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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a na její 

opční protokol, 

– s ohledem na Protokol o právech žen v Africe připojený k Africké chartě lidských práv 

a práv národů, 

– s ohledem na deklaraci OSN o ochraně žen a dětí za mimořádných událostí a za 

ozbrojených konfliktů a na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 (2000) a č. 1820 

(2008), 

– s ohledem na akční plán EU pro dosažení rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen 

v oblasti rozvojové spolupráce (období 2010–2015),  

– s ohledem na obecné zásady EU týkající se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje 

proti všem formám diskriminace žen, 

 

A. vzhledem k tomu, že porušování lidských práv a politická, environmentální, rozvojová 

a humanitární krize v oblasti Sahelu postihují především ženy, které jsou často oběťmi 

diskriminace, mimořádného fyzického ohrožení a lidské nejistoty, chronické chudoby 

a marginalizace; 

B. vzhledem k tomu, že v oblasti Sahelu tvoří ženy mezi drobnými zemědělci většinu, 

a přesto jsou z hlediska pozemkových práv znevýhodňovány; vzhledem k tomu, že 

skutečnost, že ženy půdu nevlastní, přispívá k jejich chudobě; 

C. vzhledem k tomu, že společenské prostředí, jež ženy v rostoucí míře omezuje, snižuje 

mobilitu, produktivitu a v konečném důsledku i schopnost žen být skutečnými vůdkyněmi 

a ochránkyněmi ženských práv; 

D. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů, posílení politického a hospodářského postavení 

žen, podpora rovnosti pohlaví a ochrana práv žen jsou zásadními prvky pro snížení 

chudoby a posílení udržitelného rozvoje; 

E. vzhledem k tomu, že na summitu o plánovaném rodičovství, který se konal v Londýně 

v červenci 2012, si více než stovka vlád, mezinárodních agentur a nevládních organizací 

stanovila jako cíl investovat do roku 2020 další 4 miliardy USD a pomocí nich zvýšit 

o 120 milionů počet žen užívajících antikoncepci v 69 nejchudších zemích světa, k nimž 

patří i země Sahelu, a vzhledem k tomu, že tato částka pouze doplňuje stávající obnos ve 

výši 10 miliard USD; 

F. vzhledem k tomu, že ze studií vyplývá, že dostane-li se ženám vzdělání a mohou-li 

vydělávat a spravovat své příjmy, vede to k řadě pozitivních výsledků: pokles úmrtnosti 

matek a dětí, zlepšení zdravotního stavu a výživy žen a dětí, nárůst zemědělské 
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produktivity, zmírnění změny klimatu, zpomalení růstu populace, rozvoj ekonomik 

a přerušení cyklu chudoby1; 

1. zdůrazňuje, že ženy jsou často oběťmi diskriminace, pokud jde o uznání jejich podílu na 

boji za mír; připomíná, že v případě, kdy je do procesů řešení konfliktů a budování míru 

pravidelně zapojováno více žen, hrají tyto ženy klíčovou úlohu při mírových jednáních, 

čímž se rozšiřuje rozsah rekonstrukce, obnovy a budování míru; vyzývá tedy k tomu, aby 

se ženy podílely na všech vnitrostátních, regionálních a mezinárodních procesech 

usmiřování týkajících se Mali, zejména severu země; žádá, aby vnitrostátní akční plány 

podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 byly předmětem pravidelného přezkumu 

a aby nejdůležitější body byly pravidelně aktualizovány; 

2. vyjadřuje své znepokojení nad diskriminací, které čelí ženy a dívky ve značné části této 

oblasti, zvláště pokud jde o přístup ke vzdělání, k zaměstnání respektujícímu jejich práva 

a ke zdravotní péči, a nad praktikami, jako jsou nucené sňatky, sexuální vykořisťování žen 

a mrzačení pohlavních orgánů; 

3. vyjadřuje hluboké znepokojení nad uplatňováním zákonů o „veřejném pohoršování“ 

a zákonů zakazujících shromažďování za „nemorálními účely“ vůči komunitě lesbiček, 

gayů, bisexuálů a transsexuálů v Mali a obecně v této oblasti; poznamenává, že i když 

nejsou v této oblasti homosexuální vztahy nezákonné, jsou zprávy o diskriminaci velmi 

časté; 

4. naléhavě žádá EU a země Sahelu, aby v plném rozsahu provedly tyto rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN: rezoluci č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti, která vyzývá k účasti 

žen na všech aspektech a na všech úrovních řešení konfliktu, rezoluci č. 1820 o sexuálním 

násilí v konfliktu a situacích po konfliktu a následné rezoluce č. 1888, 1889 a 1960, které 

vycházejí z výše uvedených rezolucí; vyzývá proto ke zdůraznění a k zajištění účasti žen 

v procesech budování míru a k uznání nutnosti zohlednit hledisko pohlaví při předcházení 

konfliktům, při mírových operacích, humanitární pomoci a obnově po skončení konfliktů; 

odsuzuje mimořádné utrpení, kterému jsou v oblastech, v nichž probíhají válečné 

konflikty, vystaveny ženy pouze z důvodu, že jsou to ženy; trvá na tom, že činy tohoto 

typu, včetně znásilňování dívek vojáky, nucené prostituce, nuceného oplodňování žen, 

sexuálního otroctví, znásilňování, sexuálního obtěžování a konsensuálních únosů (jimž 

předchází svedení), jsou trestnými činy, před nimiž nelze zavírat oči; tvrdí, že EU musí 

k těmto činům přistupovat jako k zásadním problémům, jež je nutno zohlednit; 

zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, aby ženy a dívky, které se staly oběťmi znásilnění 

v ozbrojených konfliktech, měly možnost podstoupit potrat; 

5. zdůrazňuje, že úsilí o boj proti beztrestnosti, včetně beztrestnosti v případě násilí 

páchaného na základě pohlaví během konfliktů, které má dopad na důstojnost žen, je 

zásadní pro obnovení stability a zajištění dlouhodobého míru; vítá tudíž, že malijská vláda 

postoupila záležitost Mezinárodnímu trestnímu soudu a že byla zřízena nezávislá 

mezinárodní vyšetřovací komise zabývající se zločiny a případy porušování lidských práv 

                                                 
1 Isobel Coleman, ‘The global glass ceiling: why empowering women is good for business’ (Skleněný strop ve 

světovém měřítku: proč je podnikání dobré pro posílení postavení žen), Foreign Affairs, sv. 89, květen/červen 

2010, s. 13–20; Populační fond OSN, ‘State of world population 2009 – Facing a changing world: women, 

population and climate’ (Stav světové populace v roce 2009 – Čelit měnícímu se světu: ženy, populace a klima). 
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v Mali; 

6. naléhá na země Sahelu, aby přezkoumaly své právní předpisy týkající se žen 

a vlastnických práv; zdůrazňuje, že je důležité, aby ženy vlastnily půdu, kterou obdělávají 

a na které žijí; 

7. poukazuje na případ západosaharských žen a na jejich důležitou úlohu ve společnosti 

Západní Sahary, především v uprchlických táborech, kde míra negramotnosti prudce 

poklesla z 95 % bezprostředně po období španělské kolonizace na dnešních 5 %; 

zdůrazňuje klíčovou úlohu žen při organizaci institucí Západní Sahary a zároveň vysokou 

účast těchto žen na rozhodovacích procesech všech úrovní, počínaje místními výbory až 

po parlament a vládu; 

8. odsuzuje porušování lidských práv, které postihuje západosaharské ženy na území 

okupovaném Marokem a které se projevuje zejména obtěžováním a sexuálním násilím, 

praktikami, kterých využívají okupační síly k zastrašování obyvatel Západní Sahary 

bojujících za své legitimní právo na sebeurčení; 

9. upozorňuje na úlohu, kterou západosaharské ženy hrají při udržování míru, podpoře 

dialogu a řešení konfliktu, stejně jako při ochraně společnosti a struktur Západní Sahary; 

10. odsuzuje zasahování evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR) do 

vnitřních záležitostí třetích zemí a znovu potvrzuje právo všech národů na suverenitu 

a sebeurčení bez jakéhokoli vměšování zvnějšku; domnívá se, že ve všech zemích je pro 

demokracii zásadní ochrana práv žen a podpora politik, které povzbuzují k aktivní účasti 

žen ve všech oblastech života společnosti; 

11. uznává však pozitivní úlohu, kterou sehrává evropský nástroj pro demokracii a lidská 

práva při ochraně práv žen a upevňování demokracie ve třetích zemích; 

12. vítá úsilí Africké unie ve vztahu k právům žen a připomíná význam Hospodářského 

společenství států západní Afriky (ECOWAS) při zajišťování stability regionu; 

13. žádá, aby byly vytvářeny politiky zohledňující specifickou situaci zranitelných skupin, 

jako jsou ženy, děti a osoby se zdravotním postižením, a potažmo aby byla k dispozici 

příslušná infrastruktura, jako nemocnice, školy a vzdělávací materiály, a zároveň nezbytná 

sociální, psychologická a administrativní podpora; zdůrazňuje, že je důležité 

spolupracovat s místními ženskými organizacemi a radit se s nimi; 

14. konstatuje, že již od počátku školní docházky je třeba věnovat zvláštní pozornost osvětě 

dívek i chlapců ohledně rovnosti pohlaví, aby se postupně měnily postoje a sociální 

stereotypy a aby se rovnost žen a mužů stala základním principem společnosti v oblasti 

Sahelu; 

15. vyzývá Komisi, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Radu, aby podnítily více 

zemí tohoto regionu k tomu, aby ve svých právních předpisech výslovně stanovily práva 

žen a dívek a aby upřednostňovaly programy zabezpečující tato práva, zejména přístup 

k veřejným službám, mj. v oblasti vzdělávání, přístup k právům na sexuální a reprodukční 

zdraví, k bezpečným úvěrům na potraviny, půdu a výrobní prostředky, zejména ve 
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venkovských oblastech, a ke zdravotní péči a soudnímu systému, a posílily tak finanční 

nezávislost žen tím, že se jim dostane pomoci při přechodu z neformálního do formálního 

pracovního sektoru, a podpořily jejich zapojení do politických a hospodářských 

rozhodovacích procesů a odstranily všechny formy násilí páchaného na ženách a dívkách, 

včetně nucených sňatků v útlém věku a barbarské praktiky mrzačení ženských pohlavních 

orgánů; 

16. zdůrazňuje, že domácí násilí není soukromou záležitostí rodiny a že výmluvy ohledně 

násilí opírající se o kulturní či náboženské přesvědčení jsou nepřijatelné; 

17. naléhavě vyzývá Komisi, ESVČ a partnerské země, aby během mírových jednání povýšily 

problém beztrestnosti na prioritní úroveň a aby zajistily, že pachatelé sexuálních trestných 

činů budou postaveni před soud; 

18. žádá země Sahelu, aby přijaly zákony a konkrétní opatření, které jakoukoliv podobu násilí 

páchaného na ženách, včetně násilí domácího a sexuálního, sexuálního obtěžování 

a škodlivých tradičních praktik, jako je mrzačení ženských pohlavních orgánů či nucené 

sňatky, a to především nezletilých dívek, zakážou a zavedou pro ně příslušné sankce; 

zdůrazňuje, jak důležitá je ochrana obětí a poskytování cílených služeb a že je současně 

třeba bojovat proti beztrestnosti útočníků a zaručit, že takovéto trestné činy budou 

vyšetřeny, souzeny a náležitě potrestány a že spravedlnost bude plně dostupná pro 

všechny ženy, aniž by byly jakkoli diskriminovány na základě náboženství či etnického 

původu; 

19. upozorňuje na skutečnost, že je třeba zapojit místní ženská sdružení do přípravy 

a provádění projektů a zároveň přihlédnout k jejich znalostem a zkušenostem a usnadnit 

jim přístup k veřejným financím na národní i mezinárodní úrovni; 

20. vyzývá země oblasti Sahelu, aby zajistily, že všechny dívky budou při narození 

zaregistrovány a následně se jim dostane základního vzdělání; 

21. žádá zvláštní zástupce EU pro oblast Sahelu a pro lidská práva, aby vypracovali společná 

opatření, jež účinněji zabezpečí práva žen v tomto regionu, a to tím, že budou bojovat 

proti beztrestnosti násilí na základě pohlaví a proti všem dalším typům násilí, které 

ohrožují důstojnost žen; naléhavě žádá Komisi, ESVČ a partnerské státy, aby učinily 

z práv žen a rovnosti pohlaví prioritu programů bilaterální pomoci a aby zajistily 

udržitelné a předvídatelné financování iniciativ, které jsou zaměřeny na posílení postavení 

žen a na podporu rovnosti mezi ženami a muži; odsuzuje zejména násilí, neboť je základní 

překážkou plného požívání společenské a hospodářské svobody žen; zdůrazňuje, že 

podpora rovnosti mezi ženami a muži by měla být považována za průřezové téma; 

22. naléhavě žádá mezinárodní společenství, aby věnovalo více finančních prostředků na 

podporu práv žen a zlepšování jejich postavení v této oblasti; 

23. poznamenává, že obchodování s lidmi je součástí rozsáhlého problému organizovaného 

zločinu, který zahrnuje také nezákonné obchodování s drogami, ropou, cigaretami, 

padělanými léky a střelnými zbraněmi; naléhavě žádá vedoucí představitele zemí oblasti 

Sahelu, aby spolupracovali na posílení systémů prosazování práva za účelem vymýcení 

všech druhů nezákonného obchodování, především ale obchodování s lidmi, které v této 
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oblasti postihuje zčásti velmi mladé či chudé ženy; 

24. vyjadřuje politování nad skutečností, že strategie EU na podporu bezpečnosti a rozvoje 

v oblasti Sahelu přijatá dne 21. března 2011 ani závěry týkající se této strategie přijaté 

Radou pro zahraniční věci dne 23. března 2012 nezmiňují podporu rovnosti mezi 

pohlavími, situaci žen či ochranu jejich práv; 

25. vyzývá země Sahelu, aby posílily svou spolupráci za účelem zahájení informačních 

kampaní o právech žen za účasti nevládních organizací, občanské společnosti, OSN 

a Evropské unie; 

26. s politováním konstatuje, že Komise neklade dostatečný důraz na genderový rozměr 

chudoby; domnívá se, že EU musí investovat do zvláštních potřeb žen a vytvořit balíčky 

sociální ochrany, které budou řešit problémy, jimž musí ženy čelit; zdůrazňuje, že rovnost 

mezi ženami a muži a posílení politického a hospodářského postavení žen jsou klíčovými 

body pro dosažení cílů rozvoje a snižování chudoby v oblasti Sahelu; naléhavě žádá 

Komisi, aby zaručila, že do všech rozvojových politik a programů Evropské unie, které se 

týkají oblasti Sahelu, bude začleněna otázka rovnosti mezi muži a ženami a zlepšování 

postavení žen; 

27. odsuzuje skutečnost, že rozpočtové škrty v oblastech, jako je zajištění potravin, zdraví 

nebo vzdělání, jež jsou klíčové pro dosažení rozvojových cílů tisíciletí, zhoršují i nadále 

potravinovou a humanitární krizi, které oblast Sahelu sužují; zdůrazňuje, že má-li se 

posílit udržitelný růst podporující začlenění a zajistit, aby se potravinové krize v oblasti 

Sahelu každoročně neopakovaly, je nezbytné zavést strukturální opatření v oblasti 

zemědělství, zajištění potravin a výživy a rovněž konkrétní opatření, která zabrání zabírání 

půdy; 

28. poznamenává, že ženy hrají zásadní úlohu v rozvoji oblasti Sahelu, především co se týče 

výživy, zajištění a produkce potravin, neboť jsou to právě ony, které v první řadě pracují 

v zemědělství, přestože je pro ně stále téměř nemožné vlastnit půdu, kterou 

obhospodařují; vyzývá Komisi, aby uznala klíčovou úlohu žen, kterou plní v oblasti 

drobného zemědělství pro zajišťování potravin, a aby investovala do programů určených 

na jejich podporu; trvá na tom, že by se strategie Unie měla rovněž zaměřit na opatření, 

jejichž účelem je zajistit, aby se nejohroženější osoby, obzvláště na venkově, mohly 

vzdělávat v oblasti zemědělství, výživy, dobrého zdraví a pracovních podmínek a 

v případě potřeby mohly využít také záchrannou síť; zdůrazňuje, že drobní zemědělci 

musí mít lepší přístup k mikroúvěrům, aby mohli investovat do lepších semen, hnojiv 

a zavlažovacích systémů a také do nástrojů nutných na ochranu plodin před škůdci 

a nemocemi, a aby tak jejich produkce, především produkce žen, byla udržitelná a mohli 

rovněž plně rozvinout svůj výrobní potenciál; 

29. zdůrazňuje, že je zcela nezbytné, aby Evropská unie poskytla humanitární pomoc, která 

přispěje k dosažení rozvojových cílů tisíciletí; zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout cíle 

týkajícího se zlepšení zdraví matek, aby se snížila jejich úmrtnost a zajistil všeobecný 

přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a plánování rodičovství; upozorňuje na 

důležitost vzdělání a zvyšování informovanosti ohledně sexuálního a reprodukčního 

zdraví jako nedílné součásti programu zaměřeného na zdraví žen; 
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30. zdůrazňuje, že je nutné připravit a provádět zdravotní programy pro posílení zdravotních 

systémů, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že světová hospodářská krize zkomplikovala 

pokrok v oblasti léčby HIV/AIDS, tuberkulózy, malárie a dalších nemocí. 
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