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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a dél-szudáni nők és lányok körében a világon a legmagasabb a gyermekágyi 
halandóság, és minden hetedik szudáni nő belehal a szülésbe, vagy meghal közvetlenül a 
szülés után1; mivel a gyermekágyi halandóság fő oka a fertőzés és/vagy vérzés, valamint 
Dél-Szudán súlyos hiányt szenved alapvető orvosi felszerelésekből, képzett nővérekből és 
bábákból,

B. mivel a becslések szerint Dél-Szudánban a 15–19 éves lányok 48%-át kényszerítik 
házasságra, és mivel a beszámolók szerint ez a probléma 12 éves lányokat is érint,

C. mivel az a hozzáállás, hogy a nők az apák és a férjek tulajdonát képezik, mélyen 
gyökerezik a Dél-Szudánban uralkodó hozományrendszerben,

D. mivel a családon belüli erőszakra úgy tekintenek egész Dél-Szudánban mint a szociális 
norma szerves részére, és mivel a nők 82%-a és a férfiak 81%-a gondolja úgy, hogy a 
nőnek el kell viselnie a családon belüli erőszakot és a problémákat a családon belül kell 
tartani2,

1. üdvözli az első Nővér- és Bábaképző Főiskola alapítását a jubai klinikán, de megjegyzi, 
hogy több képzett nővérre és bábára lenne szükség ahhoz, hogy jelentős javulás 
következhessen be az anyák egészségében;

2. sürgeti a dél-szudáni hatóságokat annak biztosítására, hogy a rendőrségi és az igazságügyi 
alkalmazottak magasabb színvonalú képzésben részesülhessenek, hogy hatékonyabban 
felvehessék a harcot a nők ellen elkövetett bűnökkel és erőszakkal szemben;

3. felszólítja a dél-szudáni hatóságokat, hogy fogadjanak el olyan törvényeket, amelyek a 
nők ellen elkövetett erőszakot és a kiskorúak házasságba kényszerítését annak minden 
formájában bűncselekménynek nyilvánítják, amelyek elítélnek minden olyan házasságot, 
ahol a feleség 18 évesnél fiatalabb, amelyek biztosítják a nők biztonságát és a 
bűncselekmények elkövetőinek tényleges elítélését;

4. sürgeti a Bizottságot és a dél-szudáni hatóságokat, hogy dolgozzanak együtt 
közösségekkel és nőszervezetekkel annak érdekében, hogy biztosítsák és támogassák a 
szexuális és reproduktív egészségügyi ellátásokat minden lány és nő számára, ideértve a 
fogamzásgátláshoz és a AIDS-teszthez, illetve szükség esetén annak kezeléséhez való 
hozzáférést.

                                               
1 Humanitarian news and analysis, 2012. évi jelentés: „A nők biztonsági helyzete Dél-Szudánban”.
2 Conflict and Health, 2013. március.


