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Temats: Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām 

Atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem (CA) ir ES ārējā cilvēktiesību politikā izsenis iedibināts komponents 
un būtiska prioritāte. Eiropas Parlaments jau ilgi iestājas par visaptverošu ES politiku CA jomā un 
daudzās savās rezolūcijās ir aktīvi sniedzis ieguldījumu tās veidošanā, visnesenāk — ar ziņojumu par 
cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2016. gadā. Patlaban ES atbalsts ir īpaši svarīgs, jo daudzās 
valstīs CA darbojas aizvien ierobežotākos apstākļos, politiskās un pilsoniskās sabiedrības darbības 
iespējas aizvien sarūk un CA saskaras ar aizvien lielāku apdraudējumu. 

Cilvēktiesību aizstāves sievietes (CAS) savā darbā saskaras ar īpašiem uz dzimumu pamatotiem 
šķēršļiem un draudiem. Tā sākotnēji var būt viņu ģimenes vai kopienas nostāšanās pret viņu vadošo 
lomu, jo valda stereotipi par sievietes darbu un vietu sabiedrībā, novedot pie nevienlīdzīgas piekļuves 
resursiem, sadarbības tīkliem un ekonomiskām un sociālām sistēmām viņu aizsardzībai un atbalstam 
darbā. Turklāt CAS bieži ir pakļautas tradicionāli pret sievietēm vērstiem uzbrukumiem, piemēram, 
izvarošanai, seksualizētām goda aizskaršanas kampaņām un uzbrukumiem, izmantojot skābi, kā arī 
draudiem vai pāridarījumiem viņu bērniem vai ģimenei un agresiju pret viņu partneriem vai kopienām. 
Ikvienā pasaules reģionā sieviešu līdzdalība politiskajā un sociālajā sfērā ir diskriminācijas un 
vardarbības apdraudēta un pat daudz vairāk šis apdraudējums skar CAS. Tā kā CA ir izšķiroša 
nozīme centienos panākt ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības izturētspēju ir svarīgi īstenot stratēģijas, 
kas nodrošinātu tādu aizsardzību CAS, kurā tiktu ņemti vērā dzimuma aspekti. Attiecīgi ES 
pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem atzīst, ka CA atbalstā ir jāņem vērā dzimumperspektīva. 

Kādus mehānismus un politikas virzienus Komisija ir ieviesusi, lai nodrošinātu dzimumperspektīvā 
pamatotu aizsardzību un atbalstu apdraudējumam pakļautajām CAS? 

Saistībā ar EIDHR un gaidāmo daudzgadu finanšu shēmu — kā Komisija piešķirs prioritāti 
ieguldījumiem, kas atbalstītu un aizsargātu CA, jo īpaši CAS, nodrošinot viņiem uzskatāmu politisku 
atbalstu un atpazīstamību, jo īpaši izmantojot steidzamos pabalstus saskaņā ar EIDHR ārkārtas fondu 
apdraudētajiem cilvēktiesību aizstāvjiem? 
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