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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 
nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija),

– ob upoštevanju poročila o razlikah med spoloma v svetu za leto 2017, ki ga je objavil 
Svetovni gospodarski forum,

– ob upoštevanju Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW),

– ob upoštevanju priporočila Odbora za pravice žensk parlamentarne skupščine Unije za 
Sredozemlje z naslovom Udeležba žensk na vodstvenih položajih in sprejemanje 
odločitev: izzivi in obeti, sprejetega na 13. plenarnem zasedanju maja 2017 v Rimu,

– ob upoštevanju pekinške deklaracije in izhodišč za ukrepanje iz septembra 1995, 
akcijskega programa mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju (konferenca v 
Kairu) iz septembra 1994 ter rezultatov konferenc o njunem pregledu,

– ob upoštevanju agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in zlasti ciljev trajnostnega 
razvoja 1, 4, 5, 8, 10 in 13,

– ob upoštevanju 18. konference pogodbenic (COP 18) Okvirne konvencije OZN o 
spremembah podnebja (UNFCCC) v Dohi (Katar) od 26. novembra do 8. decembra 
2012 in njenega sklepa o spodbujanju uravnotežene zastopanosti spolov in izboljšanju 
udeležbe žensk pri pogajanjih o UNFCC ter zastopanosti pogodbenic v organih, 
ustanovljenih na podlagi Konvencije ali Kjotskega protokola (Sklep 23/CP.18),

– ob upoštevanju 21. konference pogodbenic (COP 21) UNFCCC v Parizu (Francija) od 
30. novembra do 11. decembra 2015,

– ob upoštevanju 22. konference pogodbenic (COP 22) UNFCCC v Marakešu (Maroko) 
od 7. do 18. novembra 2016, zlasti sklepa o spolu in podnebnih spremembah, s katerim 
je bila podaljšana veljavnost limskega delovnega načrta o enakosti spolov (Sklep 
21/CP.22),

– ob upoštevanju akcijskega načrta EU za enakost spolov 2016-2020 (GAP II),

– ob upoštevanju strateških prizadevanjih za enakost spolov v obdobju 2016–2019,

A. ker so arabske vstaje leta 2011 spodkopale stare strukture in spodbudile val 
državljanskega aktivizma, pri katerem je bila zelo pomembna vloga žensk; ker pa ta 
prehod še ni privedel do povečanja udeležbe žensk pri oblikovanju politik, zakonov in 
pravic, ki bi določale njihovo pomembnejšo vlogo v družbah;

B. ker so ženske v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike, kljub napredku na področju 
spodbujanja enakosti spolov na svetovni ravni, še vedno premalo zastopane na vseh 
področjih življenja, zlasti v delovni sili ter na gospodarskem in političnem področju;
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C. ker številne deklice še vedno pod prisilo sklenejo zgodnje zakonske zveze, opustijo 
šolanje in ne morejo v celoti uresničiti svojega potenciala za zaslužek v regiji Bližnjega 
vzhoda in severne Afrike; ker je v nekaterih državah te regije še vedno razširjeno 
pohabljanje ženskih spolnih organov;

D. ker je zelo razširjen zaskrbljujoč trend, da se krivijo žrtve nasilja na podlagi spola, zlasti 
spolnega nadlegovanja; ker javni organi in druge institucije pogosto ne obsodijo takšnih 
dejanj;

E. ker zakoni v tej regiji še zdaleč niso usklajeni, vendar se v večini držav prostovoljni 
istospolni spolni odnosi med odraslimi osebami obravnavajo kot kaznivo dejanje;

F. ker so imele zagovornice človekovih pravic ključno vlogo kot dejavne nosilke 
sprememb v regiji, pri čemer se zavzemajo za zakonodajne spremembe politik, ki še 
vedno institucionalizirajo diskriminacijo; ker se aktivisti za pravice na daljavo in 
aktivisti za pravice LGTBI v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike ter zunaj nje 
pogumno soočajo z družbenimi standardi, pogosto pa se zoperstavljajo oviram, tudi 
grožnjam, nadlegovanju, obrekovanju, stigmatizaciji, družbenim pritiskom, aretacijam, 
mučenju, zaporu, prepovedi potovanja, ugrabitvam in drugim kršitvam;

G. ker so pogodbenice UNFCCC na zasedanju COP 18 določile cilj uresničitve 
uravnotežene zastopanosti spolov v organih, ustanovljenih v skladu s konvencijo in 
Kjotskim protokolom, da bi se povečalo sodelovanje žensk in zagotovila učinkovitejša 
politika o podnebnih spremembah, ki bo enakovredno obravnavala potrebe žensk in 
moških, ter sklenile, da bodo spremljale napredek na področju uresničevanja 
uravnotežene zastopanosti spolov pri spodbujanju podnebne politike, v kateri bo 
upoštevan vidik spolov (Sklep 23/CP.18);

H. ker se z delovnim načrtom o enakosti spolov iz Lime, ki je bil sprejet s Sklepom 
18/CP.20 na 20. konferenci pogodbenic UNFCCC (COP 20), izvaja  pritisk v zvezi z 
enako zastopanostjo spolov v zastopstvih pogodbenic in spodbuja upoštevanje enakosti 
spolov pri oblikovanju in izvajanju politik na področju podnebnih sprememb;

I. ker Pariški sporazum, sprejet na zasedanju COP 21, določa, da je treba podnebne 
ukrepe, ki bi upoštevali enakost spolov, vključiti v vse vidike izvajanja sporazuma;

1. obžaluje, da se položaj žensk v večini držav, ki jih je prizadela arabska pomlad, ni 
izboljšal in je celo nazadoval1, čeprav so ženske del gonilne sile razvoja, ki je privedel 
do arabskih vstaj, in aktivne vloge, ki so jo imele ženske pri mobilizaciji za demokracijo 
ter socialne, politične in državljanske pravice; vendar ugotavlja, da od takrat dalje v 
nekaterih državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike ta gibanja spremljajo 
zakonodajne reforme, namenjene spodbujanju enakosti spolov, vendar niso imele 
ustreznega odmeva zaradi pomanjkanja naložb v primerna orodja, namenjena 
spodbujanju ozaveščanja;

2. poudarja, da je udejstvovanje žensk in krepitev njihove vloge v javnem, političnem, 
gospodarskem in kulturnem življenju v državah Bližnjega vzhoda in severne Afrike 

1 Esfandiari, H. in Heideman, K., „The role and status of women after the Arab uprisings“ (Vloga in položaj 
žensk po arabskih vstajah), IEMed Mediterranean Yearbook 2015, str. 303–306.
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ključno za dolgoročno spodbujanje stabilnosti, miru in gospodarske blaginje; poudarja, 
da je v državah, v katerih je arabska pomlad privedla do nadaljevanja konflikta, 
udeležba žensk v postopkih vzpostavljanju miru in mediaciji bistvena za ponovno 
vzpostavitev nenasilne družbe;  meni, da sta pri tem izjemno pomembna dostop žensk 
do izobraževanja in podpora organizacij civilne družbe ter enakost spolov;

3. ugotavlja, da je dostop žensk in deklic do izobraževanja bistven za spodbujanje njihove 
vloge na vseh teh področjih; trdi, da organizacije civilne družbe, ki delujejo na področju 
pravic žensk in enakosti spolov, lahko okrepijo vlogo žensk v državah Bližnjega vzhoda 
in severne Afrike; poziva tudi EU, naj bolj podpre civilno družbo v tej regiji, pri čemer 
naj gradi na uspešnih obstoječih pobudah;

4. poudarja, da ovire, kot so diskriminatorni zakoni in institucije, kljub arabski pomladi 
pomenijo, da se ženske še vedno soočajo z omejitvami pri sodelovanju v političnem 
življenju, kandidiranju za funkcije in uresničevanju svojih ekonomskih in socialnih 
zahtev;

5. ugotavlja, da nekatere države gostijo več milijonov beguncev, med katerimi je večina 
žensk in otrok, ki živijo v revščini, kar zaostruje nasilje v družini, prostitucijo žensk in 
deklic, prisilne poroke otrok ter delo otrok v skupnosti;

6. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj okrepi svoja prizadevanja za 
izmenjavo najboljših praks na področju vloge žensk v javnem življenju;

7. poziva države v regiji Bližnjega vzhoda in severne Afrike, naj izvajajo pekinški akcijski 
načrt za dostop žensk do izobraževanja in zdravstva kot temeljnih človekovih pravic, 
vključno z dostopom do prostovoljnega načrtovanja družine in spolnega 
reproduktivnega zdravja in pravic, kot so dostop do brezplačne kontracepcije, varnih in 
zakonitih prekinitev nosečnosti ter izobraževanja o spolnosti in razmerjih za deklice in 
dečke;

8. poziva vse te države, naj ratificirajo Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije 
žensk in umaknejo vse obstoječe pridržke glede te konvencije; poziva te države, naj 
sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi bi zagotavljale enakost spolov v družbi, na primer 
s sprejetjem ustreznih nacionalnih akcijskih načrtov, ki vključujejo učinkovite ukrepe za 
enakost spolov, in sicer v sodelovanju z organizacijami žensk in drugimi akterji civilne 
družbe;

9. poudarja, da sta enakost spolov in udeležba žensk v javnem življenju ključna elementa 
za spodbujanje demokracije ter bolj mirne in bolje delujoče družbe;

10. poziva države Bližnjega vzhoda in severne Afrike, naj reformirajo zakonodajo o 
osebnem statusu, da bi odpravile zakone, ki diskriminirajo ženske, kot so zakoni, ki 
urejajo dedovanje in zakonsko zvezo, povečajo udeležbo žensk v javnem življenju, 
vključno s političnim življenjem, ter naj se z ratifikacijo Istanbulske konvencije borijo 
proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in deklicami;

11. poziva vlade in parlamente držav Bližnjega vzhoda in severne Afrike, naj sprejmejo 
ukrepe za spodbujanje dejanske udeležbe žensk na vseh ravneh političnega življenja – v 
parlamentih in vladah na nacionalni, regionalni in lokalni ravni – ter v okviru 
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mednarodnih organizacij, kot je Organizacija združenih narodov; v zvezi s tem poziva k 
razširitvi izmenjav najboljših praks, da bi se spodbudila enakost spolov s krepitvijo 
sodelovanja na mednarodni ravni z Agencijo OZN za ženske, Medparlamentarno unijo 
in Odborom za pravice žensk parlamentarne skupščini Unije za Sredozemlje;

12. poziva države Bližnjega vzhoda in severne Afrike, naj dejavno sodelujejo v boju proti 
vsem oblikam nasilja nad ženskami; poziva države Bližnjega vzhoda in severne Afrike, 
naj podpišejo in ratificirajo Istanbulsko konvencijo, ki je instrument za boj proti nasilju 
nad ženskami in deklicami, vključno z nasiljem v družini in pohabljanjem ženskih 
spolnih organov; zlasti poziva države, ki tega še niso storile, naj revidirajo svojo 
zakonodajo o nasilju na podlagi spola in kaznivih dejanjih iz časti, in sicer tako, da tudi 
grožnje s takšnimi dejanji opredelijo kot kaznivo dejanje, in naj predpišejo strožje kazni 
za vse tovrstne zločine;

13. priznava pomembno vlogo zagovornikov človekovih pravic pri nedavnih zakonodajnih 
spremembah v regiji, kot je nedavno sprejetje zakona o nasilju nad ženskami v Tuniziji, 
ki ženskam omogoča, da pridobijo odredbe za nujno in dolgotrajno zaščito (prepoved 
približevanja) zoper kršitelje, uvede delne izboljšave zakona o domačem nasilju iz leta 
2008 v Jordaniji in odpravi zakon o poroki med posiljevalcem in žrtvijo v Tuniziji, 
Jordaniji in Libanonu; vendar ugotavlja, da so potrebne strukturne reforme v regiji za 
zagotavljanje svobodnega življenja žensk brez diskriminacije ali nasilja; 

14. opozarja na občutne ekonomske in socialne razlike med mesti in podeželjem, ki 
ženskam pogosto onemogočajo, da bi postale neodvisne; poziva k večji decentralizaciji 
in krepitvi regije Bližnjega vzhoda in severne Afrike prek razvoja lokalne avtonomije; 
poleg tega poziva EU, naj bolj podpre civilno družbo v tej regiji, pri čemer naj gradi na 
uspešnih obstoječih pobudah;

15. pozdravlja programe, ki jih je oblikoval sekretariat Unije za Sredozemlje, kot je 
Med4Jobs, kot sredstva za reševanje težave zaposljivosti mladih in žensk v 
Sredozemlju; poziva države članice Unije za Sredozemlje, naj svojemu sekretariatu 
naročijo, da se pri delu osredotoči svoje delo na gospodarski in družbeni razvoj držav 
Bližnjega vzhoda in severne Afrike, da bi podprli konsolidacijo tranzicije, pri čemer se 
poseben pomen daje ženskam in deklicam;

16. poudarja pomen vključitve vidika spola v razmislek in odobritev Unije za sredozemske 
projekte, da bi lahko učinkovito spodbujali krepitev ekonomske, socialne in politične 
vloge žensk v regiji;

17. spominja tudi, kako pomemben je kmetijski sektor za gospodarstvo držav Bližnjega 
vzhoda in severne Afrike; poudarja, da podnebne spremembe neposredno vplivajo na 
kmetijski sektor in zlasti ženske; poziva vse države članice, naj izpolnijo zaveze, 
sprejete v okviru dogovorjenih sklepov z 62. seje Komisije OZN o položaju žensk, v 
zvezi z vprašanji, ki jih bo treba obravnavati, in možnostmi za doseganje enakosti 
spolov ter okrepijo vlogo žensk in deklic na podeželju in zagotovijo vključevanje 
podeželja, pri čemer je treba upoštevati posebnosti njihovih podnebnih strategij;

18. poudarja, da so lahko ženske močno gonilo spodbujanja in vzpostavljanja miru, 
reševanja konfliktov in procesov stabilizacije, ter poudarja bistveno vlogo žensk pri 
preprečevanju radikalizacije, boju proti nasilnemu ekstremizmu in boju proti terorizmu; 
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opozarja, da sodelovanje žensk na vseh ravneh odločanja pri oblikovanju in izvajanju 
teh strategij prispeva k učinkovitosti in vzdržnosti politik in programov; poziva 
Komisijo in države članice, naj podpirajo ženske v regiji Bližnjega vzhoda in severne 
Afrike ter v organizacijah, ki varujejo in podpirajo njihove pravice; poudarja, da je treba 
zagotoviti enostaven dostop do sodnega varstva in tranzicijske pravičnosti, pri čemer se 
je treba osredotočiti na ženske, ki so bile žrtve spolnega nasilja, povezanega s konflikti;

19. priznava, da je enakost spolov spodbujevalec trajnostnega razvoja in obvladovanja 
podnebnih izzivov; poudarja, da ženske niso le žrtve, temveč tudi pomembne nosilke 
sprememb, ki lahko na podlagi celovitega sodelovanja oblikujejo in izvajajo učinkovite 
podnebne strategije in/ali rešitve za prilagajanje na posledice podnebnih sprememb in 
na njihovo blažitev ter lahko gradijo odpornost na podnebne spremembe, saj imajo 
izkušnje na različnih področjih in praktično znanje v različnih sektorjih, kot so 
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, energetska infrastruktura in trajnostna mesta;

20. poziva države Bližnjega vzhoda in severne Afrike, naj spoštujejo Sklep UNFCCC 
23/CP.18, ki določa cilj za uravnoteženo zastopanost spolov v organih, ustanovljenih v 
skladu s Konvencijo in Kjotskim protokolom, da bi povečali udeležbo žensk in 
zagotovili učinkovitejšo politiko o podnebnih spremembah, ki bo enakovredno 
obravnavala potrebe žensk in moških, ter spremljali napredek na področju uresničevanja 
uravnotežene zastopanosti spolov pri spodbujanju podnebne politike, v kateri bo 
upoštevana različnost spolov;

21. spominja na Sklep UNFCCC 21/CP.22 o enakosti spolov in podnebnih spremembah, ki 
stranke poziva, naj imenujejo nacionalne kontaktne točke enakosti spolov za podnebna 
pogajanja, njihovo izvajanje in spremljanje, ter jim nudijo podporo;

22. opozarja, da strateška prizadevanja za enakost spolov v obdobju 2016–2019 postavljajo 
spodbujanje enakosti spolov in pravice žensk po vsem svetu med prednostne naloge 
zunanje politike EU; pričakuje, da bo Komisija držala besedo, in jo poziva, naj da 
prednost prizadevanjem za spodbujanje enakosti spolov, tudi z zagotavljanjem 
potrebnih finančnih sredstev;

23. je zaskrbljen zaradi omejitev dostopa do javnega zdravstvenega varstva, zlasti dostopa 
do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, zlasti za ženske in deklice na 
podeželskih območjih;

24. opozarja delegacije EU na pomen vključevanje načela enakosti spolov v politične 
dialoge in dialoge o sektorskih politikah;

25. izreka priznanje vsem ženskam in zagovornikom pravic oseb LGBTI, ki se zavzemajo 
za odpravo nepravične in diskriminatorne obravnave, ter vsem tistim, ki se kljub 
težavam zavzemajo za človekove pravice; poziva vlade držav v regiji Bližnjega vzhoda 
in severne Afrike, naj nujno vzpostavijo potrebne mehanizme za boj proti vsem oblikam 
nasilja nad ženskami, vključno z nadlegovanjem zagovornikov pravic žensk in oseb 
LGBTI;

26. poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj zagotovita podporo 
zagovornicam pravic žensk in LGBTI ter naj še naprej izboljšujeta izvajanje smernic 
EU o zagovornikih človekovih pravic, pri čemer naj v celoti izkoristita vsa razpoložljiva 
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sredstva; poudarja, da morajo delegacije EU prednostno podpirati zagovornike 
človekovih pravic, ki so najbolj ogroženi v lokalnih razpisih za zbiranje predlogov v 
okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice (EIDHR), da bi 
zagotovil učinkovito in ciljno usmerjeno podporo;

27. ponavlja poziv Parlamentarne skupščine Unije za Sredozemlje k podpori za evro-
sredozemski projekt o razlikah med spoloma, ki bi vključeval analizo stopnje 
zastopanosti žensk v nacionalnih in regionalnih parlamentih ter lokalnih institucijah; 
meni, da bi morala odbor te parlamentarne skupščine za pravice žensk in Odbor 
Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov vsako leto prejeti 
informacije o kazalnikih neenakosti spolov v evro-sredozemski regiji.
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