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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 Pietų Sudano moterys ir merginos patiria didžiausią gimdyvių mirtingumo 
grėsmę pasaulyje, be to, viena iš septynių moterų Pietų Sudane miršta gimdydama arba ką 
tik pagimdžiusi1; kadangi pagrindinės gimdyvių mirčių priežastys yra infekcijos ir (arba) 
kraujo išsiliejimas, be to, Pietų Sudane labai trūksta pagrindinės medicinos įrangos, 
kvalifikuotų slaugytojų ir akušerių;

B. kadangi apskaičiuota, kad 48 proc. 15–19 metų merginų Pietų Sudane yra verčiamos 
sudaryti santuoką, ir kadangi pagal turimas žinias 12 metų mergaitės taip pat yra 
verčiamos sudaryti santuoką;

C. kadangi Pietų Sudane vyraujanti kraičio sistema yra grindžiama požiūriu, kad moteris yra 
tėvo arba vyro nuosavybė;

D. kadangi smurtas šeimoje visame Pietų Sudane yra laikomas įtvirtinta socialine norma ir 
kadangi 82 proc. moterų ir 81 proc. vyrų mano, kad moterys turėtų taikstytis su smurtu 
šeimoje ir neviešinti šios savo šeimos problemos2;

1. palankiai vertina pasiūlymą steigti pirmąją slaugos ir akušerijos mokyklą Džubos 
mokomojoje ligoninėje, tačiau pažymi, kad siekiant užtikrinti geresnę gimdyvių sveikatą 
reikia daugiau kvalifikuotų slaugytojų ir akušerių;

2. primygtinai ragina Pietų Sudano valdžios institucijas užtikrinti, kad policijos pareigūnai ir 
teisminių institucijų darbuotojai būtų geriau parengti kovoti su nusikaltimais ir smurtu 
prieš moteris;

3. ragina Pietų Sudano valdžios institucijas priimti įstatymus, pagal kuriuos visų formų 
smurtas prieš moteris ir priverstinės nepilnamečių santuokos būtų laikomi nusikalstama 
veika, būtų smerkiami visi atvejai, kai išteka jaunesnės nei 18 metų merginos, būtų 
užtikrinamas moterų saugumas, o nusikaltimo vykdytojai būtų nuteisiami;

4. primygtinai ragina Komisiją ir Pietų Sudano valdžios institucijas bendradarbiauti su 
bendruomenėmis ir moterų organizacijomis siekiant užtikrinti ir skatinti seksualinės ir 
reprodukcinės sveikatos paslaugas merginoms bei moterims, taip pat suteikti joms 
galimybę prireikus naudotis kontracepcijos priemonėmis, atlikti ŽIV/AIDS testus ir 
naudotis gydymo paslaugomis.

                                               
1 Humanitarinės naujienos ir tyrimai, 2012 m. pranešimas „Moterų saugumas Pietų Sudane“. 
2 „Conflict and Health“, 2013 m. kovo mėn. 


