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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. februarja 2014 o časovnem načrtu EU za boj 

proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2014 o EU in svetovnem razvojnem 

okviru po letu 20152, 

– ob upoštevanju končne izjave 4. svetovnega kongresa proti smrtni kazni, v kateri se 

poziva k splošni odpravi smrtne kazni, kongres pa je potekal od 24. do 26. februarja 2010 

v Ženevi,  

A. ker ima EU posebnega predstavnika za človekove pravice, ki bi moral v okviru svoje 

funkcije Unijo podpirati pri usklajevanju njenih dejavnosti, da bo njeno delovanje na 

področju spodbujanja spoštovanja človekovih pravic po vsem svetu, zlasti pa pravic 

žensk, postalo bolj jasno in vidno; 

B. ker nasilje na podlagi spola in zlasti nasilje nad ženskami in dekleti pomeni kršitev 

pravice ženske do telesne nedotakljivosti in ima lahko resne, trajne posledice za zdravje 

žrtve; 

C. ker posledice nasilja na podlagi spola vplivajo na dobrobit žrtev na vseh področjih 

življenja; 

D. ker se pri uveljavljanju demokracije predpostavlja, da imajo ženske in moški enake 

pravice in status; 

E. ker so v času oboroženih spopadov ženske in otroci, tudi begunke in begunski otroki, 

prosilci za azil in osebe brez državljanstva, med najranljivejšimi družbenimi skupinami in 

ker so se zelo povečale nevarnosti, ki so jim med humanitarnimi krizami izpostavljena 

razseljena najstniška dekleta; 

F. ker se nasilja nad ženskami in/ali diskriminacije žensk ne more upravičevati s političnimi, 

verskimi ali kulturnimi razlogi; 

G. ker je nasilje nad ženskami in dekleti, zlasti nasilje v družini, najbolj razširjena oblika 

kršitve človekovih pravic na svetu, vpliva na vse ravni družbe, ne glede na starost, 

izobrazbo, dohodek, socialni položaj ter državo izvora ali stalno prebivališče, in je velika 

ovira za enakost spolov;  

H. ker je nasilje na podlagi spola opredeljeno kot nasilje nad osebo zaradi njenega spola, 

spolne identitete ali spolnega izražanja oziroma kot nasilje, ki nesorazmerno prizadene 

osebe določenega spola; 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0062. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0059. 
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I. ker je tveganje nasilja, zlorab in zanemarjanja pri invalidnih ženskah in dekletih večje, 

zlasti v institucionaliziranem okolju, zaradi česar pogosto pride do nepoznavanja tega 

problema; 

J. ker bi morali biti spodbujanje pravic žensk, enakost spolov in boj proti nasilju nad 

ženskami osnovni in ključni elementi dialogov o človekovih pravicah med EU in tretjimi 

državami; ker ima evropski instrument za demokracijo in človekove pravice (EIDHR) 

pozitivno vlogo; ker bi morali Evropska služba za zunanje delovanje in Komisija pri 

sodelovanju s katero koli državo pravočasno prepoznati težave, ki jih je treba prednostno 

obravnavati, da bodo sredstva in viri lahko bolje prilagojeni ciljem; 

K. ker je dostop do osnovnih storitev zdravstvenega varstva in storitev spolnega in 

reproduktivnega zdravja temeljni vidik enakosti spolov in ker ta dostop še ni zagotovljen 

povsod po svetu; 

L. ker spolno in reproduktivno zdravje in pravice izhajajo iz temeljnih človekovih pravic in 

so bistveni elementi človekovega dostojanstva1;  

M. ker nobene vrste diskriminacije in nasilja nad ženskami, vključno s spolno zlorabo, 

pohabljanjem spolnih organov, prisilnimi porokami, tako imenovanimi zločini iz časti, 

komercialnim spolnim izkoriščanjem žensk in nasiljem v družini nikoli ne bi smeli 

upravičevati z nobenim političnim, družbenim, verskim ali kulturnim razlogom ali ljudsko 

ali plemensko tradicijo; 

1. poudarja, da je pomembno, da oblasti začnejo razvijati izobraževalne kampanje, 

namenjene moškim, zlasti mlajših generacij, in tako preprečujejo in postopoma odpravijo 

vse vrste nasilja na podlagi spola; poudarja, da je treba poskrbeti, da bodo zdravstveni 

delavci, policisti, tožilci in sodniki v EU in v tretjih državah primerno usposobljeni za 

nudenje podpore in pomoči žrtvam nasilja; 

2. poziva EU in države članice, naj podprejo polno udeležbo žensk pri sprejemanju političnih 

in gospodarskih odločitev, zlasti pri vzpostavljanju miru, prehodu v demokracijo in 

reševanju konfliktov; spodbuja države članice, Komisijo in Evropsko službo za zunanje 

delovanje, naj se osredotočijo na gospodarsko in politično emancipacijo žensk v državah v 

razvoju, spodbujajo njihovo vključevanje v podjetja in izvajanje regionalnih projektov in 

lokalnih razvojnih projektov; 

3. poudarja, da je zmanjševanje neenakosti spolov, boj proti nasilju na podlagi spola in 

spodbujanje enakosti in pravic žensk posebnega pomena za razvoj vzdržnih demokratičnih 

družb;  

4. poudarja, da je treba zagotoviti, da bodo ženske v Evropi in drugje po svetu imele pravice, 

da bodo lahko, tako kot moški, svobodno sprejemale odločitve, brez kakršnega koli 

ideološkega, političnega ali verskega vsiljevanja; 

5. zato poziva vse države članice Sveta Evrope, naj podpišejo in ratificirajo konvencijo o 

preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima; v zvezi s 

                                                 
1 Gl. odstavek 7(2) in (3) akcijski program Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju. 
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tem poziva EU, naj ukrepa za pristop k tej konvenciji, da bi zagotovili usklajenost 

notranjega in zunanjega delovanja EU na področju nasilja nad ženskami; 

6. poudarja, da je treba za učinkovit boj proti nasilju nad ženskami spremeniti odnos do 

žensk in deklet v družbi, saj so prepogosto predstavljene v podrejenih vlogah in se nasilje 

nad njimi vse prepogosto dopušča ali pa se zmanjšuje njegova teža; poudarja, da so spolni 

stereotipi med glavnimi vzroki za kršitve pravic žensk in neenakosti med spoloma; 

ugotavlja, da je treba posebno pozornost nameniti ustavnim, zakonodajnim in uredbenim 

določbam, na podlagi katerih ženske zaradi svojega spola niso enako obravnavane, na 

primer glede dostopa do sodnega varstva, lastnine, posojil, zdravstvene oskrbe ali 

izobraževanja; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj poudarita 

pomen vključenosti moških v kampanje obveščanja in ozaveščanja o pravicah žensk; 

7. je globoko zaskrbljen zaradi naraščanja primerov nasilja na podlagi spola v mnogih delih 

sveta, kar je eden od pokazateljev vsesplošne krize, zlasti pa zaradi vse pogostejših 

umorov žensk in deklet v Mehiki in drugih državah Srednje in Južne Amerike, ki so del 

splošnega nasilja in strukturne diskriminacije; ostro obsoja vse vrste nasilja na podlagi 

spola, grozljive umore žensk in deklet ter dejstvo, da storilci ostajajo večinoma 

nekaznovani, kar je zanje nekak precedens in jih še dodatno spodbuja; 

8. poudarja, da je treba za zagotovitev pravice do izobraževanja in dostopa do njega, zlasti za 

dekleta, storiti več; pozdravlja dejstvo, da sta Malala Jusafzaj in Kailaš Satjarti za svoj boj 

za pravice otrok prejela Nobelovo nagrado; ugotavlja, da je dostop do izobraževanja, vsaj 

deloma, predpogoj za polno izvajanje drugih človekovih pravic, kot so svoboda vesti in 

verska svoboda ter udeležba v političnem življenju;  

9. poziva Komisijo, Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj sprejmejo 

konkretne ukrepe, s katerimi bodo obravnavale vprašanje položaja žensk, in zagotovijo 

njihovo svobodo in spoštovanje njihovih najbolj temeljnih pravic ter sprejmejo ukrepe, s 

katerimi bodo preprečile izkoriščanje in zlorabo žensk in otrok in nasilje nad njimi; 

10. poziva ZN, predvsem pa posebno poročevalko za nasilje nad ženskami Rashido Manjoo, 

naj storijo vse, kar je v njihovih močeh, da bi izsledili žrtve zlorab in nasilja nad dekleti in 

ženskami ter preiskali in preučili dejstva in okoliščine teh primerov, da se prepreči 

nekaznovanost storilcev ter zagotovi, da bodo za vsa svoja dejanja odgovarjali; podpira 

delo posebne predstavnice ZN za spolno nasilje v konfliktih Zainab Hawe Bangure; 

11. poziva Komisijo in države članice, naj nasilje nad ženskami in kršitve človekovih pravic 

na podlagi spola obravnavajo na mednarodni ravni, zlasti v okviru veljavnih dvostranskih 

pridružitvenih sporazumov in mednarodnih trgovinskih sporazumov, pa tudi tistih, o 

katerih pogajanja še potekajo; 

12. pozdravlja priporočila Odbora za odpravo diskriminacije žensk glede preprečevanja 

konfliktov in razmer med konflikti in po njih, v skladu s prelomnima resolucijama 

varnostnega sveta ZN št. 1325 in št. 1820 o ženskah, miru in varnosti; nadalje opozarja 

mednarodno skupnost, da je treba ženske in dekleta zaščititi, zlasti zagovornice 

človekovih pravic, ki so pogosto tarča nasilja, in poziva k zaščiti pred posilstvom in 

prisilno prostitucijo; poudarja, da bi bilo treba žrtvam nasilja na podlagi spola v pravnih 

postopkih nuditi podporo, ter opozarja na to, da lahko institucionalne in neinstitucionalne 
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organizacije žrtvam zelo pomagajo; 

13. ponavlja, da je pohabljanje ženskih spolnih organov huda kršitev človekovih pravic in 

tema, kateri je treba v okviru dialoga EU z državami, v katerih je ta praksa zelo razširjena, 

nameniti posebno pozornost; nadalje poudarja, da ima pohabljanje ženskih spolnih 

organov resne in dolgoročne posledice na zdravje žensk in s tem tudi na njihove možnosti 

za razvoj; spodbuja Evropsko službo za zunanje delovanje in države članice, naj v 

političnih dialogih s partnerskimi državami, v katerih se pohabljanje ženskih spolnih 

organov še vedno izvaja, to vprašanje tudi v prihodnje obravnavajo; 

14. najostreje obsoja hude kršitve človekovih pravic v oboroženih spopadih v nedavnih in 

sedanjih krizah, še zlasti usmrtitve po hitrem postopku, posilstva in druge oblike spolnega 

nasilja, mučenje ter samovoljne aretacije in pridržanja, zlasti zaradi položaja žensk in 

otrok, ki so še posebej ranljivi; poziva EU, naj se bori proti nekaznovanosti v vseh teh 

primerih in podpre ukrepe nacionalnih sodnikov in Mednarodnega kazenskega sodišča, da 

bodo storilci privedeni pred sodišče; 

15. poudarja, da je pomembno, da se ne spodkopava pravni red pekinških izhodišč za 

ukrepanje v zvezi z dostopom do izobraževanja in zdravja kot temeljne človekove pravice 

in da je pomembno tudi varstvo spolnih in reproduktivnih pravic; poudarja, da splošno 

spoštovanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter dostop do ustreznih storitev 

prispevata k predporodni oskrbi in možnosti preprečitve tveganih porodov ter zmanjšujeta 

umrljivost dojenčkov in otrok; poudarja, da so načrtovanje družine, zdravje mater in 

službe za opravljanje varnega splava pomembni elementi, s katerimi lahko rešimo 

življenje žensk, in da bi odrečen splav, ki bi lahko rešil življenje, pomenil hudo kršitev 

človekovih pravic; poziva EU, naj še naprej varuje spolno in reproduktivno zdravje in 

povezane pravice, in poudarja, da morajo biti te politike v središču razvojnega 

sodelovanja s tretjimi državami, hkrati pa morajo biti vključene v prihodnji akcijski načrt 

o enakosti spolov in krepitvi vloge žensk pri razvoju, zlasti za obdobje 2015–2020, pri 

čemer naj s pomočjo političnega dialoga in posebnih ukrepov vključi lokalno civilno 

družbo; 

16. poudarja, da je nasilje na podlagi spola, vključno s škodljivimi običaji in tradicionalnimi 

praksami, kršitev osnovnih pravic, zlasti človekovega dostojanstva, pravice do življenja in 

pravice do osebne celovitosti; 

17. odločno obsoja, da se spolno nasilje nad ženskami še vedno uporablja kot vojno orožje; 

poudarja, da je treba narediti več za zagotovitev spoštovanja mednarodnega prava in 

dostopa do psihološke podpore za ženske in dekleta, zlorabljenih v spopadih; pozdravlja, 

da je dr. Denis Mukwege za svojo zavezanost boju proti spolnemu nasilju nad ženskami 

prejel nagrado Saharova za leto 2009, in poziva EU, države članice, mednarodne 

organizacije in civilno družbo, naj okrepijo sodelovanje in tako ozaveščajo in se borijo 

proti nekaznovanosti; 

18. poudarja pomen krepitve vloge žensk pri spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih 

reform, podpiranju preprečevanja konfliktov ter utrjevanju politične udeležbe in 

zastopanosti; v zvezi s tem nadalje ugotavlja, da bi bilo treba upoštevati priporočila iz 

poročil misij EU za opazovanje volitev v zvezi s polno in enakopravno udeležbo žensk pri 

procesu volitev in ravnati v skladu z njimi; 
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19. poziva k takojšnji ustavitvi vseh nasilnih dejanj, spolnih napadov in drugih oblik 

ponižujočega ravnanja z zagovorniki pravic žensk in ženskami, ki protestirajo za 

demokracijo in pravice, zlasti v državah arabske pomladi; nadalje poziva k resni in 

nepristranski preiskavi vseh takšnih primerov, odgovorni zanje pa naj v celoti odgovarjajo 

za svoje ravnanje; 

20. poudarja, da je istanbulska konvencija o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v 

družini ter o boju proti njima pomembno in zavezujoče mednarodno orodje in da se bo s 

pristopom vse več držav k tej konvenciji bistveno prispevalo k razvoju celostne politike za 

zaščito in krepitev vloge žrtev ter za spodbujanje mednarodnega sodelovanja na tem 

področju; 

21. poudarja, da je treba obravnavati trgovino z ljudmi, katere žrtve so večinoma ženske, ki se 

izkoriščajo v spolne namene; poudarja, da je treba okrepiti sodelovanje s tretjimi državami 

glede izmenjave dobrih praks in razbijanja mrež trgovine z ljudmi, ki nove žrtve najdejo 

tudi s pomočjo interneta; 

22. želi poudariti pomen izvajanja kampanj obveščanja in ozaveščanja v skupnostih, v katerih 

se izvaja pohabljanje ženskih spolnih organov in kjer prihaja do spolnih zlorab deklic, 

zgodnjih in prisilnih porok, umorov žensk in deklet in drugih kršitev človekovih pravic na 

podlagi spola, pa tudi pomen vključitve zagovornikov človekovih pravic, ki se že borijo za 

odpravo teh praks, v priprave in izvedbo teh kampanj; ponavlja, da poroke otrok, zgodnje 

in prisilne poroke in nezmožnost uveljavitve najnižje zakonsko predpisane starosti za 

poroko pomenijo kršitev pravic otrok, hkrati pa ovirajo tudi krepitev vloge žensk;  

23. ponovno poudarja, da je mednarodna skupnost položaj invalidk opredelila kot prednostno 

nalogo; želi spomniti na sklepe Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice, v 

katerih je navedeno, da bi morali politike in programe za obravnavanje problema nasilja 

nad invalidnimi ženskami in dekleti pripravljati v tesnem sodelovanju z invalidnimi 

osebami, pri tem pa priznati njihovo avtonomijo, ter z invalidskimi organizacijami, 

vključno s tistimi, ki zagotavljajo storitve za preživele; poudarja, da je treba institucije 

redno nadzorovati, negovalcem pa zagotoviti ustrezno usposabljanje; 

24. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru svoje zunanje politike dejavno spodbujajo 

nediskrimanacijo na podlagi spola, rase in etničnega porekla ter na podlagi vere ali 

prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti, tudi s pomočjo instrumenta za 

razvojno sodelovanje (EIDHR); 

25. poziva EU in države članice, naj odločno spodbujajo in zaščitijo uživanje vseh človekovih 

pravic lezbijk, gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev (LGBTI); 

26. poziva Komisijo, naj pri oblikovanju zunanje politike širše uporablja ocene učinka z 

vidika spola, zlasti kar zadeva sklepanje mednarodnih sporazumov; 

27. poudarja pomen preprečevanja kršitev človekovih pravic, s posebnim poudarkom na 

položaju romskih žensk in otrok, ki so pogosto izpostavljeni večplastni diskriminaciji; 

poudarja pomen krepitve položaja Rominj in vzpostavitve ustrezne stanovanjske politike 

kot izhodišče za izboljšanje njihovega položaja; 
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28. pozdravlja in podpira izjavo iz Adis Abebe o pospešitvi izvajanja pekinških izhodišč za 

ukrepanje, ki je bila sprejeta novembra 2014 na 9. afriški konferenci o ženskah, o 

reproduktivnem zdravju žensk in virusu HIV/aidsu, v okviru katere so pozvali k naložbam 

v pravice na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, tudi s sprejetjem in izvajanjem 

zakonov o spolnem in reproduktivnem zdravju, ozaveščanjem in storitvami obveščanja za 

najstnike in ženske, vključno s celovitim izobraževanjem in obveščanjem o spolnem 

zdravju in storitvami v zvezi z njim; ponovno poziva k širšemu zagotavljanju storitev 

načrtovanja družine in kontracepcijskih sredstev, dostopu do varnih in zakonitih storitev 

splava, v skladu z nacionalnimi zakoni in politikami, ter k zaščiti reproduktivnih pravic 

žensk z odobritvijo medicinskega splava v primeru spolnega napada, posilstva ali incesta, 

v skladu z Maputskim protokolom k Afriški listini o človekovih pravicah in pravicah 

ljudstev; 

29. meni, da je premajhna zastopanost žensk pri sprejemanju političnih odločitev vprašanje 

temeljnih pravic in demokracije, ki kaže zmožnost vlad, da se čim bolj posvetijo izgradnji 

in ohranjanju demokracije; pozdravlja zakonsko predpisane sisteme enake zastopanosti in 

kvote po spolu ter v zvezi s tem poziva k čim prejšnjemu razvoju zakonodajnega 

postopka; 

30. poziva EU in države članice, naj zagotovijo pristop, ki bo temeljil na pravicah in bo 

zajemal vse človekove pravice, in naj tudi v prihajajoči razvojni agendi za obdobje po 

letu 2015 dejavno zagovarjajo samostojen cilj za krepitev vloge žensk in deklet in 

spodbujanje, spoštovanje in izpolnjevanje njihovih človekovih pravic, vključno s celovito 

spolno vzgojo in splošnim dostopom do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, pa 

tudi enakost spolov, kot predpogoj za boj proti spolnemu genocidu; 

31. poudarja pomen boja proti stereotipom z dajanjem pozitivnih podob, pa tudi s 

spodbujanjem resničnih primerov invalidk in prikazovanjem, kako jim zmožnosti 

kompenzacije omogočajo izpolnjeno poklicno in zasebno življenje, ter z izogibanjem 

stopnjevanju negativnih stereotipov v jeziku, razpravah in politikah v zvezi z invalidkami; 

poziva EU, naj skupaj z državami članicami izvaja proaktivne ukrepe za vključitev 

invalidk na trg dela; 

32. ponavlja dolgotrajno nasprotovanje smrtni kazni v vseh okoliščinah ter poziva k 

takojšnjemu moratoriju za usmrtitve v državah, v katerih se smrtna kazen še vedno izvaja; 

33. poziva države članice, naj bodo – ob upoštevanju lastnih izobraževalnih sistemov – pri 

izvajanju načel vključujočega izobraževanja dosledne pri ravnanju z otroki iz socialno 

šibkejšega okolja in invalidnimi otroki; 

34. poziva k ambiciozni dolgoročni politični strategiji in akcijskemu načrtu za javno zdravje, 

inovacije in dostop do zdravil, s katerima bi med drugim preučili nove sheme spodbud za 

raziskave in razvoj, kot je zapisano v poročilu posvetovalne strokovne delovne skupine za 

raziskave in razvoj Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2012 o financiranju in 

usklajevanju, da bi zavarovali pravico do življenjskega standarda, ki bo zagotavljal 

zdravje in dobro počutje vsakega posameznika, ne glede na raso, vero, politično 

prepričanje ali ekonomski in socialni položaj; poudarja, da pandemija virusa HIV še 

vedno najbolj prizadene ženske in dekleta, ki so tudi najbolj udeležene pri oskrbi bolnikov 

v svojih skupnostih; 
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35. obžaluje, da v zvezi s telesi žensk in deklet, še zlasti njihovim spolnim in reproduktivnim 

zdravjem in pravicami, še vedno potekajo ideološki spori, ter poziva EU in njene države 

članice, naj priznajo neodtujljive pravice žensk in deklet do telesne nedotakljivosti in 

samostojnega odločanja, med drugim glede pravice do dostopa do prostovoljnega 

načrtovanja družine ter varnega in zakonitega splava in življenja brez nasilja, tudi brez 

pohabljanja ženskih spolnih organov, porok otrok, zgodnjih in prisilnih porok ter brez 

posilstev med partnerjema; 

36. poziva EU in njene države članice, naj pripravijo obsežen pregled pekinških izhodišč za 

ukrepanje in tako v letu 2015 obeležijo njihovo 20. obletnico; 

37. poziva Komisijo, naj spolno in reproduktivno zdravje in pravice vključi v svojo naslednjo 

zdravstveno strategijo kot temeljne človekove pravice ter tako zagotovi usklajenost 

notranjih in zunanjih politik EU; 

38. vztraja, da mora biti uravnotežena zastopanost spolov sestavni del misij Evropske službe 

za zunanje delovanje v tujini in da se za vsako misijo pripravi posebna strategija glede 

pravic deklet in žensk in glede enakosti spolov, skupaj s posebnim poglavjem o enakosti 

spolov v naslednjem akcijskem načrtu Evropske službe za zunanje delovanje za človekove 

pravice; 

39. poudarja, da za zagotavljanje humanitarne pomoči EU in njenih držav članic ne bi smele 

veljati omejitve drugih partnerskih donatorjev glede potrebnega zdravljenja, vključno z 

dostopom do varnega splava za ženske in dekleta, ki so žrtve posilstva v oboroženih 

spopadih. 
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