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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par sieviešu slepkavībām Centrālamerikā un Meksikā un Eiropas Savienības lomu to 
apkarošanā
(2007/2025(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā 1966. gada Starptautiskos cilvēktiesību paktus,

– ņemot vērā 1979. gada Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW) un tās 1999. gada fakultatīvo protokolu,

– ņemot vērā 1994. gada Amerikas Konvenciju par vardarbības pret sievietēm novēršanu, 
sodīšanu un izskaušanu (Belēmas Konvencija),

– ņemot vērā ANO 1984. gada Konvenciju pret spīdzināšanu un citiem cietsirdīgiem, 
necilvēcīgiem un pazemojošiem soda veidiem un tās 2002. gada fakultatīvo protokolu,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Vīriešu un sieviešu līdztiesības komitejas referentes 
ieteikumus 2005. gada 12. maija ziņojumā „Daudzie sieviešu un meiteņu pazušanas un 
nonāvēšanas gadījumi Meksikā”,

– ņemot vērā ieteikumus, kuri iekļauti ziņojumā par Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašās 
referentes Yakin Ertürk 2006. gada janvāra misiju Meksikā „Sieviešu cilvēktiesību 
integrācija un dzimumu perspektīva — vardarbība pret sievietēm”,

– ņemot vērā ieteikumus, kuri iekļauti ziņojumā par Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašās 
referentes Yakin Ertürk 2005. gada februāra misiju Gvatemalā „Sieviešu cilvēktiesību 
integrācija un dzimumu perspektīva — vardarbība pret sievietēm”,

– ņemot vērā Amerikas Cilvēktiesību komisijas ieteikumus, kuri iekļauti 2003. gada marta 
ziņojumā „Sieviešu cilvēktiesību situācija Meksikas pilsētā Huaresā — tiesības uz dzīvi 
bez vardarbības un diskriminācijas”,

– ņemot vērā 2006. gada aprīļa uzklausīšanu par sieviešu slepkavībām, ko Eiropas 
Parlamentā organizēja Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja kopā ar 
Cilvēktiesību apakškomiteju, 

– ņemot vērā Ekonomiskās partnerības, politikas saskaņošanas un sadarbības nolīgumu 
starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām 
Valstīm, no otras puses 1, 2003. gada (vēl nav ratificēts) Politiskā dialoga un sadarbības 
nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kostarikas, 
Salvadoras, Gvatemalas, Hondurasas, Nikaragvas un Panamas Republikām, no otras 
puses 2, un Sadarbības pamatnolīgumu starp Eiropas Ekonomisko Kopienu un Kostarikas, 

  
1 OV L 276, 28.10.2000., 44. lpp.
2 OV C 103 E, 29.4.2004., 543. lpp.
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Salvadoras, Gvatemalas, Hondurasas, Nikaragvas un Panamas Republikām 1,

– ņemot vērā Centrālamerikas valstīm un Meksikai paredzēto Eiropas Savienības reģionālo 
stratēģiju 2001.–2006. gadam un 2007.–2013. gadam,

– ņemot vērā trešo Tūkstošgades attīstības mērķi (TAM), kas saistīts ar vienlīdzības 
nodrošināšanu dzimumu starpā un sieviešu autonomiju,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

A. tā kā termina „sieviešu slepkavības” pamatā ir Belēmas Konvencijas 1. pantā noteiktā 
juridiskā definīcija vardarbībai pret sievieti: „vardarbība pret sievieti ir jebkura rīcība vai 
uzvedība uz dzimuma pamata, kas izraisa sievietes nāvi, kaitējumu viņai vai sievietes 
fiziskas, seksuālas vai psiholoģiskas ciešanas publiskā  vai privātā sfērā” un tā kā katrai 
tiesiskai valstij ir ne tikai pienākums par to saukt pie atbildības un to izskaust, bet arī 
jānosaka šīs darbības par prioritāti; 

B. tā kā vardarbība pret sievieti ir pasaules mēroga, nevis vietēja parādība un tā attiecas uz 
visām valstīm, arī uz Eiropu; tā kā šis ziņojums pieder pie visaptverošas stratēģijas, kuras 
mērķis ir precizēt darbības un centienus, lai ES un attiecīgās valstis kopīgi izskaustu un 
novērstu sieviešu vardarbīgas nāves gadījumus, lai vai kur tie notiktu;

C. tā kā lielākajai daļai sieviešu slepkavību Meksikas pilsētā Huaresā un Gvatemalā ir 
raksturīga ārkārtīga nežēlība un tā kā daudzi upuri ir pārcietuši seksuālu vardarbību un 
cietsirdīgu, necilvēcīgu un pazemojošu izturēšanos vai sodus, kā arī spīdzināšanu;  tā kā 
liela daļa šo slepkavību ir notikušas tā saukto maquila (apakšlīguma montāžas vai 
ražošanas rūpnīcas) uzņēmumu zonās, kur trūkst drošības līdzekļu sieviešu aizsardzībai;

D. tā kā sieviešu slepkavības nevar izskaidrot tikai ar „vispārējas vardarbības atmosfēru”, bet 
jāņem vērā sieviešu diskriminācija un viņām nelabvēlīgie vietējie sociāli ekonomiskie 
apstākļi, kas ir vēl izteiktāki pamatiedzīvotāju gadījumā — augstais nabadzības līmenis, 
sieviešu ekonomiskā atkarība, noziedzīgās bandas Meksikā un tas, ka netiek pārtraukta 
nelikumīgo tiesībaizsardzības iestāžu un slepeno drošības organizāciju 2 darbība 
Centrālamerikā;

E. ņemot vērā šajā sakarā pastāvošo nesodāmību, proti, minētajās darbībās vainīgo personu 
faktisko vai juridisko atbildības trūkumu krimināltiesiskajā, administratīvajā, 
disciplinārajā vai civiltiesiskajā ziņā, izvairīšanos no izmeklēšanas vai notiesāšanas, 
budžeta līdzekļu trūkumu un cietušajām un viņu ģimenes locekļiem bieži radītos šķēršļus 
tiesas pieejamībā;

F. tā kā tiesiskas valsts pienākums ir veicināt tādu politiku, kura nodrošina visām sievietēm, 
it īpaši nabadzīgām sievietēm, atbilstīgu aizsardzību pret diskrimināciju, vardarbību, un, 

  
1 OV L 63, 12.3.1999., 39. lpp.
2 Apvienoto Nāciju Organizācijas izmantotā terminoloģija. Skatīt 2006. gada novembra Apvienoto Nāciju 
Organizācijas un Gvatemalas valdības nolīgumu ar mērķi izveidot starptautisku izmeklēšanas komisiju cīņai pret 
nesodāmību Gvatemalā (CICIG);
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visbeidzot, slepkavībām, un tā kā jāsāk ar pašu valsts amatpersonu izpratnes palielināšanu 
par problēmas nopietnību;

G. tā kā cīņā pret sieviešu slepkavībām un nesodāmību ir jāņem vērā visa tiesiskuma 
nodrošināšanas sistēma kopumā, sākot no profilakses, diskriminējošo likumu 
pārskatīšanas, atvieglotas sūdzību iesniegšanas, tiesas izmeklēšanas un kriminālvajāšanas 
veiktspējas līdz cietumu sistēmai, kā arī sākot no cīņas pret organizēto noziedzību līdz 
iestāžu modernizācijai un stiprināšanai, un tai jāpiešķir pietiekami finanšu līdzekļi un 
cilvēkresursi;

H. uzskata, ka nav pieņemamas dažu valsts organizāciju metodes panākt atzīšanos no 
iespējamiem sieviešu slepkavām ar spīdzināšanu;

I. tā kā tika nogalinātas divas Nīderlandes pilsones: Hester Van Nierop (1998. gadā) un 
Brenda Susana Margaret Searle (2001. gadā) 1;

J. tā kā vardarbības vēsturiskais un sistemātiskais raksturs Meksikā un Centrālamerikā, kā 
arī sabiedrības patriarhālā struktūra rada situāciju, kurā sievietes atkārtoti cieš no 
dažādiem vardarbības veidiem;

K. atzinīgi vērtē likumdošanas pasākumus, kurus pieņēma Meksikā, it īpaši 2007. gada 
februāra vispārējo likumu „Par sieviešu tiesībām uz dzīvi bez vardarbības”, kā arī darbu, 
ko veic 2006. gadā izveidotā īpašā prokuratūra, kuras joma ir ar vardarbību pret sievietēm 
saistītie noziegumi;

L. pauž bažas par Centrālamerikas valstu novecojušo likumdošanu šajā jomā; 

M. ņemot vērā Dialoga un sadarbības parlamentāro aliansi starp Spānijas, Meksikas un 
Gvatemalas deputātēm, kuru izveidoja, lai veicinātu likumdošanas pasākumus, kas 
izskaustu vardarbību pret sievietēm;

N. tā kā demokrātijas un tiesiskuma attīstība un stiprināšana, kā arī cilvēktiesību un 
pamatbrīvību  ievērošana ir kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) vispārējais 
mērķis un tam ir jābūt nesaraujami saistītam ar Eiropas Savienības ārējām darbībām;

O. ņemot vērā juridiski saistošo cilvēktiesību un demokrātijas klauzulu  EK un Meksikas 
nolīgumā un Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumā; 

P. tā kā Eiropas Savienība, parakstot nolīgumus ar trešām valstīm, kuros ir ietverta 
cilvēktiesību klauzula, uzņemas nodrošināt, ka gan minētā valsts, gan pati Eiropas 
Savienība ievēro starptautiskos cilvēktiesību standartus kopš nolīguma parakstīšanas 
brīža 2,

1. pieprasa rūpīgi īstenot ieteikumus, kuri sniegti dažādos ziņojumus, un starptautiskos 
cilvēktiesību aizsardzības instrumentus, it īpaši tos, kuri attiecas uz iepriekšminēto 
sieviešu cilvēktiesībām;

  
1 Brenda Searle gadījumā kriminālprocess vainīgo sodīšanai ilga piecus gadus līdz 2007. gadam.
2 Skatīt 3. punktu Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. februāra rezolūcijā par Cilvēktiesību un demokrātijas 
klauzulu Eiropas Savienības nolīgumos.  
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2. aicina valdības ar finanšu un tehniskiem līdzekļiem atbalstīt politiku, kuras mērķis ir 
novērst vardarbību pret sievietēm un nodrošināt viņām aizsardzību, stiprināt tiesu 
struktūru veiktspēju, tiesībaizsardzības iestādes un ģenerālprokuratūras, lai sauktu pie 
atbildības un sodītu vainīgos, kā arī cīnītos pret narkotiku tirdzniecību un organizēto 
noziedzību; mudina arī veicināt ciešāku iestāžu saskaņotību šajās jomās;

3. mudina Gvatemalas Republikas Kongresu ratificēt Apvienoto Nāciju Organizācijas un 
Gvatemalas valdības nolīgumu ar mērķi izveidot starptautisku izmeklēšanas komisiju 
cīņai pret nesodāmību Gvatemalā (CICIG) 1;

4. mudina Centrālamerikas valstis un Meksiku veikt nepieciešamos pasākumus, lai efektīvi 
apkarotu vardarbību pret sievietēm, un pieprasa, lai šie pasākumi garantētu iedzīvotāju 
cilvēktiesību pilnīgu aizsardzību;

5. aicina Centrālamerikas valstis un Meksiku izskaust ikvienu sievietes diskriminējošu 
formulējumu valsts tiesību aktos un pieprasa, lai iestādes atbalstītu likumdošanas 
iniciatīvas, kuru mērķis ir kvalificēt kā noziegumu vardarbību ģimenē un seksuālu 
uzmākšanos 2;

6. pieprasa Centrālamerikas un Meksikas valdībām cienīt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, upuru ģimenes locekļus un cilvēktiesību aizstāvju un aizstāves, atzīstot viņu 
būtisko lomu sabiedrībā, kā arī veidot dialogu ar tiem;

7. pieprasa Centrālamerikas un Meksikas valstīm nodrošināt valsts tiesību aktos 3 sieviešu 
darba tiesību aizsardzību un pieprasa pārraudzīt starptautiskos uzņēmumus korporatīvās 
sociālās atbildības (KSA) piemērošanā, ievērojot darbinieču neaizskaramību un darba 
tiesības; 

8. pieprasa, lai Eiropas Komisija saistībā ar spēkā esošiem nolīgumiem un tiem, par kuriem 
notiek sarunas, veicinātu instrumentus cilvēktiesību un demokrātijas klauzulas 
īstenošanai, kuras juridiskā formulējuma pamatā ir jābūt starptautiskajās konvencijās un 
paktos ietvertajām saistībām un solījumiem, īpašu uzmanību pievēršot Konvencijai par 
jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu un tās fakultatīvajam protokolam;

9. pieprasa, lai Eiropas Savienības pārstāvniecība un Eiropas valstu vēstniecības Meksikā 
kopā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) kontaktpunktu 
Meksikā izvērstu īpašu programmu starptautisku uzņēmumu darbiniecēm, kura 
nodrošinātu sieviešu aizsardzību, piemērotus darba apstākļus un diskriminācijas 
nepieļaušanu atalgojuma ziņā; 

10. pieprasa, lai Eiropas Savienība sadarbības jomā pievērstu īpašu uzmanību Meksikas un
Centrālamerikas tiesu sistēmas pārkārtošanai un stiprināšanai, sākot no profilakses 
politikas (izpratnes palielināšanas kampaņas), tiesu sistēmas (policija, kriminālizmeklētāji 
un tiesneši), upuru, liecinieku un ģimenes locekļu aizsardzības līdz cietumu sistēmai;

  
1 Skatīt 2007. gada 14. marta Eiropas Parlamenta rezolūciju par Gvatemalu.
2 Meksikā ir nepieciešams, lai to klasificētu kā noziegumu visos Meksikas Republikas štatos.
3 Idem.
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11. pieprasa, lai Eiropas Savienība izveido „koordinatora/koordinatores” amatu 
pārstāvniecībās Meksikā un Centrālamerikā, kam būtu jāsaskaņo Eiropas Savienības, to 
dalībvalstu vēstniecību un Meksikas gadījumā — ESAO kontaktpunkta darbības sieviešu
slepkavu nesodāmības izskaušanā, jāpalielina savu darbinieku izpratne dzimumu 
jautājumos un it īpaši saistībā ar vardarbību pret sievietēm jādarbojas kā Centrālamerikas 
un Meksikas pilsoņu kontaktpersonai, jānodrošina, lai sieviešu slepkavības jautājumu 
apspriestu visos politiskā dialoga līmeņos, un jāiesniedz ikgadējs ziņojums Eiropas 
Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai; 

12. pieprasa Eiropas Savienībai politiskajā dialogā ar Meksiku un Centrālameriku regulāri 
iekļaut jautājumu par vardarbību pret sievietēm, it īpaši sieviešu slepkavībām, un par tiesu 
pieejamību upuru ģimenēm un atbalsta organizācijām, kā arī dialogu ar pilsonisko 
sabiedrību;

13. pauž nožēlu par nenoteiktību saistībā ar dzimumu tēmu Meksikas Stratēģijas dokumentā 
2007.–2013. gadam un pieprasa reizi trijos gados pārskatīt šo un turpmākos dokumentus 
un paplašināt sadarbību dzimumu jomā saistībā ar sieviešu slepkavībām; turklāt pieprasa 
iekļaut arī Rīcības plānu sieviešu slepkavību un to izdarītāju nesodāmības apkarošanai, kā 
arī tiesu pieejamības nodrošināšanai upuru ģimenes locekļiem;

14. pieprasa iespējami ātrāk ES un Centrālamerikas valstu asociācijas nolīguma sarunu laikā 
papildināt Ietekmes novērtējumu par ilgtspējīgu attīstību ar Ietekmes pētījumu par 
dzimumu līdztiesību un ņemt vērā tā rezultātus sarunu secinājumos;

15. pieprasa, lai Komisija informē par  šajā sakarā sasniegto EK un Centrālamerikas valstu 
asociācijas nolīguma sarunu laikā pirms šo sarunu slēgšanas un jebkurā gadījumā pirms 
Eiropas Savienības un Latīņamerikas un Karību jūras valstu augstākā līmeņa sanāksmes, 
kura notiks 2008. gada maijā;

16. pieprasa, lai Eiropas Savienības pārstāvniecības un Eiropas valstu vēstniecības organizētu 
apaļo galdu par sieviešu slepkavībām un nesodāmību, kurā būtu pārstāvēti dažādi 
parlamentārie tīkli un iniciatīvas, pētījumu centri, cilvēktiesību un sieviešu tiesību 
apvienības un upuru ģimenes locekļi;

17. pieprasa, lai Eiropas Savienības un Meksikas apvienotās parlamentārās komitejas Eiropas 
puse, kā arī Eiropas Parlamenta Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm regulāri 
iekļautu savu reģiona apmeklējumu programmās punktu par sieviešu slepkavībām un 
nesodāmību;

18. ierosina Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai un Cilvēktiesību 
apakškomitejai rīkot kopīgu uzklausīšanu pirms Limas augstākā līmeņa sanāksmes, lai 
novērtētu veikto pasākumu rezultātus, tostarp saistībā ar Meksikā nogalinātajām divām 
Nīderlandes pilsonēm;

19. visu minēto iemeslu dēļ mudina Padomi un Eiropas Savienības nākamās prezidentvalstis 
pieņemt sieviešu tiesību pamatnostādnes, sniedzot nenovērtējamu ieguldījumu Eiropas 
Savienības cilvēktiesību politikas saskanības un konsekvences nostiprināšanā;

20. uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un 
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PASKAIDROJUMS

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja un Cilvēktiesību apakškomiteja 2006. gada 
aprīlī Eiropas Parlamentā organizēja uzklausīšanu par sieviešu slepkavībām Meksikā un 
Centrālamerikā („Ni una muerta más” – vairs neviena mirusī).

Šajā uzklausīšanā piedalījās Eiropas Parlamenta deputāti, Meksikas un Gvatemalas valdību 
pārstāvji, Apvienoto Nāciju Organizācijas īpašā referente Yakin Ertük, Eiropas Padomes 
referente Ruth-Gaby Vermot-Mangold, kā arī organizētas pilsoniskās sabiedrības eksperti.

Šīs uzklausīšanas laikā un pēc tās veikto darbu rezultāti ir iekļauti šajā tekstā, tādējādi radot 
noderīgu datu bāzi svarīgas informācijas apmaiņai un centienu apvienošanai.

Šis ziņojums iekļaujams Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vispārējā 
stratēģijā par vardarbības pret sievietēm izskaušanu visā pasaulē. Meksika un Centrālamerikas 
valstis nav vienīgās, kurās notiek sieviešu slepkavības. Šī ziņojuma mērķis ir precizēt kopīgās 
darbības un centienus sieviešu varmācīgas nāves izskaušanai un novēršanai.

Termins „sieviešu slepkavības” radīts, par pamatu ņemot pret sievieti vērstās vardarbības 
juridisko definīciju, kas noteikta Belēmas Konvencijas 1. pantā: „vardarbība pret sievieti ir 
jebkura rīcība vai uzvedība uz dzimuma pamata, kas izraisa sievietes nāvi, kaitējumu viņai vai 
sievietes fiziskas, seksuālas vai psiholoģiskas ciešanas publiskā  vai privātā sfērā”.

Sieviešu slepkavības pirmo reizi definēja Meksikā kā „cilvēci apvainojošus noziegumus, pie 
kuriem pieskaitīja slepkavības, nolaupīšanas, kā arī meiteņu un sieviešu pazušanas 
gadījumus, dažādu iestāžu nevarības kontekstā. Tieši tiesiskuma vājums veicina šo 
nesodāmību. Sieviešu slepkavības ir valsts noziegums.”1 Sieviešu slepkavības kā parādība ir 
ieviesta patriarhālā sociālajā vidē, kurā sievietes veic lielāko daļu mājas un ražojošās sfēras 
darbu, kas traucē viņām kļūt sociāli neatkarīgām. No tā izriet nedrošība, nevienlīdzība, 
nabadzība un ekonomikas modernizācija, ko veicina t.s. maquiladoras (apakšlīguma 
montāžas vai ražošanas rūpnīcas).

Pēdējos gados gan Centrālamerikā, gan Meksikā ievērojami audzis to mirušo skaits, kas 
miruši varmācīgā nāvē. Sabiedrības pieaugošā interese, kā arī labāka upuru vecāku un draugu 
organizatoriskā struktūra ļāvusi uzzināt par šiem noziegumiem un padarījusi šo parādību 
redzamu un atpazīstamu, pat ja cīņa pret to nav devusi pietiekamus rezultātus.

Oficiālas Meksikā veiktas aptaujas liecina, ka no 1999. līdz 2006. gadam nogalinātas 
6000 meitenes un sievietes un 2005. gadā vien 1205 mazas meitenes bijuša slepkavību upuri2. 
No 2001. gada līdz 2004. gada augustam Gvatemalā nogalinātas 1188 sievietes. Salvadorā 
2001. gadā nogalinātas 2347 sievietes, taču 2004. gadā šis skaitlis pieaudzis līdz 2933. No 
2002. līdz 2005. gadam Hondurasā dzīvību zaudējušas 442 sievietes, jaunas meitenes un 

  
1 Sieviešu slepkavības Meksikas Republikā. Savienības Kongresa Deputātu palāta. 59. sasaukums. Īpašā 
komiteja, kas seko līdzi un informē par Meksikas Republikā notiekošajām sieviešu slepkavībām. Meksika, 
2006. gads.
2 Kopējais skaitlis ietver vardarbīgas nāves gadījumus dažādu cēloņu dēļ, piemēram, ceļu satiksmes negadījumi, 
ugunsgrēki, vardarbība ģimenē un sieviešu slepkavības. Sk. 59. sasaukuma Deputātu palātas īpašās komitejas 
sieviešu slepkavību jautājumos ziņojumu, kā arī vadības ziņojumus, ko sagatavojusi komisija, kurai uzdots 
novērst un izskaust vardarbību pret sievietēm pilsētā Huaresas pilsētā.
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pusaudzes. No 2003. līdz 2005. gadam Nikaragvā noslepkavotas 203 sievietes1.

Šīs valstis vairs neizmanto tiesiskos līdzekļus, lai risinātu problēmu, lai gan nav vēl izdevies 
pietiekami vērsties pret sieviešu slepkavību cēloņiem. Tādējādi ir ļoti maz preventīvo 
pasākumu, apsekojumi joprojām ir nepilnīgi un vairākums noziegumu izpildītāju nav sodīti.

Divi simboliski gadījumi bija divu eiropiešu slepkavības. 1998. gadā Huaresas pilsētā
noslepkavoja Hester Van Nierop2, bet 2001. gadā Čičenicā, Jukatānā noslepkavoja Brenda 
Susana Margaret Searle. Hester Van Nierop nāves lietā trūkst skaidrības, un Brenda Searle
slepkavības izmeklēšana tiesiskā aparāta ievērojamo nepilnību dēļ ir ļoti lēna3.

Vispārējo kontekstu, kādā norisinās sieviešu slepkavības, raksturo4:

– sociālā nevienlīdzība: Meksikas un Centrālamerikas sabiedrībā5 pastāv liela ekonomiskā 
nevienlīdzība un sieviešu finansiāla atkarība no vīriešiem;

– patriarhālā mentalitāte: Meksikas un Centrālamerikas sociālā struktūra ir pamatota uz 
patriarhālo mentalitāti, kurā vardarbība pret sievieti ir īpaši izplatīta. Patriarhātā vardarbība 
pret sievieti ir ikdiena; tas turklāt arī veicina darba tirgus sadalīšanu un kavē sieviešu 
politisko tiesību atzīšanu.

– ekonomikas attīstība, kas sākās 1990. gados, ar pieaugošu maquiladoras (apakšlīguma 
montāžas vai ražošanas rūpnīcas) izmantošanu, no kurām vairākas ir Eiropas 
uzņēmumi: šo uzņēmumu darbaspēks galvenokārt (reizēm pārsvarā) ir sievietes, turklāt 
ļoti jaunas sievietes. Ir daudz sūdzību par sliktajiem darba apstākļiem: nav darba līgumu, 
kas noslēgti uz nenoteiktu laiku, darba apstākļi ir pazemojoši, transports uz darba vietu nav 
regulārs, iespējas pārvietoties ir nedrošas un ir nepietiekama sabiedriskā infrastruktūra. 
Strādnieču darba tiesību un līdz ar to arī cilvēktiesību neievērošana pastiprina sievietes kā 
zemākas, pat noniecinātas būtnes tēlu6;

– neefektīvais tiesiskums: acīmredzot valstis nespēj nodrošināt ne tiesiskā aparāta 
efektivitāti, ne taisnu tiesu, nedz arī savu pilsoņu cilvēktiesību ievērošanu;

– nesodāmība: nesodāmību radījusi korupcija un tiesu varas neefektivitāte, un tā ietver 
vainīgo rīcības saprašanu un aizsardzību (tiešā vai netiešā veidā). Tā veicina labu augsni 
krimināliem noziegumiem un rada kolektīvu nedrošības sajūtu. Pret sievietēm vērstie 
noziegumi netiek sodīti daudz biežāk kā citi noziegumi, kā to norādīja ANO 
ģenerālsekretārs, runājot par vardarbības pret sievietēm izskaušanu, kas sākta 2007. gadā 
8. martā (Starptautiskā sieviešu diena);

  
1 Valsts policijas dati, skatīt CLADEM 2007. gada ziņojumu.
2 Par šo noziegumu vēl joprojām neviens nav sodīts.
3 Brenda Searle slepkavas sodīti tikai 2007. gadā.
4 Nedrīkst aizmirst vietējās reģiona īpatnības: piemēram, Huaresas pilsēta ir Meksikas un ASV robežpilsēta, 
vieta, caur kuru plūst narkotikas, kas, neraugoties uz nepiemērotiem apstākļiem, ļāva tai ātri attīstīties.
5 Piemēram, trešajā nabadzīgākajā Latīņamerikas valstī Hondurasā 80 % iedzīvotāju dzīvo nabadzībā; Nikaragvā 
50 % iedzīvotāju dzīvo zem nabadzības sliekšņa.
6 Sieviešu slepkavības maquiladoras sektorā, Francesca Gargallo, Cilvēktiesību līgu starptautiskā federācija 
(FIDH).
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– sociālā vardarbība: Meksikā novērojama pieaugoša noziedzīgu grupējumu klātbūtne, 
nelegālu darbinieku esība un nelegālu drošības dienestu darbošanās1, kas piedalījušies 
Centrālamerikas bruņotajos konfliktos;

– neefektīvas iestāžu struktūras: Centrālamerikas valstis turpina ciest no šī reģiona bruņoto 
konfliktu sekām. To juridiskās un sodu izpildes sistēmas ir pārāk vājas, lai spētu aizkavēt 
cilvēktiesību pārkāpumus;

– upuru stigmatizācija, ko veic varas iestādes: ir bijušas vairākas sūdzības par policijas un 
tiesībspēku ierēdņu attieksmi, par to, ka viņi vērtē cilvēku pēc viņa ģērbšanās stila, pēc 
nodarbošanās vai personīgajām attiecībām. Mērķis ir diskreditēt upurus, pārkvalificēt lietas 
par atsevišķiem gadījumiem un novērst uzmanību no svarīgākā: drošības, tiesībām dzīvot, 
kā arī sieviešu un jauno meiteņu tiesībām uz cieņu. Centrālamerikā ir tendence nesodīt 
sieviešu slepkavas, kas darbojas maras (noziedzīgie grupējumi) vai kas slepkavo 
prostitūtas; tas tiek darīts, lai mazinātu problēmu;

– slepkavu vardarbība: slepkavas parasti vada gan vispārējs naids, gan naids pret 
sievietēm. Sievietes tiek sekvestrētas, seksuāli izmantotas, mocītas, slepkavotas, kropļotas 
un pamestas tuksnesī, ceļmalās, laukumos un pamestās teritorijās;

– finansējuma trūkums iestādēm, kas izveidotas cīņai pret sieviešu slepkavībām: šīm 
iestādēm galvenokārt trūkst finansiālie un cilvēku resursi2;

– nepilnības valstu likumdošanā un starptautisko instrumentu ratifikācija: Meksikā un 
Centrālamerikā ir likumi un valstu rīcības plāni, kas tiecas novērst un izskaust vardarbību 
pret sievietēm, tai skaitā cīņu pret sieviešu slepkavībām, taču lielākā daļa šo pasākumu 
dažādu iemeslu dēļ nav pietiekami efektīvi piemēroti; viens no iemesliem ir gan finansiālo, 
gan cilvēkresursu trūkums3. Piemēram, Nikaragva nav pieņēmusi CEDEF4 pagaidu 
protokolu, kas nosaka procedūru, kā pievērst uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem, un kas 
ļauj Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejai veikt pētījumu par smagiem sieviešu 
tiesību pārkāpumiem.

Referents uzskata, ka Eiropas Savienības un Meksikas un Centrālamerikas attiecību raksturs, 
kā arī visu iesaistīto pušu apņemšanās pilnībā ievērot cilvēktiesības liek Eiropas Savienībai 
reaģēt un piedāvāt pilnīgu atbalstu sieviešu slepkavu sodīšanai, izmantojot visus tai pieejamos 
instrumentus, sākot ar preventīviem pasākumiem un beidzot ar atbalstu iestāžu resursu 
atjaunošanai un pastiprināšanai.

Šādas vienošanas ir pietiekams pamatojums rīcībai. Tiesiskuma ieviešanai (vai atkārtotai 
izveidošanai), kurā juridiskais aparāts tiktu pārstrukturizēts, lai varētu darboties korupcijas 
paspārnē un ļautu piekļūt visiem pilsoņiem, pēc Eiropas Savienības iniciatīvas jābūt 
sadarbības un politiskā dialoga prioritātei.

  
1 ANO lietotā terminoloģija. Skatīt „Apvienoto Nāciju Organizācijas un Gvatemalas valdības nolīgumu par 
starptautiskas komitejas pret nesodāmību Gvatemalā izveidošanu” (Comisión Internacional Contra la Impunidad 
en Guatemala - CICIG), 2006. gada novembris.
2 Tā piemēram Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar contre la Mujeres 
(Nacionālais vardarbības pret sievieti ģimenē novēršanas un izskaušanas plāns - PLANOVI) Gvatemalā.
3 Skatīt valstu parlamentu iesniegtos pielikumus.
4 Konvencija par visa veida sieviešu diskriminācijas ierobežošanu (CEDEF).
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Tāpat šim mērķim ir jāiezīmē Eiropas Savienības attiecību trešā pīlāra orientācija, t.i., 
rūpniecības attiecības, īpaši ja ir iesaistīti Eiropas uzņēmumi. Šeit iekļautā uzņēmumu sociālā 
atbildība (USA) ietver arī to, ka tiek ņemti vērā tie aspekti, kas saistīti ar vīriešu un sieviešu 
vienlīdzību: atbilstošas un taisnīgas darbinieku algas, viņu aizsardzība pret dzimumu 
diskrimināciju darba vietās un visbeidzot drošība pārbraucienu laikā.

Konkrētāk, referents Eiropas Savienībai iesaka:

– iesaistītās valstis nodrošināt ar sieviešu un vīriešu vienlīdzības jautājumos labi apmācītiem 
darbiniekiem no Eiropas Savienības;

– paredzēt konkrētas kompetences, piemēram, koordinatoru sieviešu un vīriešu vienlīdzības 
un sieviešu slepkavību jautājumos, rakstīt ziņojumus Eiropas Komisijai, Padomei un 
Parlamentam par progresu un grūtībām šajos jautājumos;

– sieviešu slepkavības un nesodāmību iekļaut dažāda līmeņa politisko dialogu darba kārtībā, 
piemēram, jaukto un apvienoto komiteju darba kārtībās;

– izveidot pastāvīgas apaļā galda sarunas par sieviešu slepkavībām un Meksikas gadījumā 
sarunas, sadarbojoties ar ESAO, īpaši ņemot vērā to ESAO nacionālā līguma pantu, kas 
nosaka, vai daudznacionālos uzņēmumos tiek ievēroti pamatprincipi;

– iekļaut sieviešu slepkavības un nesodāmību valstu stratēģiskajos dokumentos 2007.–
2013. gadam vēlākais starpposma pārskatīšanas laikā;

– atstāt šim jautājumam īpašu vietu sarunās par asociācijas nolīgumu ar Centrālameriku;

– iekļaut to Partnerattiecību nolīguma  ar Meksiku „paredzētajā darba kārtībā” (inbuilt 
agenda), īpaši divpusējos nolīgumos par investīcijām .

Attiecībā uz sieviešu slepkavībām un nesodāmību Meksikā un Centrālamerikā, Eiropas 
Parlamenta kompetencēs ietilpst uzraudzīt Eiropas Komisijas un dalībvalstu centienus 
izskaust šo problēmu minētajā reģionā. Tāpēc ir svarīgi sarīkot Eiropas Parlamenta 
sanāksmi par sieviešu slepkavībām vēl pirms Eiropas Savienības–Latīņamerikas augstākā 
līmeņa sanāksmes, kas norisināsies 2008. gada maijā Limā, lai varētu izveidot 
kopsavilkumu un no iegūtiem rezultātiem izstrādāt turpmākās rīcības stratēģiju.
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