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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. tā kā ģimenes vide ir labvēlīgs pamats bērnu tiesību aizsardzībai, veselīgai personības 
attīstībai, viņu spēju attīstībai, savu tiesību īstenošanai nepieciešamo zināšanu ieguvei un 
pienākumu apzināšanai un tāpēc jādara viss iespējamais, lai ģimenes atbalstītu ar 
piemērotu valsts politiku, taču, ja šādas atbalsta sistēmas nav, saskaņā ar Apvienoto 
Nāciju Organizācijas 1989. gada 20. novembra Konvenciju par bērna tiesībām visiem 
bērniem, tostarp bāreņiem, bezpajumtnieku un bēgļu bērniem, ir jānodrošina aizsardzība 
ar kādu citu sistēmu, kas nodrošina viņiem iespēju uzaugt, nesaskaroties ne ar kāda veida 
diskrimināciju;

B. tā kā ES stratēģijai par bērna tiesībām ir jābalstās uz Apvienoto Nāciju Organizācijas 
1989. gada Konvencijā par bērna tiesībām atzītajām vērtībām un principiem;

C. tā kā ilgstošiem konfliktiem starp šķirtiem vecākiem ir nelabvēlīga ietekme uz bērniem; 

D. tā kā jāatzīst bērna kā patstāvīgas juridiskas personas tiesības un tā kā, neskatoties uz 
valstu un starptautiskajiem tiesību aktiem, meitenes un sievietes bieži kļūst par juridiskas, 
sociālas un ekonomiskas nevienlīdzības upuriem, kura skar tādu viņu pozitīvo un 
pamattiesību īstenošanu kā izglītības, mācību, veselības aprūpes, nekaitīgas pārtikas un 
tīra ūdens pieejamība, kā arī pusaudžu reproduktīvās tiesības;

E. tā kā pamattiesībām un pamatvērtībām, tostarp dzimumu līdztiesībai, jābūt izglītības 
būtiskai sastāvdaļai bērnībā un jāveido pamats visiem pārējiem dzīves posmiem; 

F. tā kā visos politikas virzienos, kas skar bērnus, jāievēro integrēta pieeja dzimumu 
līdztiesībai, jo dzimumu līdztiesība sākas ar vīriešu un sieviešu dzimuma bērnu vienādu 
tiesību atzīšanu jau bērnu pirmajos dzīves gados;

G. tā kā tādus cilvēktiesību pārkāpumus pret sievietēm un meitenēm imigrantēm kā tā 
dēvētos goda aizstāvēšanas noziegumus, piespiedu laulības, dzimumorgānu izkropļošanu 
vai citus pārkāpumus nevar attaisnot ne ar kādiem kultūras vai reliģiskiem apsvērumiem,
un nekādā gadījumā pret tiem nedrīkst izrādīt iecietību;

H. tā kā bērni Eiropas Savienībā jau no mazotnes saskaras ar šausmu, pornogrāfijas un 
vardarbības attēlojumiem plašsaziņas līdzekļos un tā kā vardarbībai var būt postošas 
psihosociālas sekas, piemēram, trauksmes stāvoklis un depresijas, problēmas skolā un 
kāpināta agresivitāte, 

1. uzsver, ka par bērnu tiesību aizsardzību galvenokārt ir atbildīgas valstu valdības; uzsver, 
ka bērnu tiesības ir daļa no cilvēktiesībām, kuras Eiropas Savienībai un dalībvalstīm 
jāievēro saskaņā ar dalībvalstu, Eiropas Savienības un starptautiskajām tiesībām;

2. norāda, ka stratēģijai par bērnu tiesībām jābalstās uz vērtībām un četriem 
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pamatprincipiem, kas nostiprināti Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijā par bērnu 
tiesībām (UNCRC): a) aizsardzība pret visa veida diskrimināciju, b) pirmām kārtām 
jāņem vērā bērna intereses, c) tiesības uz dzīvību un attīstību, d) tiesības izteikt viedokli 
un tiesības uz to, ka šo viedokli par jebkuru jautājumu, kas skar bērnu, ņem vērā;

3. uzsver, ka nākamajā stratēģijā jāatzīst tiesības iegūt izglītību saskaņā ar līdztiesīgu 
iespēju principu un bez diskriminācijas;

4. norāda, ka aizliegumu meitenēm mācīties skolā un nodarboties ar tādiem sporta veidiem 
kā peldēšana kultūras apsvērumu dēļ nevar attaisnot neviena kultūra, neviena reliģija, un 
to nedrīkst pieļaut;

5. pauž bažas par daudziem migrantu kopienas meiteņu tiesību pārkāpumu gadījumiem; 
iesaka dalībvalstīm aizliegt galvas lakatus un hidžabus vismaz pamatskolās, lai stingrāk 
uzstātu uz tiesībām būt bērnam un vēlāk nodrošinātu patiesu un nepiespiestu izvēles 
brīvību; 

6. atgādina par bērnu tiesībām uz veselību un it īpaši pusaudžu tiesībām uz seksuālo un 
reproduktīvo veselību un uzsver, ka māšu veselības aizsardzībai ir jābūt nedalāmai
sastāvdaļai topošajā stratēģijā par bērna tiesībām, kurai jāveicina dzīves un darba 
apstākļu pielāgošana grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, kā arī jāveicina, lai 
visām sievietēm būtu vienlīdzīga pieeja kvalitatīvai un valsts apmaksātai pirmsdzemdību 
un pēcdzemdību aprūpei, lai samazinātu māšu un bērnu mirstību, kā arī slimību 
pārmantošanu; uzsver, ka ārkārtīgi svarīgs bērna attīstībai ir dzemdību atvaļinājums, it 
īpaši ņemot vērā ciešo kontaktu ar māti ne tikai pirmajos mēnešos pēc dzimšanas, bet arī 
pirmajos dzīves gados;

7. atgādina, ka Padomes1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/85/EEK par pasākumu 
ieviešanu, lai veicinātu drošības un veselības aizsardzības darbā uzlabošanu strādājošām 
grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas 
baro bērnu ar krūti1 paredz tiesības uz darbu grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, 
kas nozīmē, ka darba devējiem jāveic visi atbilstošie pasākumi, lai nodrošinātu, ka ne 
sievietes, ne viņu nedzimušie bērni netiek pakļauti veselības apdraudējumiem darba vietā;

8. aicina Komisiju un dalībvalstis atvieglot jaunām meitenēm pieeju informācijai un 
izglītībai par reproduktīvo veselību un reproduktīvās veselības dienestiem;

9. norāda, ka topošajā ES stratēģijā ir jāatzīst būtiskā loma, kāda ir ģimenei kā 
pamatinstitūcijai sabiedrībā, kas nodrošina bērnu izdzīvošanu, aizsardzību un attīstību; 
uzskata, ka pilnībā jāņem vērā bērnu tiesības profesionālo un ģimenes dzīves, kā arī darba 
laika jautājumu saskaņošanā, īpašu uzmanību pievēršot māšu invalīdu un to māšu, kurām 
ir bērns invalīds, situācijai, kā arī valsts un/vai privātā atbalsta politikas formulēšanai 
bērniem un viņu vecākiem, lai nodrošinātu, ka abi vecāki varētu uzņemties un dalīt bērnu 
audzināšanas un aprūpes pienākumus; uzskata, ka jāatzīst fakts, ka aizvien vairāk cilvēku 
mūsdienās dzīvo alternatīvos ģimenes veidojumos, kas neatbilst tradicionālajai 
nukleārajai ģimenei, kura sastāv no mātes, tēva un viņu bioloģiskajiem bērniem;

                                               
1 OJ L 348, 28.11.1992, p.1.
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10. iesaka veidot un paplašināt vietējos un reģionālos tīklus, iesaistot centrālās un vietējās 
iestādes, NVO un bērnu tiesību aizsardzības organizācijas, lai bērniem un viņu ģimenēm 
sniegtu preventīvus, aizsardzības un atbalsta pakalpojumus;

11. atbalsta piemērotu struktūru veidošanu dalībvalstīs, lai palīdzētu bērniem un vecākiem 
pielāgoties mainīgajiem ģimeņu apstākļiem;

12. nosoda visa veida vardarbību pret bērniem, tostarp fizisko, psiholoģisko un seksuālo 
vardarbību, proti, spīdzināšanu, bērnu seksuālu izmantošanu un ekspluatāciju, bērnu 
nolaupīšanu, bērnu tirdzniecību, bērnu orgānu tirdzniecību, vardarbību ģimenē, bērnu 
pornogrāfiju, bērnu prostitūciju, pedofīliju un tādas tradicionālas kaitīgas ieražas kā 
dzimumorgānu izkropļošanu, piespiedu laulības un tā dēvētos goda aizsargāšanas 
noziegumus;

13. mudina dalībvalstis pieņemt efektīvus normatīvos un cita veida pasākumus, tostarp datu 
vākšanu pa vecuma un dzimuma grupām, lai savā teritorijā gan privātajā, gan publiskajā 
sfērā novērstu un izskaustu visa veida vardarbību;

14. mudina dalībvalstis palielināt ārstu informētību par tradicionālām kaitīgām ieražām un 
nodrošināt, ka par noziegumiem konsekventi tiek piemērots attiecīgās valsts tiesību aktos 
paredzētais sods, pievēršot īpašu uzmanību mazāk aizsargātajām grupām – meitenēm un 
sievietēm no imigrantu un mazākumtautību kopienām un meitenēm invalīdēm;

15. aicina dalībvalstis vai nu īstenot specifiskas tiesību normas attiecībā uz dzimumorgānu 
izkropļošanu, vai arī pieņemt likumus, saskaņā ar kuriem var ierosināt lietu pret jebkuru 
personu, kas veic dzimumorgānu izkropļošanu;

16. aicina dalībvalstis ieviest obligātu visu sieviešu dzimumorgānu izkropļošanas gadījumu 
reģistrāciju, ko veic veselības aprūpes darbinieki, un arī reģistrēt gadījumus, kad ir 
aizdomas par to, ka var notikt dzimumorgānu izkropļošana;

17. aicina dalībvalstis iestāties pret vardarbību, kas tiek vērsta pret sievietēm uz tradīciju 
vārdā, nosodīt ģimenes izraisītus imigrantu meiteņu cilvēktiesību pārkāpumus un 
pārbaudīt, kurus likumus var piemērot, lai it īpaši tā dēvēto goda aizstāvēšanas 
noziegumu gadījumos ģimenes locekļus sauktu pie atbildības;

18. uzskata, ka, lai vardarbību pret bērniem un bērnu ļaunprātīga izmantošanu atklātu un 
sodītu agrīnā stadijā, jāievieš specifisks procesuāls protokols šādu gadījumu reģistrācijai 
un izskatīšanai, izveidojot arī īpašus apmācības pasākumus ārstiem un medicīnas 
darbiniekiem, kas saistīti ar bērnu fizisko un garīgo veselību;

19. atgādina, ka bērniem un jauniešiem neatkarīgi no vecuma ir vienādas tiesības izteikt savu 
viedokli; uzskata, ka gan meitenēm, gan zēniem ir vienlīdzīgas tiesības izteikt viedokli un 
ka šīs tiesības jāgarantē, izstrādājot ES stratēģiju par bērnu tiesībām, nodrošinot 
līdzsvarotu meiteņu un zēnu līdzdalību;

20. mudina dalībvalstis izveidot tiesisku regulējumu, lai sodītu personas, kas nodarbojas ar 
t.s. bērnu sekstūrismu, un aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju izpētīt iespēju pieņemt 
saskaņotu ES stratēģiju pret bērnu sekstūrismu un parakstīt un popularizēt viesnīcu un 
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tūrisma nozarē tādus rīcības kodeksus kā ANO Bērnu fonda 2004. gada 21. aprīļa 
ECPAT1 rīcības kodeksu par bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu ceļojumu un 
tūrisma nozarē;

21. uzsver faktu, ka komerciālas seksuālas izmantošanas, piemēram, prostitūcijas un bērnu 
pornogrāfijas ražošanas, kā arī piespiedu laulību nolūkos notikušas bērnu tirdzniecības 
upuru lielais vairākums ir pusaudzes, no kā izriet, ka cilvēku tirdzniecība ir nopietna ar 
dzimumu saistīta problēma; turklāt uzsver, ka pat grupās, kas iesaistītas mēģinājumos 
kontrolēt un apturēt cilvēku tirdzniecību, joprojām pastāv tradicionālie uzskati par 
attiecībām starp dzimumiem un tradicionālā izpratne par sieviešu un meiteņu lomu;

22. aicina visas dalībvalstis, kas nav vēl ratificējušas Protokolu par cilvēku, it īpaši sieviešu 
un bērnu, tirdzniecības novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to, ko ANO pieņēma 
Palermo 2000. gadā, ratificēt to un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
aizsardzību bērniem, kas ir cilvēku tirdzniecības upuri, cita starpā atļaujot cilvēku 
tirdzniecības upuriem pagaidām vai pastāvīgi palikt attiecīgās valsts teritorijā;

23. aicina Komisiju nekavējoties turpināt dalībvalstu īstenošanas pasākumu novērtēšanu 
attiecībā uz Padomes 2003. gada 22. decembra Pamatlēmumu 2004/68/TI par bērnu 
seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu2, ņemot vērā priekšlikumu par 
to dalībvalstu noteikumu tūlītēju grozīšanu, kuri ir pretrunā šim lēmumam un to, ka visas 
dalībvalstis ratificēs ANO Konvencijas par bērnu tiesībām papildu protokolu par cīņu 
pret bērnu tirdzniecību, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju, kuru ANO Ģenerālā 
asambleja pieņēma 2000. gada 25. maijā; uzskata, ka vienai no Komisijas 
pamatprioritātēm jābūt to starptautisko operāciju nostiprināšanai, kas vērstas pret bērnu 
pornogrāfijas interneta vietnēm, un valsts iestāžu un privātā sektora struktūru sadarbības 
pilnveidošanai, ņemot vērā saistības slēgt nelikumīgās tīmekļa vietnes;

24. aicina Komisiju un dalībvalstis izmantot visus pieejamos līdzekļus, tostarp informatīvas 
un profilaktiskas kampaņas, lai cīnītos pret amorālu informācijas un komunikāciju 
tehnoloģijas izmantošanu bērnu tirdzniecības un bērnu pornogrāfijas nolūkos, atgādinot, 
ka noziegums paliek noziegums arī tiešsaistē;

25. aicina dalībvalstis izpētīt, kā labāk nodrošināt jauniešu aizsardzību pret vardarbību 
plašsaziņas līdzekļos, un lemt, vai sodus par šīs aizsardzības nenodrošināšanu nepadarīt 
stingrākus;

26. uzsver, ka topošajā stratēģijā un dalībvalstu pasākumos jāietver bērnu, it īpaši skolā 
pastrādātās vardarbības novēršana un apkarošana, cita starpā, izmantojot pilsoniskās 
audzināšanas kampaņas, skolās propagandējot un mācot ētikas un morāles principus, kā 
arī atbilstīgi informējot vecākus un skolotājus par šo jautājumu;

27. aicina dalībvalstis vairāk uzsvērt plašsaziņas līdzekļu un interneta pakalpojumu sniedzēju 
atbildību par cīņu pret visa veida vardarbību pret abu dzimumu bērniem, it īpaši cīnoties 
pret bērnu pornogrāfijas izplatīšanos tiešsaistē, identificējot un saucot pie 

                                               
1 Ar akronīmu ECPAT apzīmē starptautisko atbalsta tīklu bērnu prostitūcijas, bērnu pornogrāfijas un bērnu 
tirdzniecības seksuāliem nolūkiem izbeigšanai.
2 OV L 13, 20.1.2004., 44. lpp.
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kriminālatbildības tos, kas izmanto šādus materiālus un arī popularizējot tādu plašsaziņas 
līdzekļu saturu, kas respektē bērnu tiesības un cieņu;

28. atgādina dalībvalstīm, ka nekavējoties jāpanāk to saistību ievērošana, ko tās attiecībā uz 
bērnu tiesību aizsardzību uzņēmušās Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī;

29. iesaka topošajā stratēģijā pievērst īpašu uzmanību no nevērīgas vai sliktas izturēšanās, 
izmantošanas un tiešas un/vai netiešas vardarbības cietušu bērnu medicīniskai, 
psiholoģiskai un sociālai aprūpei, ievērojot bērna interešu primāro lomu un dzimumu 
aspektu; atgādina, ka netiešas vardarbības ietekme uz bērnu labklājību un šīs vardarbības 
novēršana ir jāietver Komisijas darba kārtībā; uzsver, ka šīs problēmas bieži ir saistītas ar 
nabadzību un sociālo atstumtību ģimeņu vidū un ka jaunajā sociālajā politikā vajadzīgs 
lielāks uzsvars uz solidaritāti, lai šīs problēmas atrisinātu;

30. prasa topošajā stratēģijā ietvert pasākumus, lai nepieļautu uz dzimumu balstītu 
vardarbību, cita starpā paredzot izpratnes veidošanas kampaņas par vīriešu un sieviešu 
līdztiesību bērniem, vecākiem, pedagogiem un neaizsargātām kopienām, lai veicinātu 
meiteņu emancipāciju, nodrošinātu viņām vienlīdzīgas iespējas un labāku viņu tiesību 
aizsardzību; aicina veicināt zēnu un vīriešu aktīvu līdzdalību minētajos pasākumos; aicina
Komisiju nodrošināt, ka tās attīstības palīdzības politika un tirdzniecības nolīgumi ir 
atkarīgi no tādu tiesību aktu īstenošanas, kuri nodrošina vīriešu un sieviešu līdztiesību un 
nepieļauj nekāda veida vardarbību pret sievietēm un bērniem;

31. mudina dalībvalstis un Komisiju gan Eiropas Savienības robežās, gan ārpus tās sekmēt 
abu dzimumu bērniem vienlīdzīgu pieeju veselības aprūpei, īpašu uzsvaru liekot uz 
bērniem invalīdiem, mazākumtautību vai sociālu minoritāšu grupu bērniem;

32. aicina Komisiju attiecībās ar trešām valstīm mudināt starptautisko līgumu ratifikāciju par 
sieviešu diskriminācijas izbeigšanu un sekmēt sieviešu līdzdalību saimnieciskajā, 
sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, tādējādi uzlabojot arī šo sieviešu bērnu labklājību;

33. mudina dalībvalstis piešķirt prioritāti ar cilvēktiesībām saistītu materiālu un 
demokrātiskas valsts pilsoņu rīcības pamatā esošo kopējo vērtību iekļaušanai mācību 
programmās;

34. prasa Komisijai vākt datus atbilstīgi dzimuma un vecuma kritērijiem par visa veida 
diskrimināciju un vardarbību pret bērniem, iekļaut sieviešu un vīriešu līdztiesības aspektu 
visos topošās stratēģijas politikas virzienos un instrumentos, tostarp Bērnu tiesību foruma 
darbībā, kā arī nodrošināt šo politikas virzienu uzraudzību un novērtēšanu, cita starpā 
ievērojot dzimumu līdztiesības principu budžeta veidošanā;

35. aicina Komisiju sagatavot ikgadēju Eiropas Savienības ziņojumu par jaunatni;

36. atgādina, ka topošā stratēģija būs efektīva tikai tad, ja būs ilgtermiņa saistības un rīcība, 
bērnu tiesību īstenošanas pastiprināta un efektīva uzraudzība, izstrādājot attiecīgus 
rādītājus un iesaistot NVO un vecāku un izglītības asociācijas, koordinācija ar valstu un 
starptautiskām bērnu tiesību aizsardzības iniciatīvām un politikas virzieniem; 

37. mudina dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu bērnu aprūpes 
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iestāžu kvalitāti, jo šīs iestādes bērniem ieliek stingru pamatu nākotnei, vienlaikus dodot 
labumu vecākiem, it īpaši saistībā ar māšu darba slodzi, kas savukārt mazina nabadzību 
sieviešu un līdz ar to arī bērnu vidū; 

38. aicina Komisiju un dalībvalstis pielikt lielākas pūles cīņā pret sievietēm un bērniem 
nodarīto kaitējumu, kas saistīts ar alkoholu: 

a) sniedzot sievietēm labāku informāciju par alkohola izraisītiem augļa attīstības 
traucējumiem,

b) nodrošinot atbilstošu veselības aprūpi un konsultācijas sievietēm ar alkohola 
problēmām grūtniecības laikā un pēc tās, kā arī sievietēm un bērniem ģimenēs ar 
alkohola un narkotiku atkarības problēmām, 

c)  ieviešot stingrākus noteikumus par alkoholisko dzērienu reklāmu un sporta 
pasākumu sponsorēšanu, ja sponsors ir alkohola nozares uzņēmums, nosakot 
reklāmas aizliegumu no plkst. 6.00 līdz plkst. 21.00 un aizliedzot alkohola reklāmu 
ar bērniem paredzētos produktos (datorspēlēs, komiksos), lai tādā veidā bērniem 
netiktu izplatīts pozitīvs priekšstats par alkoholu,

d) aizliedzot alkoholiskos dzērienus, kuri pēc sava dizaina grūti atšķirami no saldumiem 
vai rotaļlietām, jo bērni nespēj atšķirt alkoholiskus dzērienus no bezalkoholiskiem;
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