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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, viņu spēju attīstīšanai, 
viņu tiesību īstenošanai nepieciešamo zināšanu ieguvei un pienākumu apzināšanai, taču, 
ja šāds pamats nav pieejams, saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par 
bērna tiesībām1 visiem bērniem jābūt iespējai to aizvietot tā, lai šīs tiesības varētu īstenot 
bez diskriminācijas,

B. tā kā bērna tiesības un sieviešu tiesības ir nedalāmas, taču 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 un veselības aprūpes pieejamība,

1. atgādina, 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 pirms un pēc dzemdībām 
būtu vienlīdzīgi un vispārēji pieejama kvalitatīva veselības aprūpe, ar mērķi samazināt 
māšu un bērnu mirstību, kā arī slimību pārmantošanu;

2. atgādina, ka topošajā stratēģijā ir jāatzīst ģimenes būtiskā loma un jāpiešķir tai lielāka 
vērtība, un jāveicina profesionālās un ģimenes dzīves saskaņošanas politika, kā arī tēva un 
mātes valsts vai privātā atbalsta politika, lai viņi varētu uzņemties un dalīt izglītošanās un 
aprūpes pienākumus;

3. prasa dalībvalstīm apkopot datus, nepieļaut un atzīt par kriminālnoziegumu visa veida 
vardarbību, kas pastrādāta valsts teritorijā privātajā un valsts jomā, piemēram, vardarbību 
ģimenē, cilvēku tirdzniecību, bērnu pornogrāfiju, seksuālu izmantošanu vai tādas kaitīgas 
prakses kā dzimumorgānu apgraizīšanu sievietēm, piespiedu laulības un goda 
aizstāvēšanas noziegumus, pievēršot īpašu uzmanību vismazāk aizsargātajām grupām, t.i., 
meitenēm un sievietēm imigrantēm, etnisko minoritāšu pārstāvēm un meitenēm 
invalīdēm; 

4. mudina dalībvalstis izveidot tiesisku regulējumu, kas ļautu sodīt personas, kuras 
nodarbojas ar t.s. bērnu sekstūrismu, un aicina dalībvalstis un Eiropas Komisiju parakstīt 
un popularizēt viesnīcu un tūrisma nozarē tādus ētikas kodeksus kā ANO Bērnu fonda 
ieviesto ECPAT kodeksu par bērnu seksuālo izmantošanu;

5. uzsver, ka topošā stratēģijā un dalībvalstu pasākumos jāietver bērnu, it īpaši skolā 
pastrādātās vardarbības novēršana un apkarošana, cita starpā, izmantojot pilsoniskās 
audzināšanas kampaņas, kā arī atbilstīgi informējot vecākus un skolotājus par šo 
jautājumu; 

  
1 1989. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par bērna tiesībām
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6. iesaka topošajā stratēģijā pievērst īpašu uzmanību no nolaidības, sliktas izturēšanās, 
izmantošanas un tiešas un/vai netiešas vardarbības cietušu zēnu un meiteņu 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; 

7. prasa topošajā stratēģijā cita starpā ietvert pasākumus, lai nepieļautu uz dzimumu balstītu 
vardarbību, paredzot nediskriminējošu izglītības pieejamību, kā arī izpratnes veidošanas 
kampaņas par vīriešu un sieviešu līdztiesību vecākiem un neaizsargātām kopienām, lai 
veicinātu meiteņu emancipāciju un labāku viņu tiesību aizsardzību; aicina Komisiju veikt 
pasākumus, lai tās atbalsta un attīstības politika veicinātu tādu tiesību aktu īstenošanu, 
kuri nodrošinātu vīriešu un sieviešu līdztiesību un atceltu visa veida vardarbību pret 
sievietēm un bērniem;

8. 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, kā arī nodrošināt šo politikas 
virzienu uzraudzību un novērtēšanu, cita starpā ievērojot dzimumu līdztiesības principu 
budžeta veidošanā;

9. atgādina, ka topošā stratēģija būs efektīva, ja tiks paredzēti un pieņemti ilgtermiņa 
pasākumi, nodrošināta koordinācija ar valstu iniciatīvām un politikas virzieniem, kā arī 
sniegts atbalsts attiecīgajām iesaistītajām pusēm, it īpaši NVO. 


