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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk
(CEDAW) in njenega izbirnega protokola,

– ob upoštevanju protokola o pravicah žensk v Afriki, ki je priložen Afriški listini o
človekovih pravicah in pravicah ljudstev,  

– ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov o varstvu žensk in otrok v izrednih
razmerah in oboroženih spopadih ter resolucij Varnostnega sveta 1325 (2000) in 1820
(2008),

– ob upoštevanju akcijskega načrta EU za obdobje o enakosti spolov in emancipaciji žensk
v razvojnem sodelovanju (2010–2015),

– ob upoštevanju smernic Evropske unije o nasilju nad ženskami ter o boju proti vsem
vrstam diskriminacije proti njim,

A. ker kršitve človekovih pravic na območju Sahela zadevajo zlasti ženske, ki so pogosto
tarče diskriminacije;

1. opozarja, da tedaj, ko je v proces reševanja konfliktov in utrjevanja miru vključenih več
žensk, te igrajo ključno vlogo v mirovnih pogajanjih, s čimer se poveča obseg obnove,
rehabilitacije in utrjevanja miru; zaradi tega spodbuja udeležbo žensk v vseh procesih
sprave v Maliju, še zlasti pa na severu države;

2. priznava pozitivno vlogo, ki jo evropski instrument za demokracijo in človekove pravice
igra pri varovanju pravic žensk in utrjevanju demokracije v tretjih državah, in opozarja, da
demokracija pomeni tudi polno udeležbo žensk v javnem življenju;

3. pozdravlja prizadevanja Afriške unije v podporo pravicam žensk in opozarja na ključno
vlogo gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav pri zagotavljanju stabilnosti v regiji;

4. poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in Svet, naj še bolj spodbujajo
države v tej regiji k temu, da bodo v domačo zakonodajo vključile jasne predpise in
prednostno pripravile programe za zagotavljanje pravic žensk in deklet, zlasti za dostop do
izobraževanja, ekonomsko neodvisnost žensk in njihovo udeležbo pri političnem in
gospodarskem odločanju, pa tudi za odpravo vseh oblik nasilja nad dekleti in ženskami;

5. poziva posebna predstavnika EU za Sahel in za človekove pravice, naj za boljše
zagotavljanje pravic žensk v regiji pripravita skupne ukrepe; vztraja, da morajo Evropska
komisija, Evropska služba za zunanje delovanje in države partnerice opredeliti pravice
žensk in enakost spolov kot prednostno nalogo v programih dvostranske pomoči.


