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15. mudina dalībvalstis, reaģējot uz 
Covid-19 pandēmiju, apkarot ar dzimumu 
saistītu vardarbību, ar ko saskaras sievietes 
un meitenes, tostarp sievietes-
transpersonas, kā arī interseksuāles, 
nebināras personas un nenormatīvas 
dzimtes personas; mudina dalībvalstis 
turpināt analizēt datus par visu veidu ar 
dzimumu saistītu vardarbību un vardarbību 
ģimenē ierobežojošo pasākumu laikā un 
uzreiz pēc to atcelšanas un šādas 
vardarbības izplatības tendencēm un ziņot 
par to, kā arī par sekām, ko tā atstāj uz 
bērniem; atzīst, ka valstu reakcija nav 
bijusi pietiekama, lai apkarotu vardarbību 
pret sievietēm un meitenēm un ārkārtas 
reaģēšanas plānos, kā arī turpmākās 
ārkārtas situācijās, ņemtu vērā 
nepieciešamību novērst vardarbību pret 
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sievietēm, jo pienācīga uzmanība nav 
bijusi veltīta tam, lai ieviestu pārvietošanās 
ierobežojumu izņēmumus, izveidotu 
palīdzības tālruņa līnijas un informācijas 
kopīgošanas rīkus un signālus un 
nodrošinātu pastāvīgu piekļuvi veselības 
aprūpes pakalpojumiem, kā arī tam, lai 
tiktu saglabāta droša piekļuve likumīgi 
strādājošām klīnikām un patvēruma vietām 
vai alternatīvām izmitināšanas vietām ar 
pietiekamu uzņemšanas spēju, policijai un 
tiesu iestādēm, ārkārtas tiesām attiecīgu 
ierobežojošu un/vai aizsardzības rīkojumu 
izdošanai, un tam, lai visi iepriekš 
uzskaitītie elementi tiktu uzskatīti par 
būtiskiem; aicina dalībvalstis izveidot 
drošas un elastīgas ārkārtas brīdināšanas 
sistēmas, piedāvāt jaunus atbalsta 
pakalpojumus tiešai policijas informācijas 
sniegšanai ar tālruņa, e-pasta un īsziņu 
starpniecību un tādus tiešsaistes 
pakalpojumus kā palīdzības tālruņa līnijas, 
slēptas lietotnes, digitālās platformas un 
farmācijas tīkli un piešķirt ārkārtas 
finansējumu atbalsta dienestiem, 
nevalstiskajām organizācijām un 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
(PSO); aicina dalībvalstis nodrošināt, ka 
atbalsta pakalpojumu sniegšanā tiek 
izmantota saskaņota pieeja apdraudēto 
sieviešu identificēšanai un ka visi šie 
pasākumi ir pieejami un piekļūstami visām 
to jurisdikcijā esošajām sievietēm un 
meitenēm, tostarp sievietēm un meitenēm 
ar invaliditāti, neatkarīgi no viņu imigranta 
statusa, un nodrošināt dzimumsensitīvu 
apmācību veselības aprūpes darbiniekiem, 
kā arī ierindas policistiem un tiesu iestāžu 
darbiniekiem; aicina dalībvalstis dalīties 
savās inovācijās un paraugpraksē, kas 
izmantojama ar dzimumu saistītas 
vardarbības novēršanai, lai varētu labāk 
konstatēt un popularizēt iedarbīgu praksi, 
un aicina Komisiju popularizēt šo praksi;
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