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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā sieviešu un meiteņu vidū Dienvidsudānā ir visaugstākais māšu mirstības līmenis 
pasaulē un viena no septiņām sievietēm Dienvidsudānā mirst dzemdībās vai uzreiz pēc 
tām1; tā kā vislielākie māšu mirstības cēloņi ir saistīti ar infekciju un/vai asiņošanu un 
Dienvidsudānā nopietni trūkst pamata medicīniskā aprīkojuma, kvalificētu māsu un 
vecmāšu,

B. tā kā dati liecina, ka Dienvidsudānā 48 % meiteņu vecumā no 15 līdz 19 gadiem ir 
spiestas laulāties un saskaņā ar pieejamo informāciju divpadsmitgadīgas meitenes ir 
tikušas laulātas piespiedu kārtā,

C. tā kā viedoklis, ka sievietes ir tēva vai vīra īpašums, ir nostiprinājies Dienvidsudānā 
pastāvošajā līgavas pūra sistēmā,

D. tā kā vardarbību ģimenē visā Dienvidsudānā uzskata par iesakņojušos sociālo normu un 
82 % sieviešu un 81 % vīriešu uzskata, ka sievietēm būtu jāpacieš vardarbība ģimenē un 
viņas nedrīkst to izpaust nevienam ārpus ģimenes loka,2

1. atzinīgi vērtē pirmās Māsu un vecmāšu koledžas izveidi Džūbas mācību slimnīcā, tomēr 
atzīmē, ka ir nepieciešams lielāks skaits kvalificētu māsu un vecmāšu, lai nodrošinātu 
būtisku mātes veselības aprūpes uzlabojumu;

2. mudina Dienvidsudānas valsts iestādes nodrošināt, lai policijas un tiesu iestāžu darbinieki 
tiktu labāk apmācīti risināt problēmas saistībā ar noziegumiem un vardarbību pret 
sievietēm;

3. aicina Dienvidsudānas valsts iestādes pieņemt tiesību aktus, kuri par noziedzīgu 
nodarījumu atzīst visa veida vardarbību pret sievietēm, kā arī nepilngadīgo piespiedu 
laulības, nosoda visas laulības, kurās stājas meitenes, kas nav sasniegušas 18 gadu 
vecumu, garantē sieviešu drošību un nodrošina noziedzīgajos nodarījumos vainīgo 
notiesāšanu;

4. mudina Komisiju un Dienvidsudānas valsts iestādes strādāt ar kopienām un sieviešu 
organizācijām, lai nodrošinātu un sekmētu seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpi 
meitenēm un sievietēm, tostarp kontracepcijas līdzekļu pieejamību un vajadzības 
gadījumā HIV/AIDS pārbaudi un ārstēšanu.

                                               
1 Humānā palīdzība: jaunumi un analīze; ziņojums „Sieviešu drošība Dienvidsudānā”, 2012. gads.
2 Conflict and Health, 2013. gada marts


