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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže ženy a dievčatá v Južnom Sudáne čelia najvyššej miere úmrtnosti matiek na svete 
a jedna zo siedmich žien v Južnom Sudáne zomrie počas pôrodu alebo bezprostredne 
po ňom1; keďže medzi najzávažnejšie príčiny úmrtí matiek patrí infekcia 
a/alebo krvácanie a keďže Južný Sudán trpí vážnym nedostatkom základného lekárskeho 
vybavenia a kvalifikovaných sestier a pôrodných asistentiek;

B. keďže podľa odhadov je v Južnom Sudáne 48 % dievčat vo veku 15 – 19 rokov nútených 
k uzatvoreniu manželstva a keďže k sobášu boli údajne nútené aj 12-ročné dievčatá;

C. keďže postoj, že žena je majetkom svojho otca alebo manžela, je v Južnom Sudáne pevne 
zakotvený v existujúcom systéme vena;

D. keďže domáce násilie je považované za sociálnu normu, ktorá je pevne zakorenená 
v celom Južnom Sudáne a keďže 82 % žien a 81 % mužov verí, že žena by mala domáce 
násilie tolerovať a problémy nevynášať von z kruhu rodiny2;

1. víta zriadenie prvej vysokej školy pre zdravotné sestry a pôrodné asistentky vo fakultnej 
nemocnici v Jube, poznamenáva však, že na zabezpečenie výrazného zlepšenie zdravia 
matiek je potrebných viac kvalifikovaných zdravotných sestier a pôrodných asistentiek;

2. naliehavo vyzýva juhosudánske orgány, aby zabezpečili lepšiu odbornú prípravu 
policajných a justičných pracovníkov, pokiaľ ide o riešenie trestných činov a násilností 
páchaných na ženách;

3. vyzýva juhosudánske orgány, aby prijali právne predpisy, ktoré budú kriminalizovať 
všetky formy násilia páchaného na ženách, ako aj nútené manželstvá maloletých, a aby 
odsúdili všetky manželské zväzky s dievčatami do 18 rokov, zaručili bezpečnosť žien 
a zabezpečili odsúdenie páchateľov trestných činov;

4. naliehavo vyzýva Komisiu a juhosudánske orgány, aby spolupracovali so združeniami 
a ženskými organizáciami s cieľom poskytovať a podporovať starostlivosť o sexuálne 
a reprodukčné zdravie žien vrátane prístupu k antikoncepcii a testovaniu na HIV/AIDS 
a v prípade potreby k liečbe HIV/AIDS.

                                               
1 Humanitárne správy a analýzy (Humanitarian news and analysis), správa na tému Bezpečnosť žien v Južnom 
Sudáne z roku 2012.
2 Konflikt a zdravie (Conflict and Health) z marca 2013.


