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PRIJEDLOZI

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za razvoj da kao nadležni odbor u 
prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi sljedeće prijedloge:

A. budući da su žene i djevojke u Južnom Sudanu izložene najvišoj stopi smrtnosti pri 
porodu na svijetu i da jedna od sedam žena u Južnom Sudanu umire za vrijeme ili 
neposredno nakon poroda1; budući da su glavni uzroci smrti pri porodu infekcije i/ili 
krvarenja i da je Južni Sudan suočen s velikim nedostatkom osnovne medicinske opreme i 
kvalificiranih medicinskih sestara i primalja,

B. budući da se procjenjuje da se 48 % djevojaka u Južnom Sudanu u dobi od 15 do 19 
godina prisiljava na stupanje u brak i da postoje izvješća o djevojčicama starim 12 godina 
koje su prisiljene da stupe u brak,

C. budući da je stav da su žene vlasništvo očeva ili muževa ukorijenjen u postojeći sustav 
miraza u Južnom Sudanu,

D. budući da se obiteljsko nasilje smatra ukorijenjenom društvenom normom diljem Južnog 
Sudana i da 82 % žena i 81 % muškaraca smatra da bi žena trebala tolerirati obiteljsko 
nasilje i taj problem zadržati unutar obitelji2,

1. pozdravlja osnivanje prve Škole za sestrinstvo i primaljstvo pri Učilišnoj bolnici u Jubi, 
ali napominje da je za poboljšanje zdravlja majki potreban veći broj kvalificiranih 
medicinskih sestara i primalja;

2. poziva vlasti Južnog Sudana da osiguraju bolju osposobljenost policijskih i sudskih 
djelatnika za postupanje u kaznenim djelima protiv žena i nasilju nad ženama;

3. poziva vlasti Južnog Sudana da donesu zakone kojima će svi oblici nasilja nad ženama i 
prisilan brak maloljetnih osoba postati kazneno djelo te da osude sve brakove djevojčica 
mlađih od 18 godina, zajamče sigurnost žena i osiguraju osuđivanje počinitelja kaznenih 
djela;

4. poziva Komisiju i vlasti Južnog Sudana da rade sa zajednicama i ženskim organizacijama 
na pružanju i promicanju spolne i ginekološke zdravstvene zaštite za djevojke i žene, što 
podrazumijeva i pristup kontracepcijskim sredstvima, testiranje na HIV/AIDS, a po 
potrebi i liječenje.

                                               
1 Novosti i analize o humanitarnim pitanjima, izvješće „Sigurnost žena u Južnom Sudanu”, 2012. 
2 Sukob i zdravlje, ožujak 2013. 


