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Zadeva: Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU 

Podpora zagovornikom človekovih pravic je dobro uveljavljena sestavina in glavna prednostna naloga 
zunanje politike EU na področju človekovih pravic. Evropski parlament je dolgoleten zagovornik 
celovite politike EU o zagovornikih človekovih pravic ter dejavno prispeva k njenemu oblikovanju v 
mnogih svojih resolucijah, nazadnje v svojem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za 
leto 2016. Danes je podpora EU še toliko pomembnejša, saj je okolje, v katerem delujejo zagovorniki 
človekovih pravic, vedno bolj omejujoče, v mnogih državah je političnega prostora in prostora za 
civilno družbo vedno manj, zagovorniki človekovih pravic pa dobivajo vedno več groženj. 

Zagovornice človekovih pravic se pri svojem delu srečujejo s specifičnimi ovirami in grožnjami zaradi 
svojega spola. Te se lahko začno z odporom družine ali skupnosti do voditeljske vloge zagovornic 
zaradi stereotipnih predstav o delu in mestu žensk v družbi, povzročijo pa lahko neenakopraven 
dostop do virov, omrežij ter gospodarskih in socialnih sistemov, ki bi jih morali varovati in podpirati pri 
delu. Poleg tega so zagovornice človekovih pravic pogosto tarča napadov, ki se tradicionalno izvajajo 
nad ženskami, kot so posilstvo, kampanje seksualiziranega obrekovanja in napadi s kislino, pa tudi 
grožnje in poškodbe njihovih otrok in družine ter napadi na njihove partnerje ali skupnosti. V vseh delih 
sveta ta diskriminacija in nasilje ogrožata sodelovanje žensk, še toliko bolj pa zagovornic človekovih 
pravic, v političnem in družbenem življenju. Ker zagovorniki človekovih pravic povezujejo prizadevanja, 
da bi se dosegla trajnostni razvoj in odpornost družbe, je bistveno izvajati strategije, ki bodo 
zagovornicam zagotavljale ustrezno podporo ob upoštevanju različnosti spolov. V skladu s tem se v 
smernicah EU o zagovornikih človekovih pravic priznava, da je treba pri njihovem podpiranju 
upoštevati vidik spola. 

Katere mehanizme in politike je uvedla Komisija, da bi ogroženim zagovornicam človekovih pravic 
zagotovila varstvo in podporo, pri katerih je upoštevan vidik spola? 

Kako namerava Komisija v okviru pregleda evropskega instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR) in prihodnjih pogajanj o večletnem finančnem okviru nameniti prednost naložbam v 
podporo in varstvo zagovornikov človekovih pravic, zlasti žensk, tako da jim bo dala vidno politično 
podporo in priznanje, zlasti z nujnimi nepovratnimi sredstvi iz EIDHR za ogrožene zagovornike 
človekovih pravic? 
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