je po statističnih podatkih Mednarodne organizacije za migracije od leta 2014 dalje 

več kot 15 tisoč migrantov izgubilo življenje ali izginilo v Sredozemlju, na poti v 

Evropo; ker je osrednje Sredozemlje najbolj smrtonosna pot, s skoraj dvema smrtnima 

žrtvama na 100 potnikov, kar je nesprejemljivo; 

E. ker Istanbulska konvencija, zlasti člen 60, določa, da morajo podpisnice sprejeti 

ustrezne zakonodajne ali drugačne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile, da bo nasilje na 

podlagi spola zoper ženske priznano kot vrsta preganjanja, in da se razlogi za azil iz 

konvencije o beguncih iz leta 1951 razlagajo tako, da se upošteva vidik spola;  

F. ker je treba zagotoviti varne in zakonite poti v Unijo tudi z vidika spola in ker lahko 

humanitarni vizum dopolni druge varne načine, kot sta preselitev in humanitarni 

sprejem, vendar jih ne nadomešča;  

G. ker trenutno ni mogoče zaprositi za zaščito iz humanitarnih razlogov zunaj Unije in 

morajo osebe, ki želijo zaprositi za azil, vstopiti v Evropo na nedovoljen način, kar 

predstavlja tveganje za njihovo življenje in zdravje ter ima za ženske, dekleta in osebe 

LGBTI posebne posledice, pogojene s spolom, kot so posilstvo, nasilje in dejstvo, da so 

tarče tihotapcev in trgovcev z ljudmi, z namenom, da se spolno in ekonomsko 

izkoriščajo; 

H. ker bo vzpostavitev humanitarnih vizumov ranljivim osebam in osebam, ki se spopadajo 

s posebnimi izzivi, kot so bolne sebe, invalidi, družine, ženske, nosečnice, otroci, 

starejši in osebe LGBTI, omogočila dostop do azilnih postopkov in humanitarne zaščite 
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ter varnega potovanja v Evropo, kjer bo njihova prošnja v zvezi z azilom ali 

humanitarnim vizumom obravnavana;  

I. ker so lahko ženske in deklice v državah izvora žrtve posebnih oblik preganjanja in 

diskriminacije na podlagi spola, vključno s pohabljanjem ženskih spolnih organov, 

prisilnimi porokami, nasiljem v družini, posilstvom, spolnim nasiljem in „kazniva 

dejanja iz časti“; 

J. ker je bilo po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce leta 2017 

med osebami, ki so po morju prispele v Italijo, Grčijo in Španijo1, med 9 in 22 % žensk, 

velik razkorak med spoloma pa je povezan s posebno ranljivostjo žensk, vključno z 

ekonomsko odvisnostjo in drugimi oblikami odvisnosti; 

K.  ker se ženske in dekleta soočajo z visokim tveganjem spolne in fizične zlorabe in 

nasilja, vključno s posilstvom, in so načeloma bolj izpostavljene vsem oblikam 

izkoriščanja na migracijskih poteh proti EU, vključno z delovnim in spolnim 

izkoriščanjem; ker so pogosto prisiljene v spolne odnose za preživetje v zameno za 

nadaljevanje poti; ker hudodelske združbe, nekateri tihotapci in trgovci z ljudmi 

izkoriščajo pomanjkanje varnih poti v Evropsko unijo; 

L. ker so dekleta in ženske, ki so žrtve kaznivih dejanj na podlagi spola in potrebujejo 

mednarodno zaščito, lahko nepripravljene, da razkrijejo pravi obseg preganjanja, ki so 

ga utrpele ali ki so se ga bale, zato potrebujejo naklonjeno okolje, v katerem se lahko 

prepričajo o zaupnosti; 

1. poudarja potrebo po varnih in zakonitih poti v Evropsko unijo, med katerimi bi morali 

biti humanitarni vizumi; to je pomembno z vidika spola, saj so ženske in osebe LGBTI 

posebej ranljive in zato bolj izpostavljene spolnemu nasilju in nasilju na podlagi spola 

na poti in v sprejemnih centrih; 

2. obžaluje, da obstaja velika neenakost med ženskami in moškimi, ki so za mednarodno 

zaščito prisiljeni zapustiti svoje države izvora; poudarja, da so ženske in dekleta v tretjih 

državah zaradi šibkega ekonomskega stanja in drugih odvisnosti pogosto v položaju, ko 

je za njih še manj kot za moške verjetno, da bodo varno zaprosile za azil;  

3. obsoja razmere, v katerih so ženske in dekleta ter osebe LGBTI, ki želijo zaprositi za 

azil v EU, na poti in v sprejemnih centrih izpostavljene velikemu tveganju za spolno 

nasilje in nasilje na podlagi spola; 

4. poudarja, da ima nasilje na podlagi spola, vključno s spolnim nasiljem, hude posledice 

za življenje in zdravje žensk in deklet in lahko vpliva na duševno zdravje žensk ter vodi 

k posttravmatski stresni motnji, anksioznosti in depresiji; 

5. poudarja, da bi morale ženske, dekleta in osebe LGBTI, ki zatrjujejo, da se utemeljeno 

bojijo preganjanja zaradi spola, imeti možnost, da varno zaprosijo za vizum iz 

humanitarnih razlogov; 

6. poziva k vzpostavitvi ločenega instrumenta za humanitarni vizum, ki bi bil dodatek k 

                                                 
1 https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039 
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programu Unije za preselitev in humanitarni sprejem ter ga dopolnjeval, da bi se 

osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, omogočil varen in zakonit dostop do 

ozemlja EU ter hkrati zagotovil pristop, ki bi upošteval vidik spola in učinkovito zaščito 

osebam, ki so žrtve preganjanja na podlagi spola; ključnega pomena je, da se postopek 

opravi previdno in spoštljivo, ob popolnem razumevanju zapletenosti in ranljivosti 

prosilcev, zlasti žensk, otrok in oseb LGBTI; 

7. poudarja, da bi moral instrument humanitarnega vizuma vključevati tudi zahteve za 

humanitarno zaščito, ki temeljijo na zdravstvenem stanju, nujnih družinskih razlogih, če 

se ti ne ujemajo z razlogi za združitev družine, podnebnih selitvah in drugih resnih 

razlogih za humanitarno zaščito; 

8. poudarja, da oblike nasilja in diskriminacije na podlagi spola, med drugim posilstvo in 

spolno nasilje, pohabljanje ženskih spolovil, prisilne poroke, nasilje v družini, t. i. 

kazniva dejanja iz časti in diskriminacija na podlagi spola, ki jo odobrava država, 

pomenijo preganjanje in bi morale biti utemeljen razlog za prošnjo za azil ali 

humanitarno zaščito, kar bi se moralo odražati v novem instrumentu; zato poziva 

Komisijo, naj prizna preganjanje na podlagi spola kot utemeljen razlog za prošnjo za 

mednarodno zaščito ter naj prek uskladitve s smernicami visokega komisariata OZN za 

begunce o mednarodni zaščiti: preganjanje na podlagi spola zagotovi, da bo vidik spola 

vključen v vse faze azilnega postopka; 

9. opozarja, da novi instrument humanitarnega vizuma ne more biti sredstvo za prelaganje 

odgovornosti za ocenjevanje trditev beguncev na države zunaj Evrope, temveč da je 

sredstvo za zagotavljanje, da lahko prosilci za azil in osebe, ki potrebujejo humanitarno 

zaščito, varno potujejo v Evropo, kjer bo njihova prošnja obravnavana; ker predlogi, kot 

so platforme za izkrcanje, dejansko spodkopavajo temeljna evropska in mednarodna 

načela zaščite beguncev;  

10. poziva Komisijo in države članice, naj izboljšajo zbiranje podatkov, razčlenjenih po 

spolu, v sedanji begunski krizi ter naj zagotovijo, da se vidik enakosti med spoloma 

vključi v ustrezne azilne politike; 

11. ponovno opozarja, da zakonodaja in politike za boj proti tihotapljenju ljudi ne bi nikoli 

smele preprečiti dostopa do azilnih postopkov EU in bi si morale prizadevati, da 

migrantom in beguncem pomagajo pri izogibanju izkoriščevalskim in škodljivim 

situacijam; 

12. se odobrava opredelitve tretjih držav kot varnih držav izvora, varnih tretjih držav in 

prvih držav azila ter poudarja, da so ženske lahko tudi v državah, ki veljajo za varne, 

žrtve preganjanja na podlagi spola, medtem ko so osebe LGBTI lahko tudi žrtve in 

imajo zato legitimni razlog za zaščito; 

13. poziva, da se takoj odpravi pridržanje otrok, nosečnic in doječih mater ter žrtev 

posilstva, spolnega nasilja in trgovine z ljudmi, na voljo pa naj bo ustrezna psihološka 

podpora; 

14. poudarja potrebo po financiranju, da bi se podprle najbolj ranljive ženske in dekleta v 

naši družbi, zlasti invalidne ženske, begunke in žrtve trgovine z ljudmi in zlorab; 
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15. poziva države članice, naj omogočijo potrebna in zadostna usposabljanja za osebje in 

zdravstvene delavce, ki se ukvarjajo z otroki, dekleti in ženskami, žrtvami nasilja na 

podlagi spola, ko prispejo v EU, da bi jim nudili specializirano pomoč in nego, vključno 

s spolnim in reproduktivnim zdravstvenim varstvom in psihološko zaščito; 

16. obžaluje, da nekatere države članice še niso ratificirale Istanbulske konvencije, in 

ponovno poziva vse države članice, naj jo nemudoma ratificirajo in jo v celoti izvajajo; 

17. poziva k deljeni odgovornosti in tesnemu sodelovanju med evropskimi državami, 

mednarodnimi organizacijami, ustreznimi deležniki in panogami na različnih ravneh; 

ponovno opozarja Komisijo in države članice, da je zaščita ljudi, ki potrebujejo 

mednarodno zaščito, vprašanje, ki zadeva vse, zato se je treba nanj odzvati skupaj, ob 

upoštevanju načela solidarnosti. 
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