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Předmět:

Situace obhájkyň lidských práv a jejich podpora ze strany EU

Podpora obhájců lidských práv je dlouhodobou součástí a hlavní prioritou vnější politiky EU v oblasti
lidských práv. Evropský parlament dlouhodobě hájí komplexní politiku EU týkající se obhájců lidských
práv a v mnoha svých usneseních aktivně přispívá k jejímu formování, naposledy ve zprávě o lidských
právech a demokracii ve světě za rok 2016. V současnosti je podpora EU ještě důležitější, protože
prostředí, v němž obhájci lidských práv působí, je stále restriktivnější, prostor pro politickou a
občanskou společnost se v mnoha zemích zužuje a počet hrozeb vůči obhájcům lidských práv
neustále roste.
Obhájkyně lidských práv čelí při své práci specifickým genderovým překážkám a hrozbám. V důsledku
stereotypů týkajících se práce žen a jejich postavení ve společnosti se může zpočátku jednat o
nesouhlas jejich rodiny nebo komunity s jejich vedoucí úlohou, který může posléze vést k nerovnému
přístupu ke zdrojům, sítím a hospodářským a sociálním systémům, jež slouží na jejich ochranu a
podporu jejich práce. Obhájkyně lidských práv kromě toho často snášejí útoky, které jsou tradičně
páchané na ženách, jako jsou znásilnění, sexuálně motivované pomlouvačné kampaně a útoky
kyselinou či vyhrožování nebo ubližování jejich dětem a rodině a násilí ze strany partnerů nebo
komunity. Ve všech regionech světa je účast žen na politickém a společenském životě ohrožována
diskriminací a násilím, což platí ještě více v případě obhájkyň lidských práv. Obhájci lidských práv jsou
v centru úsilí o dosažení udržitelného rozvoje a odolnosti společnosti, a proto je nezbytné zavést
strategie pro poskytování podpory obhájkyním lidských práv zohledňující genderové hledisko. V
obecných zásadách EU týkajících se obhájců lidských práv se proto uznává, že při podpoře obhájců
lidských práv je nutné brát v úvahu genderové hledisko.
Jaké mechanismy a politiky zavedla Komise s cílem zajistit genderově citlivou ochranu a podporu pro
ohrožené obhájkyně lidských práv?
Jakým způsobem stanoví Komise v rámci přezkumu evropského nástroje pro demokracii a lidská
práva a nadcházejícího víceletého finančního rámce investiční priority na podporu a ochranu obhájců
lidských práv a konkrétně obhájkyň lidských práv, aby jim poskytla viditelnou politickou podporu a
uznání, zejména bezodkladným zajištěním grantů z mimořádného fondu určeného ohroženým
obhájcům lidských práv, jež je součástí evropského nástroje pro demokracii a lidská práva?
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