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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl moterų žudymo Vidurio Amerikoje ir Meksikoje ir Europos Sąjungos vaidmens 
kovojant su šiuo reiškiniu
(2007/2025(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į 1966 m. tarptautinius žmogaus teisių paktus,

– atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. JT konvenciją dėl visų formų moterų 
diskriminacijos panaikinimo ir 1999 m. jos neprivalomąjį protokolą, 

– atsižvelgdamas į 1994 m. Amerikos konvenciją dėl smurto prieš moteris prevencijos, 
baudimo ir panaikinimo (Beleno konvenciją), 

– atsižvelgdamas į 1984 m. JT konvenciją prieš kankinimus, kitokį žiaurių, nežmonišką arba 
žeminantį elgesį ir baudimą bei 2002 m. jos fakultatyvinį protokolą,

– atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 12 d. pranešime dėl daugelio moterų ir merginų 
dingimo ir nužudymo Meksikoje, kurį parengė Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos Moterų ir vyrų lygių galimybių komitetas, išdėstytas rekomendacijas,

– atsižvelgdamas į rekomendacijas, pateiktas pranešime „Moterų žmogaus teisių integracija 
ir lyčių perspektyva: smurtas prieš moteris“, susijusio su Yakin Ertürk, Jungtinių Tautų 
specialiosios pranešėjos smurto prieš moteris, jos priežasčių ir padarinių klausimais, 
2006 m. sausį Meksikoje įvykdyta misija, 

– atsižvelgdamas į rekomendacijas, pateiktas pranešime „Moterų žmogaus teisių integracija 
ir lyčių perspektyva: smurtas prieš moteris“, susijusio su Yakin Ertürk, Jungtinių Tautų 
specialiosios pranešėjos smurto prieš moteris, jos priežasčių ir padarinių klausimais, 
2005 m. vasarį Gvatemaloje įvykdyta misija, 

– atsižvelgdamas į rekomendacijas, pateiktas pranešime „Moterų žmogaus teisių padėtis 
Siudad Chuarese (Meksika): teisė nepatirti smurto ir diskriminacijos“, 2003 m. kovo mėn. 
parengtą Amerikos žmogaus teisių komiteto,

– atsižvelgdamas į viešąjį klausymą dėl moterų žudymo, kurį 2006 m. balandžio mėn. 
Europos Parlamente organizavo Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ir Žmogaus teisių 
pakomitetis,

– atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų 
ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimą1, 
Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir 2003 m. Kosta Rikos, Salvadoro, Gvatemalos, 
Hondūro, Nikaragvos ir Panamos Respublikų politinio dialogo ir bendradarbiavimo 

  
1 Oficialusis leidinys L 276, 2000.10.28, p. 44.
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susitarimą1, (šiuo metu ratifikuojamą) ir į Europos ekonominės bendrijos ir Kosta Rikos, 
Salvadoro, Hondūro, Nikaragvos ir Panamos Respublikų pamatinį bendradarbiavimo 
susitarimą2,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos regioninės strategijos Centrinės Amerikos šalims ir 
Meksikai dokumentus, susijusius su 2001–2006 m. ir 2007–2013 m. laikotarpiais,

– atsižvelgdamas į trečiąjį Tūkstantmečio tikslą skatinti lyčių lygybę ir daugiau teisių 
suteikti moterims,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A6-0000/2007),

A. kadangi terminas „moterų žudymas“ pagrįstas prievartos prieš moteris teisine apibrėžtimi, 
nurodyta Beleno konvencijos 1 straipsnyje – „šioje konvencijoje smurtu prieš moterį 
laikomas bet koks moters padėtimi pagrįstas aktas ar elgesys, lemiantis moters mirtį, 
darantis jai žalą ar sukeliantis fizinę, seksualinę arba psichinę kančią tiek jos viešajame, 
tiek privačiajame gyvenime“ – ir kad baudimas už ją ir jos panaikinimas yra bet kokios 
teisinės valstybės pareiga ir turi tapti vienu iš jos prioritetų,

B. kadangi smurtas prieš moteris įgauna ne vien regioninį, bet ir pasaulinį mastą ir 
pastebimas Europos valstybėse; kadangi šis pranešimas atitinka bendrąją strategiją, kuria 
Europos Sąjunga ir suinteresuotos šalys siekia bendrai įgyvendinti veiksmus ir pastangas 
siekdamos panaikinti ir užkirsti kelią moterų smurtinėms mirtims, kad ir kur jos ištiktų, ir 
vykdyti jų prevenciją,

C. kadangi dauguma moterų nužudymų Siudad Chuarese ir Gvatemaloje išsiskyrė neregėtu 
brutalumu ir daugelis aukų patyrė seksualinę prievartą ir žiaurias, nežmoniškas ar 
žeminančias bausmes ar elgesį, kartais prilygstantį kankinimui; kadangi didelė dalis šių 
žmogžudysčių įvyko zonose, kuriose įsteigtos maquiladoras (subrangos gamyklose), 
kuriose nėra moterims apsaugoti būtinų saugos priemonių,

D. kadangi moterų nužudymų negalima paaiškinti vien „visuotinio smurto klimatu“, bet 
reikia atsižvelgti ir į moterų diskriminavimą ir joms – ypač vietinėms moterims –
nepalankią socialinę ekonominę aplinką bei į aukštą skurdo, moterų ekonominės 
priklausomybės ir organizuoto nusikalstamumo lygį Meksikoje bei į tai, kad Centrinėje 
Amerikoje neišsklaidytos nelegalios grupuotės ir pogrindinės saugos organizacijos3 ,

E. atsižvelgdamas į nebaudžiamumą šioje srityje, t. y. už šiuos aktus atsakingų asmenų 
neatsakingumą – faktinį arba teisinį – baudžiamosios, administracinės, civilinės teisės 
arba drausmės nuostatų plotmėse, biudžeto lėšų trūkumą arba sunkumus, kurių aukos arba 
jų šeimos dažnai patiria siekdamos teisingumo,

  
1 Oficialusis leidinys C 103 E, 2004.04.29, p. 542.
2 Oficialusis leidinys L 63, 1999.03.12, p. 39.
3 Jungtinių Tautų vartojami terminai (žr. 2006 m. lapkričio mėn. sudarytą Jungtinių Tautų Organizacijos ir 
Gvatemalos susitarimą dėl Tarptautinės komisijos prieš nebaudžiamumą Gvatemaloje įsteigimo).
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F. kadangi teisinė valstybė turi skatinti politiką, kuri garantuotų visoms moterims – o ypač 
gyvenančioms nepalankiausiomis sąlygomis – adekvačią apsaugą nuo diskriminacijos, 
smurto ir galų gale moterų žudymo, ir visų pirma reikia atkreipti valstybės tarnautojų 
dėmesį į šios problemos rimtumą,

G. kadangi kovą su moterų žudymu ir nebaudžiamumu turi vykdyti visa teisės sistema, tiek 
numatydama prevencijos priemonių, persvarstydama diskriminuojančius įstatymus, 
sudarydama geresnes galimybes teikti skundus, vykdyti tyrimus ir teisminį persekiojimą, 
tiek imdamasi priemonių, susijusių su pataisos įstaigų sistema, kova su organizuotu 
nusikalstamumu ir institucijų atkūrimu bei stiprinimu, ir ji turi disponuoti pakankamais 
finansiniais ir žmogiškaisiais ištekliais,

H. kadangi nepriimtina, kad kai kurie valstybės tarnautojai, siekdami išgauti moterų žudymu 
įtariamų kaltinamųjų prisipažinimus, naudoja kankinimus,

I. kadangi moterų žudymo aukomis tapo dvi Olandijos pilietės: Hester Van Nierop 
(nužudyta 1998 m.) ir Brenda Susana Margaret Searle (nužudyta 2001 m.)1,

J. kadangi dėl istorinio ir sisteminio smurto pobūdžio ir patriarchalinės visuomenės 
struktūros Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje moterys tapo įvairių pasikartojančių 
prievartos formų aukomis,

K. džiaugdamasis Meksikoje priimtomis teisės normomis, ypač susijusiomis su bendruoju 
įstatymu dėl moterų teisės gyventi be surto, priimtu 2007 m. vasario mėn., bei 2006 m. 
įsteigto specialiojo prokuroro, atsakingo už nusikaltimus, susijusius su smurto aktais prieš 
moteris, kabineto darbu,

L. reikšdamas susirūpinimą dėl vėlavimo priimti šios srities teisės normas Centrinės 
Amerikos šalyse,

M. kadangi Tarpparlamentinis dialogo ir bendradarbiavimo aljansas, kuriam priklauso 
Ispanijos, Meksikos ir Gvatemalos parlamentų nariai, skatina imtis teisėkūros priemonių, 
kuriomis būtų siekiama panaikinti smurtą prieš moteris,

N. kadangi demokratijos ir teisinės valstybės vystymasis ir stiprinimas bei pagarba žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms yra vieni iš svarbiausių bendrosios užsienio ir saugumo 
politikos (BUSP) tikslų ir turi tapti Europos Sąjungos išorinės veiklos sudedamąja dalimi,

O. kadangi Europos bendrijos ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo 
ir bendradarbiavimo susitarimo sąlyga, susijusi su žmogaus teisėmis ir demokratija, yra 
teisės požiūriu privalomojo pobūdžio,

P. kadangi Europos Sąjunga, pasirašydama tarptautinį susitarimą su trečiąja šalimi, kuriame 
yra sąlyga, susijusi su žmogaus teisėmis ir demokratija, prisiima atsakomybę prižiūrėti, 
kad pasirašydama tą susitarimą trečioji šalis gerbs tarptautines žmogaus teisių normas2,

  
1 Brendos Searle žmogžudystės kaltininkų teismo procesas truko penkerius metus ir baigėsi 2007 m.
2 Žr. 2006 m. vasario 14 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos 
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1. prašo, kad būtų skrupulingai laikomasi rekomendacijų, išdėstytų įvairiuose pranešimuose 
ir tarptautinėse priemonėse, susijusiose su žmogaus teisių apsauga, ypač pirmiau 
minėtose, skirtose būtent pagrindinėms moterų žmogaus teisėms;

2. ragina vyriausybes panaudojant finansinius ir techninius išteklius smurto prieš moteris 
srityje remti prevencijos ir apsaugos politiką, stiprinti teismų, saugos korpusų ir 
generalinių prokurorų galias, siekiant pagerinti sąlygas persekioti ir nubausti atsakingus 
asmenis bei kovoti su narkotikų prekyba ir organizuotu nusikalstamumu; taip pat prašo 
skatinti geresnį institucijų koordinavimą šiose srityse;

3. skatina Gvatemalos kongresą ratifikuoti Jungtinių Tautų Organizacijos ir Gvatemalos 
susitarimą dėl Tarptautinės komisijos prieš nebaudžiamumą Gvatemaloje įsteigimo1;

4. skatina Centrinės Amerikos valstybes ir Meksiką imtis visų būtinų priemonių siekiant 
veiksmingai kovoti su smurtu prieš moteris ir prašo, kad šiomis priemonėmis būtų 
užtikrinama pagarba visoms pagrindinėms gyventojų teisėms;

5. ragina Centrinės Amerikos valstybes ir Meksiką iš visų nacionalinių įstatymų pašalinti 
visus moterų diskriminacijos elementus ir kviečia šių šalių valdžios institucijas remti 
teisėkūros iniciatyvas, kuriomis siekiama buitinį smurtą ir seksualinį priekabiavimą 
kvalifikuoti kaip nusikaltimus2;

6. primygtinai ragina Centrinės Amerikos valstybių ir Meksikos vyriausybes gerbti pilietinės 
visuomenės organizacijas, aukų šeimas ir žmogaus teisių gynėjus, užmegzti su jais dialogą 
ir pripažinti jų vaidmens visuomenėje reikšmingumą;

7. skatina Centrinės Amerikos valstybes ir Meksiką nacionaliniuose įstatymuose įtvirtinti 
moterų darbuotojų teises3 ir vykdyti tarptautinių įmonių kontrolę, kad jos, prisiimdamos 
įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA), gerbtų savo darbuotojų neliečiamybę ir teises;

8. prašo Komisiją, vadovaujantis šiuo metu galiojančiais susitarimais ir susitarimais, dėl 
kurių šiuo metu vyksta derybos, remti žmogaus teisių ir demokratijos sąlygos 
įgyvendinimo priemones, kurios teisinė formuluotė turi būti pagrįsta tarptautiniuose 
paktuose ir susitarimuose nustatytomis pareigomis ir įsipareigojimais, ypatingą dėmesį 
skiriant JT konvencijai dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo ir jos 
fakultatyviniam protokolui;

9. prašo Europos Sąjungos atstovybę ir valstybių narių ambasadas Meksikoje drauge su 
ESBO kontaktiniu punktu Meksikoje parengti specialią programą, skirtą tarptautinių 
įmonių darbininkėms, siekiant užtikrinti šioms moterims saugumą, padorias darbo sąlygas 
ir nediskriminavimą nustatant darbo užmokestį;

10. prašo Europos Sąjungą, kad bendradarbiaujant su Meksika ir Centrinės Amerikos šalimis, 
ypač daug dėmesio būtų skiriama jų teismų sistemos pertvarkymui ir stiprinimui, visų 

    
Sąjungos susitarimuose 3 dalį.
1 Žr. 2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Gvatemalos.
2 Meksikos atveju tokios iniciatyvos turi būti įgyvendinamos visose valstijose. 
3 Ten pat.
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pirma prevencijos politikai (visuomenės informavimo kampanijoms), teisės sistemai 
(policijai, advokatams ir teisėjams), aukų, liudininkų ir šeimų apsaugai bei pataisos įstaigų 
sistemai;

11. ragina Europos Sąjungą savo atstovybėse Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje įsteigti 
„koordinatoriaus“ (arba „koordinatorės“) pareigybę, kurios paskirtis bus koordinuoti 
Europos Sąjungos, valstybių narių ambasadų, o Meksikoje – ir ESBO nacionalinio punkto 
pastangas, siekiant padaryti galą moterų žudikų nebaudžiamumui, sustiprinti šių įstaigų 
darbuotojų dėmesį vyrų ir moterų lygybės klausimams, ypač smurto prieš moteris 
problemai, veikti kaip tarpininkui tarp Meksikos ir Centrinės Amerikos šalių piliečių, 
užtikrinti, kad moterų žudymo klausimas bus sprendžiamas visais politinio dialogo 
lygmenimis, ir teikti metines ataskaitas Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetui;

12. primygtinai prašo Europos Sąjungą prižiūrėti, kad politinio dialogo su Meksika ir Centrine 
Amerika bei dialogo su pilietine visuomene metu būtų sistemingai paliečiamas smurto 
prieš moteris, ypač moterų žudymo, ir aukų šeimų galimybės siekti teisingumo klausimas;

13. apgailestauja dėl Meksikai skirto 2007–2013 m. šalies strateginio dokumento 
nekonkretumo vyrų ir moterų lygybės klausimu ir prašo, kad laikotarpio viduryje 
persvarstant šiuos ir paskesnius dokumentus, bendradarbiavimas lyčių lygybės srityje būtų 
išplėstas įtraukiant ir moterų žudymo klausimą; reikalauja integruoti ir veiksmų planą, 
kuriuo būtų siekiama kovoti su moterų žudikais ir jų nebaudžiamumu bei pagerinti aukų 
šeimų galimybes siekti teisingumo;

14. prašo, kad, kai įmanoma, vertinant poveikį tvariai plėtrai ir vedant derybas dėl asociacijos 
susitarimo su Centrinės Amerikos šalimis, būtų atliekamas ir poveikio vyrų ir moterų 
lygybei vertinimas, į kurio rezultatus bus atsižvelgiama darant derybų išvadas;

15. ragina Komisiją suteikti informaciją apie pažangą, pasiektą derantis dėl asociacijos 
sutarties tarp Centrinės Amerikos ir Europos bendrijos, ir padaryti tai dar deryboms 
nepasibaigus arba bet kokiu atveju prieš Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų 
jūros baseino šalių aukščiausio lygio susitikimą, vyksiantį Limoje 2008 m. gegužės mėn.;

16. skatina Europos Sąjungos atstovybes ir valstybių narių ambasadas surengti apvaliojo stalo 
pasitarimą moterų žudymo ir nebaudžiamumo klausimais, kuriame dalyvautų įvairūs 
tinklai ir parlamentinės iniciatyvos, mokslinių tyrimų centrai, žmogaus teisių gynimo, 
lyčių lygybės ir aukų šeimų asociacijos;

17. prašo Europos Sąjungos ir Meksikos mišraus parlamentinio komiteto europinę dalį ir 
Europos Parlamento delegaciją ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis savo misijų šiame 
regione programose sistemingai numatyti punktą „Moterų žudymas ir nebaudžiamumas“;

18. siūlo, kad prieš Limos aukščiausio lygio susitikimą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetas, Žmogaus teisių pakomitetis ir kompetentingos delegacijos surengtų bendrąjį 
klausymą dėl moterų žudymo, kuriame būtų apibendrinti taikytomis priemonėmis pasiekti 
rezultatai, ypač susiję su dviejų Olandijos piliečių nužudymu Meksikoje;
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19. dėl visų pirmiau išdėstytų priežasčių primygtinai ragina Tarybą ir ateityje Europos 
Sąjungai pirmininkausiančias šalis nustatyti moterų teisių gaires, kurios iš esmės padėtų 
sustiprinti Europos Sąjungos politikos žmogaus teisių srityje turinį ir nuoseklumą. 

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybėms narėms,
Europos Sąjungos Tarybai ir Meksikos bei Centrinės Amerikos šalių vyriausybėms.
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AIŠKINAMOJI DALIS

2006 m. balandžio mėn. Europos Parlamente įvyko viešasis klausymas dėl moterų žudymo 
Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje (isp. "Ni una muerta más" – „Daugiau nė vienos 
žuvusios“), kurį organizavo Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ir Žmogaus teisių 
pakomitetis.

Šiame klausyme dalyvavo EP deputatai, Meksikos ir Gvatemalos vyriausybių atstovai, 
Jungtinių Tautų specialioji pranešėja Yakin Ertük, Europos Tarybos pranešėja Ruth-Gaby 
Vermot-Mangold ir organizuotos pilietinės visuomenės ekspertai.

Šis tekstas – klausymo metu ir po jo atliktų darbų, kurie padėjo sukurti duomenų bazę, 
naudingą skubiai keičiantis informacija ir jungiant pastangas, rezultatas.

Šis pranešimas atitinka Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendrąją strategiją, kurios 
tikslas – pasauliniu lygmeniu su šaknimis išrauti smurtą prieš moteris. Meksika ir Centrinės 
Amerikos šalys – ne vienintelės, kuriose egzistuoja moterų žudymo reiškinys. Šio pranešimo 
tikslas – sukonkretinti veiksmus ir bendras pastangas siekiant išnaikinti smurtines moterų 
mirtis ir vykdyti jų prevenciją.

Terminas „moterų žudymas“ pagrįstas teisine smurto prieš moterį apibrėžtimi, pateikta 
Beleno konvencijos 1 straipsnyje: „smurtu prieš moterį laikomas bet koks moters padėtimi 
pagrįstas aktas ar elgesys, lemiantis moters mirtį, darantis jai žalą ar sukeliantis fizinę, 
seksualinę arba psichinę kančią tiek jos viešajame, tiek privačiajame gyvenime“.

Moterų žudymo reiškinio apibrėžtis pirmą kartą suformuluota Meksikoje. Juo vadinami „visi 
nusikaltimai žmogiškumui, įskaitant mergaičių ir moterų žmogžudystes, neteisėtus veiksmų 
laisvės suvaržymus ir dingimus dėl institucijų silpnumo. Tai teisinės valstybės lūžis, 
skatinantis nebaudžiamumą. Moterų žudymas yra valstybės nusikaltimas.“1 Moterų žudymo 
reiškinį reikia priskirti socialinei aplinkai, veikiamai patriarchalinės mąstysenos, dėl kurios 
moterims tenka didžioji dalis buities ir vaikų priežiūros darbų, ir tai joms trukdo tapti
socialine prasme savarankiškomis. Prie jo prisideda nesaugumas, nelygybė, skurdas ir 
maquiladoras (subrangos įmonių) veikla grindžiamas ekonomikos modernizavimas 

Pastaraisiais metais smurtinių mirčių skaičius Centrinėje Amerikoje ir Meksikoje smarkiai 
išaugo. Augantis publikos susidomėjimas ir didesnis aukų giminių bei draugų organizuotumas 
padėjo nusikaltimus iškelti į dienos šviesą ir padaryti šį reiškinį vis labiau matomą, nors 
kovoje nepasiekta patenkinama pažanga.

Oficialiais Meksikos duomenimis, 1999–2006 m. šalyje buvo nužudyta 6 000 mergaičių ir 
moterų, o vien per 2004 m. žmogžudysčių aukomis tapo 1 205 jaunų mergaičių2. Gvatemaloje 
nuo 2001 m. iki 2004 m. rugpjūčio nužudytos 1 188 moterys. Salvadore tokių žmogžudysčių 

  
1 Žudikiškas smurtas prieš moteris Meksikos Respublikoje. Sąjungos Kongreso deputatų rūmai. 59 kadencija. 
Specialioji moterų nužudymų tyrimo ir persekiojimo Meksikos Respublikoje komisija. 2006 m., Meksikas. 
2 Bendras skaičius, apimantis žiaurius mirtis dėl įvairių priežasčių atvejus: eismo nelaimes, gaisrus, smurtą 
šeimoje, moterų žudymą. Žr. Deputatų rūmų 59 kadencijos specialiosios komisijos pateiktą moterų nužudymo 
ataskaitą ir komisijos, atsakingos už smurto prieš moteris Siudad Chuareso prevenciją ir panaikinimą, ataskaitą.
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skaičius 2001 m. siekė 2 374, o 2004 m. – 2 933 atvejus. Hondūre 2002–2005 m. gyvybės 
neteko 442 moterų, merginų ir mergaičių. Nikaragvoje 2003–2005 m. nužudytos ir 
žmogžudysčių aukomis tapo 203 moterys1.

Minėtos valstybės galų gale sukūrė teisėkūros priemonių problemai spręsti, tačiau joms 
nepavyko pakankamai paliesti moterų žudymo giliųjų šaknų. Dėl to prevencijos priemonių 
nedaug, tyrimai ir toliau nepakankami, o dauguma asmenų, padariusių nusikaltimus, 
neteisiami.

Dviejų europiečių moterų žmogžudystės – Hesteros Van Nierop2 1998 m. Siudad Chuarese ir 
Brendos Susanos Margaret Searle 2001 m. Čičen Icoje, Jutakane, – šios padėties simboliai. 
Tai, kad Hesteros Van Nierop nužudymas vis dar neišaiškintas, o Brendos Searle žudikų 
baudžiamasis persekiojimas vyksta lėtai, rodo, kad teismų aparate esama didelių trūkumų.3

Bendrajam kontekstui, kuriame vyksta moterų žudymas, būdingi:4

– socialinė nelygybė: Meksika ir Centrinė Amerika5 pasižymi gilia visuomenės ekonomine 
nelygybe ir moters priklausomybe nuo vyro;

– patriarchalinė mąstysena: Meksikos ir Centrinės Amerikos valstybių socialinė struktūra 
pagrįsta patriarchaline mąstysena, kuriai ypač būdingas smurtavimas prieš moteris. 
Patriarchatas ne tik smurtą prieš moteris padaro įprastu dalyku, bet ir sukelia didelę darbo 
rinkos segmentaciją ir stabdo moterų indėlio į politiką pripažinimą;

– 10-ajame dešimtmetyje prasidėjęs ekonomikos modernizavimas, kai vis daugiau 
steigiama maquiladoras (montavimo gamyklų), o daugelio jų kapitalas yra europinės 
kilmės: didelę dalį (kartais daugumą) šių įmonių darbuotojų sudaro labai jaunos moterys. 
Pateikiama daug skundų dėl apgailėtinų darbo sąlygų: nesudaromų nuolatinio darbo 
sutarčių, žeminančių darbo sąlygų, pervežimo į darbo vietą nereguliarumo ir nesaugumo 
bei silpnų valstybinių infrastruktūrų. Darbininkių darbo teisių, o drauge ir jų žmogaus 
teisių nepaisymas stiprina moters kaip žemesnės ir net niekintinos būtybės įvaizdį;6

– silpna teisinė valstybė: akivaizdu, kad valstybės nesugeba užtikrinti nei teisės sistemos 
efektyvumo, nei teisingumo prieinamumo, nei saugumo, nei galimybės savo piliečiams 
naudotis visomis žmogaus teisėmis;

– nebaudžiamumas: nebaudžiamumas – korupcijos ir teismų valdžios neveiksmingumo 
vaisius; jis skatina bendrininkavimą su kaltininkais ir jų (tiesioginę bei netiesioginę) 
apsaugą. Jis prisideda prie nusikalstamumo skatinimo ir kuria kolektyvinio nesaugumo 
klimatą. Kaip pažymėjo Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius, 2007 m. kovo 8 d. 

  
1 Nacionalinės policijos duomenys, žr. „CLADEM 2007“ pranešimą.
2 Nusikaltėliai vis dar nenubausti.
3 Brendos Searle žudikai nuteisti tik 2007 m.
4 Nepamirškime labai specifinių vietos ypatybių: Siudad Chuareso miestas yra pasienyje su JAV, tai narkotikų 
tranzito punktas, išsivystęs greitai ir neturintis tinkamų tarnybų.
5 Pvz., Hondūre, trečiojoje pagal skurdo lygį Lotynų Amerikos šalyje, skursta 80% gyventojų, o Nikaragvoje 
žemiau skurdo ribos gyvena 50% gyventojų.
6 Moterų žudymas maquiladoras sektoriuje, Francesca Gargallo, Tarptautinė žmogaus teisių federacija (FIDH).
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(Tarptautinę moters dieną) pradėdamas kampaniją, kuria siekiama panaikinti smurtą prieš 
moteris, nusikaltimai prieš moteris paprastai lieka nenubausti dažniau negu kiti 
nusikaltimai;

– socialinė prievarta: konstatuojama, kad piktadarių gaujų veikla Meksikoje vis aktyvesnė 
ir esama nelegalių grupuočių ir pogrindinių saugos organizacijų1, atsiradusių per Centrinės 
Amerikos ginkluotus konfliktus;

– neefektyviai dirbančios institucijos: Centrinės Amerikos šalys vis dar jaučia ginkluotų 
konfliktų regione padarinius. Jų teismų ir baudžiamosios teisės sistemos per trapios, kad 
užkirstų kelią žmogaus teisių pažeidimams;

– aukų niekinimas iš valdžios institucijų pusės: gaunama daug skundų dėl policijos ir 
teisės pareigūnų elgesio: jie niekina žmones dėl aprangos, profesinės veiklos ar asmeninių 
santykių. Jų tikslas – diskredituoti aukas, bylas kvalifikuoti kaip pavienius atvejus ir 
nukreipti dėmesį nuo to, kas išties svarbu – nužudytų moterų ir merginų saugumo, teisės į 
gyvenimą ir orumo. Centrinėje Amerikoje ryški tendencija, siekiant sumenkinti problemos 
mastą, moterų žmogžudystes priskirti maras (jaunų nusikaltėlių gaujoms) arba susieti su 
prostitucija;

– smurtinis žmogžudysčių pobūdis: žudymams būdinga neapykanta apskritai ir mizoginija. 
Ribojama moterų veiksmų laisvė, jos lytiškai išnaudojamos, kankinamos, žudomos, 
suluošinamos ir paliekamos dykumose, šalikelėse, turguose ar dykvietėse; 

– kovos su moterų žudymu institucijoms skiriama nepakankamai finansinių išteklių: 
valstybių įsteigtos institucijos visų pirma susiduria su finansinių ir žmogiškųjų išteklių 
trūkumu2;

– nacionalinės teisės normų ir tarptautinių priemonių ratifikavimo nepakankamumas: 
Meksikoje ir Centrinėje Amerikoje esama įstatymų ir nacionalinių planų, kuriais siekiama 
vykdyti smurto prieš moteris prevenciją ir jį išnaikinti, įskaitant kovą su moterų žudymu, 
tačiau dauguma šių priemonių nėra veiksmingai taikomos dėl įvairių priežasčių, kaip antai 
žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumo.3 Pvz., Nikaragva neratifikavo JT konvencijos 
dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo fakultatyvinio protokolo4, kuriame 
nustatyta pranešimo apie žmogaus teisių pažeidimus procedūra ir kuris leidžia Moterų 
diskriminacijos panaikinimo komitetui pradėti moterų žmogaus teisių sunkių pažeidimų 
tyrimą.

Pranešėjo nuomone, santykiai, Europos Sąjungą siejantys su Meksika ir Centrine Amerika, 
bei visų suinteresuotų šalių įsipareigojimas gerbti visas žmogaus teises, įpareigoja Europos 
Sąjungą imtis veiksmų ir siūlyti visišką paramą, kad moterų nužudymai neliktų nebaudžiami, 

  
1 Jungtinių Tautų vartojami terminai. Žr. 2006 m. lapkričio mėn. sudarytą Jungtinių Tautų Organizacijos ir 
Gvatemalos susitarimą dėl Tarptautinės komisijos prieš nebaudžiamumą Gvatemaloje įsteigimo (isp. Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG).
2 Taip nutiko Gvatemalos Smurto prieš moteris šeimoje prevencijos ir panaikinimo nacionalinio plano (isp. Plan 
Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar contre la Mujeres, PLANOVI) atveju.
3 Žr. nacionalinių parlamentų pateiktus priedus.
4 JT konvencija dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo.
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pasitelkiant visas turimas priemones, nuo prevencijos programų iki pagalbos atkuriant ir 
stiprinant institucijas.

Šalis siejantys susitarimai yra pakankamas pagrindas veikti. Europos Sąjungos iniciatyva 
teisinės valstybės, kurioje teismų sistema būtų pertvarkyta taip, kad būtų apsaugota nuo 
korupcijos ir sudarytų galimybę visiems piliečiams siekti teisingumo, kūrimas (arba 
atkūrimas) turi tapti bendradarbiavimo ir politinio dialogo prioritetu.

Šis tikslas turi atsispindėti ir Europos Sąjungos ryšių trečiojo ramsčio, t. y. prekybos sferos,
kryptyje, ypač kai į ją įsitraukusios Europos kapitalo įmonės. Su tuo susijusi įmonių socialinė 
atsakomybė verčia atsižvelgti į aspektus, susijusius su vyrų ir moterų lygybe: padorų ir 
teisingai nustatomą moterų darbuotojų atlyginimą, jų apsaugą nuo lytinės diskriminacijos 
darbo vietoje, o galų gale saugumo pervežimų metu klausimus.

Pranešėjas konkrečiai siūlo Europos Sąjungai:

– Europos Sąjungos atstovybėse įdarbinti vyrų ir moterų lygybės klausimų specialistus;

– nustatyti konkrečias pareigybes, pvz., vyrų ir moterų lygybės ir moterų žudymo klausimais 
koordinatoriaus postą; rengti pranešimus apie šioje srityje daromą pažangą ir kylančius 
sunkumus ir juos perduoti Europos Komisijai, Tarybai ir Parlamentui;

– moterų žudymo ir nebaudžiamumo klausimą padaryti privalomu įvairaus lygmens politinio 
dialogo formų, pvz., mišraus komiteto arba jungtinio komiteto, darbotvarkių punktu;

– įsteigti nuolatinį apvalųjį stalą, skirtą moterų žudymo problemoms, o Meksikos atveju, 
bendradarbiaujant ESBO lygmeniu, konkrečiai ESBO nacionaliniame kontaktiniame 
punkte, kuris atsakingas už tarptautinėms įmonėms nustatytų gairių laikymosi stebėseną;

– vėliausiai laikotarpio vidurio peržiūros metu kovos su moterų žudymu ir nebaudžiamumu 
temą įtraukti į 2007–2013 m. šalių strateginius dokumentus; 

– derybose dėl asociacijos susitarimo su Centrine Amerika šiam klausimui skirti išskirtinį 
dėmesį; 

– jį įrašyti ir į partnerystės susitarimo su Meksika „jungtinę darbotvarkę“ (inbuilt agenda), 
konkrečiai – į dvišalį susitarimą dėl investicijų.

Europos Parlamento vaidmuo sprendžiant moterų žudymo ir nebaudžiamumo Meksikoje ir 
Centrinėje Amerikoje klausimą – visų pirma stebėti Komisijos ir valstybių narių pastangas 
išnaikinti šią problemą šiame regione. Todėl svarbu, kad iki Europos Sąjungos ir Lotynų 
Amerikos aukščiausio lygio susitikimo, vyksiančio Limoje 2008 m. gegužės mėn., su pirmiau 
minėtų institucijų bei asmenų pagalba Europos Parlamentas posėdyje apsvarstytų moterų 
žudymo temą, kad galėtų apibendrinti rezultatus ir jais remdamasis pritaikyti ateities 
strategiją.


