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Евродепутатите призовават за европейски
мерки за защита на жените бежанци
 
Евродепутатите смятат, че има нужда от реформа на политиките на ЕС за миграция
и убежище, като тази реформа трябва да съдържа мерки, които да гарантират
безопасността на жените бежанци, които освен това често пътуват с деца. Това се
казва в проекторезолюция, гласувана във вторник.
 
„Този  доклад  подчертаваизключителноуязвимото  положениенаженитебежанцив
Европейския  съюз.  Теса  избягалиот  преследване  вродните  си  страни,  като
предприемат опасно и рисковано пътуване, за да достигнат добезопасно място. При
пристигането си в приемнитецентроветезивече уязвимижени, коитоможе да сажертви
на сексуалнонасилие, трафикилидругинасилствени престъпления, са изправени пред
допълнителнибариери, които допълнителноизострятуязвимостта им“, каза докладчикът
Мери Хънибол (С&Д, Великобритания)
 
Резолюцията бе одобрена с 388 гласа „за“, 150 „против“ и 159 „въздържал се“.
 
Взимане под внимание пола в процеса за предоставяне на убежище
 
 
 
Според  проекторезолюцията,  при  оценка  на  молби  за  убежище,  индивидуални  и
основани на пола форми на насилие като изнасилване, сексуално насилие, генитално
осакатяване  на  жени,  насилствени  бракове  и  домашно насилие,  следва  да  бъдат
признати за основателни причини за търсене на убежище в ЕС. Евродепутатите също
така отбелязват необходимостта от приемни центрове, които вземат предвид и са
насочени  към  ЛГБТИ  общността,  тъй  като  насилието  срещу  тях  е  често  срещано
явление  в  този  вид  съоръжения.
 
Докладът съдържа и списък с мерки за гарантиране на нуждите на жените в процеса на
търсене на убежище. Сред тях е предоставянето на:
 

отделни спални помещения и санитарни възли за жените и мъжете;
 
интервюиращ и устен преводач от женски пол;
 
специализирани  съвети  при  травми  и  психологически  грижи  за  жени,
пострадали  въз  основа  на  своя  пол;
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осигуряването на грижи за децата по време на проверките и интервютата за
предоставяне на убежище;
 
информация за жените относно тяхното право да подадат молба за убежище,
независимо от своя съпруг като ключов фактор за тяхното овластяване;
 
обучение за специфичните за пола нужди, както и за сексуалното насилие,
трафика на хора и гениталното осакатяване
 

Прекратяване на задържането на деца, бременни жени и жертви на изнасилване
 
Евродепутатите призовават за прекратяване на задържането на деца, на бременни
жени, които търсят убежище, и на оцелелите от изнасилване и сексуално насилие и
трафик.
 
Също така, те потвърдиха необходимост от незабавно отваряне на безопасни и законни
маршрути  към  ЕС  с  цел  подобряване  на  сигурността  и  безопасността  на  жените
бежанци  и  противодействие  на  мрежите  за  незаконно  превеждане  на  хора.
Допълнително се смята, че законодателството и политиките, свързани с незаконната
миграция, не трябва да възпрепятстват достъпа до процедурите на ЕС за предоставяне
на убежище.
 
Равенство между половете 
 
Парламентът одобри и резолюция за равнопоставеност на половете в работата на
Европейския парламент, изготвена от Анджелика Млинар (ALDE, Австрия) гласувана с
453 гласа „за“, 173 „против“ и 79 „въздържал се“.
 
 
Допълнителна информация
 
Специалист: Maja 
 
Процедура: обща резолюция
 

55%
От началото на 2016 г. жените и децата представляват 55% от
хората,  пристигащи в  Гърция  в  търсене  на  убежище в  ЕС,  в
сравнение  с  38% през  юни 2015  г.

Други материали:
Женското лице на кризата с бежанците
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http://www.europarl.europa.eu/


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация:
•	Приетият текст ще бъде на разположение тук (линкът може да бъде отворен на
08.03.2016 г.)
•	Видеозапис на дебата (кликнете на 08.03.2016 г.)
•	EbS+ (08.03.2016 г.)
•	Аудиовизуални материали за професионалисти
Интервю с Мери Хънибол: „Има действителна нужда да се предпазят жените и децата“:
Брифинг: Половите аспекти на миграцията и предоставяне на убежище в ЕС: Общ
преглед

Krasimir SAVOV
COMM

+32 2 28 41996 (BXL)
krasimir.savov@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=03/08/2016
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2730
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160226STO16256/Refugees-There-is-a-real-need-to-protect-women-and-children
http://epthinktank.eu/2016/03/07/gender-aspects-of-migration-and-asylum-in-the-eu-an-overview/
http://epthinktank.eu/2016/03/07/gender-aspects-of-migration-and-asylum-in-the-eu-an-overview/


Фоторепортаж относно жените мигранти от Мари Дорини, която пътува из Гърция, Бивша югославска република Македония и

Германия.

Видеоматериали:
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=6a5f4843-9547-4cf1-a2f6-a5a600912050
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