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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi besivystančiose šalyse moterys susiduria su didele lyčių nelygybe nuosavybės 
teisių ir turto nuosavybės srityse; kadangi panaikinus lyčių nelygybę galimybių naudotis 
gamybos ištekliais srityje alkstančių žmonių skaičius pasaulyje galėtų būti sumažintas 12–
17 proc.1,

B. kadangi daugelyje besivystančių šalių moterų nuosavybės teisės nėra užtikrintos teisiškai 
ar nėra pripažintos visuomenėje,

C. kadangi besivystančiose šalyse moterų nuosavybės teisės pažeidžiamos dėl vis dažniau 
dideliu mastu įsigyjamos žemės komerciniams ar strateginiams tikslams, kaip antai žemės 
ūkio produktyvumas, apsirūpinimo maistu saugumas ir energijos bei biokuro gamyba,

1. ragina Komisiją ir valstybes nares teikiant paramą vystymuisi skirti pakankamai 
finansinių išteklių, kad būtų panaikinta lyčių nelygybė nuosavybės teisių ir turto 
nuosavybės srityse, įskaitant visų formų moterų diskriminaciją pagal įstatymus;

2. pabrėžia, kad stiprinant politikos priemones, kuriomis siekiama padidinti moterų 
galimybes naudotis nuosavybe besivystančiose šalyse, kartu reikia vykdyti reikalingas 
finansinės paramos priemones (kaip antai taupymas, kreditas ir draudimas) ir suteikti galių 
moterims bei NVO, įskaitant moterų teisinio ir finansinio raštingumo didinimą, 
informacijos sklaidos ir galimybių ja naudotis didinimą bei paramą teikiančių teisės 
tarnybų steigimą;

3. prašo Komisijos ir valstybių narių vykdant paramos vystymuisi politiką atsižvelgti į 
didelio masto žemės įsigijimo procesus siekiant apsaugoti moteris ir vaikus nuo 
nuskurdimo ir bado;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares ypatingą dėmesį skirti moterų nuosavybės teisėms 
pasibaigus konfliktams.

                                               
1 Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), The State of Food and Agriculture, 2011 m., 5 p.


