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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker ima Južni Sudan najvišjo stopnjo umrljivosti mater na svetu in vsaka sedma deklica ali 
ženska umre med porodom oziroma tik po njem1; ker so najpogostejši vzrok smrti mater 
infekcije in/ali krvavitve in ker v Južnem Sudanu vlada resno pomanjkanje osnovnih 
medicinskih pripomočkov in usposobljenih medicinskih sester ter babic,

B. ker ocene kažejo, da je 48 % deklic v Južnem Sudanu med 15 in 19 letom prisiljenih v 
zakon, in ker obstajajo poročila, da so bile v zakon prisiljene tudi 12-letne deklice,

C. ker je stališče, da so ženske last njihovih očetov ali možev, zakoreninjeno v sistemu dote, 
ki obstaja v Južnem Sudanu,

D. ker je družinsko nasilje družbena norma, zakoreninjena po vsem Južnem Sudanu, in ker 
82 % žensk in 81 % moških verjame, da bi ženske morale družinsko nasilje prenašati in o 
njem ne bi smele govoriti izven družinskega kroga2,

1. pozdravlja ustanovitev prvega kolegija medicinskih sester in babic v študijski bolnišnici v 
Jubi, vendar ugotavlja, da je za bistveno izboljšanje zdravja mater potrebnih več 
usposobljenih medicinskih sester in babic;

2. poziva južnosudansko vlado, naj zagotovi, da bosta policija in sodstvo bolje usposobljena 
za boj proti zločinu in nasilju nad ženskami;

3. poziva južnosudansko vlado, naj sprejme zakone, ki bodo kot zločin opredelili vse oblike 
nasilja nad ženskami ter prisilne poroke mladoletnic, naj obsodi vse poroke, ki vključujejo 
deklice, mlajše od 18 let, zajamči varnost žensk in zagotovi, da bodo storilci teh kaznivih 
dejanj obsojeni;

4. poziva Komisijo in južnosudansko vlado, naj sodelujeta z ženskimi organizacijami in 
skupnostmi, da bi zagotovili in spodbujali skrb za spolno in reproduktivno zdravje deklic 
in žensk, kar naj vključuje tudi dostop do kontracepcije ter testiranje in zdravljenje za 
HIV/aids, kjer je to potrebno.

                                               
1 Humanitarne novice in analiza, poročilo o varnosti žensk v Južnem Sudanu 2012 (Humanitarian news and 
analysis, Report on ‘Women’s Security in South Sudan’ 2012).
2 Conflict and Health, marec 2013.


