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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jistieden lill-Kumitat għall-

Affarijiet Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-

mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

A. billi n-nisa indiġeni jiffaċċjaw sistema kumplessa ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem li 

jsaħħu lil xulxin b'mod reċiproku, li joriġinaw minn forom ta' vulnerabbiltà 

interdipendenti, inkluż id-diskriminazzjoni bbażata fuq is-sessi, fuq il-klassi u l-oriġini 

etnika, il-ksur tad-drittijiet ta' awtodeterminazzjoni tagħhom kif ukoll il-kontroll ta' 

riżorsi; 

B. billi l-ħtif tal-art hija kwistjoni kumplessa li tirrikjedi soluzzjoni internazzjonali 

komprensiva; billi l-protezzjoni tan-nisa u tal-bniet indiġeni għandha tingħata enfasi 

partikolari; 

C. billi kien stmat li mara waħda minn kull tliet nisa indiġeni tiġi stuprata f'ħajjitha; billi 

hemm probabbiltà akbar li n-nisa indiġeni jesperjenzaw forom differenti ta' vjolenza 

sesswali u kienu wkoll vittmi ta' fastidju, estorsjoni u stupru minn uffiċjali tal-istat u fil-

kuntest ta' attivitajiet kummerċjali, partikolarment mill-industriji estrattivi mwettqa 

f'artijiet indiġeni; billi l-għadd ta' rappurtar ta' dawn ir-reati huwa estremament baxx; 

D. billi l-ħtif tal-art mhuwiex neċessarjament ir-riżultat ta' investiment barrani, u l-ħtif tal-

art jista' jiġi mwettaq ukoll minn gvernijiet u minn komunitajiet lokali; 

E. billi n-nisa indiġeni jiffaċċjaw ostakoli għas-saħħa u għad-drittijiet sesswali u 

riproduttivi, inkluż in-nuqqas ta' konsulenza dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva, in-

nuqqas ta' aċċess għal faċilitajiet u provvisti kif ukoll leġiżlazzjoni li tipprojbixxi l-abort 

saħansitra f'każijiet ta' stupru, li jistgħu jwasslu għal livelli għoljin ta' mortalità materna, 

tqala waqt l-adolexxenza u ta' mard trażmess sesswalment; 

F. billi n-nisa indiġeni jiffaċċjaw impunità mifruxa fir-rigward tal-ksur ta' drittijiethom, 

speċjalment minħabba li jiġu miċħuda mid-dritt tagħhom għal rimedju u minħabba n-

nuqqas ta' mekkaniżmi ta' monitoraġġ u ta' data diżaggregata skont is-sessi; 

G. billi l-artijiet u t-territorji tal-popli indiġeni tendenzjalment huma wkoll żoni ta' diversità 

bijoloġika għolja u għalhekk għandhom ikunu soġġetti għal protezzjoni speċjali; 

H. billi d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni tistipula 

li l-popli indiġeni jridu jiġu kkonsultati u għandhom jagħtu l-kunsens ħieles, infurmat u 

minn qabel tagħhom rigward kwalunkwe miżura li taffettwa l-artijiet u t-territorji 

tagħhom; billi l-implimentazzjoni ta' dan il-prinċipju tirrikjedi l-parteċipazzjoni sħiħa 

tan-nisa indiġeni f'dawn il-proċessi; 

I. billi l-istabbiliment ta' proġetti infrastrutturali kbar mingħajr il-kunsens ħieles, infurmat 

u minn qabel tal-popli indiġeni wassal għal ksur sistematiku tad-drittijiet tal-artijiet 

indiġeni u tal-awtodeterminazzjoni li kellhom effett sproporzjonat fuq in-nisa indiġeni; 

J. billi minkejja li d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa indiġeni jaqdu rwol 

importanti fil-protezzjoniu tan-nisa fil-komunitajiet indiġeni, l-attivitajiet tagħhom ġew 
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ikkriminalizzati u ġew soġġetti għal forom differenti ta' vjolenza inkluż fastidju, stupru 

u qtil; 

K. billi kien hemm żieda f'forom privati ta' kumpens li permezz tagħhom l-impriżi privati 

joffru kumpens finanzjarju lin-nisa li jkunu vittmi ta' vjolenza bħala skambju għal firma 

ta' ftehim biex l-impriża ma tkunx tista' tiġi mħarrka; billi l-istati għandhom ir-

responsabbiltà primarja biex jiżguraw konformità mal-impenji internazzjonali fir-

rigward tad-drittijiet tal-popli indiġeni u għalhekk iridu jkunu responsabbli 

primarjament biex jevitaw każijiet ta' ksur u jippromwovu l-verità, il-ġustizzja kif ukoll 

ir-riparazzjoni għall-vittmi;  

L. billi l-ksur tad-dritt għall-awtodeterminazzjoni mwettaq minn strutturi ta' setgħa 

neokolonjali u minn prattiki statali għandhom impatt negattiv fuq il-popli indiġeni, 

partikolarment in-nisa u l-bniet; 

M. billi hemm rabta diretta bejn id-drittijiet kollettivi u d-drittijiet individwali tan-nisa 

indiġeni, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell 

individwali jħalli impatt negattiv fuq l-isforzi kollettivi biex jiġu eżerċitati d-drittijiet 

tal-popli indiġeni bħala grupp; 

N. billi l-protezzjoni fqira tad-drittijiet tal-popli indiġeni għall-art u għas-sjieda tal-art 

tesponi lin-nisa indiġeni għal spostament furzat, għal sfruttament u għat-traffikar ta' 

bnedmin, li jagħmilha aktar faċli għall-gvernijiet biex jimponu proġetti distruttivi fit-

territorji tagħhom mingħajr il-kisba ta' kunsens minn qabel bħala segwitu għal proċess 

ġenwin ta' konsultazzjoni mal-popli indiġeni; 

O. billi l-ħtif tal-art bil-forza minn kumpaniji privati ġeneralment ikun akkumpanjat bil-

preżenza ta' forzi tas-sigurtà privati jew militari, li jwassal fost l-oħrajn għal żieda fil-

vjolenza diretta u indiretta ft-territorji tal-popli indiġeni, li tolqot b'mod dirett lill-

komunitajiet, u b'mod partikolari, lill-mexxejja soċjali u lin-nisa; 

P. billi storikament, u bħala parti minn politiki ta' assimilazzjoni kulturali kien hemm ksur 

tad-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa indiġeni, inkluża l-isterilizzazzjoni forzata u 

ż-żwiġijiet forzati; 

Q. billi ż-żieda tal-liberalizzazzjoni u tad-deregolamentazzjoni tas-suq wasslet biex l-

investiment barrani jiġi dirett lejn it-territorji tal-popli indiġeni mingħajr il-kunsens 

minn qabel tagħhom jew mingħajr proċess ta' konsultazzjoni ġenwin, li rriżultat fi ksur 

tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa indiġeni; billi l-iżvilupp ma jistax jitkejjel skont 

indikaturi ta' tkabbir iżda għandu primarjament jikkunsidra t-tnaqqis tal-faqar u tal-

inugwaljanza; 

1. Jistieden lill-Istati Membri kollha jirrikonoxxu legalment id-drittijiet tal-popli indiġeni 

għat-territorji tal-antenati tagħhom; jisħaq fuq ir-rabta speċjali bejn in-nisa indiġeni u t-

territorji tal-antenati tagħhom, speċjalment fir-rigward tal-prattiki tradizzjonali għall-

ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi naturali, il-mudell ta' appoġġ komunitarju u r-reżiljenza, 

li toffri tagħlimiet li ma jistgħux jintilfu għal komunitajiet oħrajn; jesprimi t-tħassib 

tiegħu dwar il-konsegwenzi tal-ħtif tal-art u l-estrazzjoni ta' riżorsi għall-komunitajiet 

indiġeni, b'mod partikolari n-nisa indiġeni, li jwasslu għal sitwazzjonijiet ta' faqar, ta' 

esklużjoni u ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, inkluża vjolenza sessista, l-abbużi u l-
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isfruttament;  

2. Jistieden lill-UE biex tipparteċipa f'negozjati kostruttivi rigward trattat tan-Nazzjonijiet 

Uniti dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali li jiggarantixxi r-rispett tad-drittijiet tal-

bniedem tal-popli indiġeni, u b'mod partikolari tan-nisa u l-bniet; 

3. Jenfasizza l-impatt dirett li t-tibdil fil-klima għandu fuq nisa indiġeni, li jġegħelhom 

jabbandunaw il-prattiki tradizzjonali tagħhom jew li jiġu spostati, bil-konsegwenza li 

jirriskjaw li jesperjenzaw il-vjolenza, l-abbuż jew l-isfruttament; jappella lill-Istati 

kollha, inkluża l-UE u l-Istati Membri, biex jinkludu l-popli indiġeni, u speċjalment lin-

nisa indiġeni u l-komunitajiet rurali, fl-istrateġiji tagħhom biex jiġi indirizzat it-tibdil 

fil-klima u biex jitfasslu strateġiji effiċjenti ta' tibdil fil-klima rigward l-adattament u l-

mitigazzjoni, filwaqt li jiġu kkunsidrati fatturi speċifiċi għas-sessi; jitlob li l-kwistjoni 

ta' spostament minħabba l-klima tittieħed bis-serjetà; jinsab dispost jiftaħ dibattitu biex 

tiġi stabbilita dispożizzjoni dwar il-"migrazzjoni klimatika"; jitlob li jiġi stabbilit grupp 

ta' esperti biex jeżamina l-kwistjoni f'livell internazzjonali u jħeġġeġ li l-problema tal-

migrazzjoni klimatika titniżżel fl-aġenda internazzjonali; jitlob kooperazzjoni 

internazzjonali msaħħa ħalli tkun żgurata r-reżiljenza għat-tibdil fil-klima;  

4. Jieħu nota tas-sejbiet allarmanti tal-istudju ppubblikat min-NU fl-2010, li jindika li 

hemm inċidenza ogħla ta' vjolenza u stupru fost in-nisa membri ta' popli indiġeni minn 

dik għan-nisa b'mod globali; jappella, għalhekk, lill-Istati Membri u lill-UE 

jikkundannaw b'mod ċar l-użu ta' vjolenza, inkluża l-vjolenza sesswali, kontra nisa 

indiġeni; iqis li għandha tingħata attenzjoni speċjali lin-nisa u l-bniet li jkunu vittmi tal-

vjolenza, u għandu jiġi żgurat li jkollhom aċċess għal appoġġ mediku u psikoloġku ta' 

emerġenza; 

5. Jistieden għalhekk lill-Kummissjoni, fil-kuntest tal-politika barranija tagħha, biex 

taħdem flimkien mas-soċjetà ċivili u mal-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem 

sabiex tiżgura li d-drittijiet tal-bniedem tal-popli indiġeni fiċ-ċentri ta' akkoljenza jkunu 

rispettati, b'mod partikolari fir-rigward ta' nisa u bniet vulnerabbli; 

6. Jistieden lill-istati kollha jimpenjaw ruħhom biex jiżguraw li l-popli indiġeni, b'mod 

partikolari l-bniet u n-nisa, ikollhom aċċess xieraq għall-edukazzjoni, jippromwovu 

politiki pubbliċi interkulturali u jiżviluppaw inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni fis-soċjetà 

ċivili dwar id-drittijiet tal-popli indiġeni, sabiex jiġu miġġielda l-istereotipi; jappella lill-

istati kollha jiżguraw il-preservazzjoni tad-diversità kulturali tal-popli indiġeni billi 

jiżviluppaw, f'kollaborazzjoni ma' popli indiġeni u b'mod partikolari n-nisa, materjali 

għas-sistemi edukattivi u programmi ta' bini ta' kapaċità biex jissensibilizzaw dwar il-

kultura, it-tradizzjonijiet, il-lingwi u d-drittijiet ta' popli indiġeni; jappella lill-istati 

kollha jinkludu tali materjali u programmi għall-bini tal-kapaċità fit-taħriġ ta' uffiċjali 

pubbliċi, inklużi l-pulizija, il-ġudikatura u l-persunal għall-kura tas-saħħa;  

7. Jappella lill-istati kollha jiżguraw il-kunsens ħieles, infurmat u minn qabel tal-popli 

indiġeni rigward il-proġetti kollha li jaf jolqtuhom, u jiggarantixxu li d-drittijiet tal-

popli indiġeni, inklużi d-drittijiet relatati mal-art, jiġu rispettati u mħarsa tul il-proċess; 

jappella lill-istati kollha jiżguraw li dan il-kunsens ikun meħtieġ għall-interlokaturi 

kollha, inklużi l-kumpaniji li jwettqu attivitajiet f'pajjiżi terzi; 

8. Jitlob l-irtirar tal-forzi ta' sigurtà privati kif ukoll militari skjerati fit-territorji ta' popli 
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indiġeni bi ksur tad-drittijiet tagħhom; 

9. Jappella lill-istati kollha jiżguraw li l-popli indiġeni, b'mod partikolari n-nisa, ikollhom 

aċċess għal mekkaniżmi ġudizzjarji f'każijiet ta' ksur tad-drittijiet tagħhom min-naħa ta' 

korporazzjonijiet, u li ma jiġux leġittimizzati forom privati ta' rimedju li ma jiżgurawx 

aċċess effettiv għall-ġustizzja; jappella lill-istati kollha biex jirreklutaw aktar nisa fis-

sistemi ġudizzjarji tagħhom sabiex ikissru s-sistema patrijarkali li normalment tkun 

preżenti f'dawn l-istrutturi; jisħaq fuq il-bżonn li jiddaħħlu fis-seħħ il-mekkaniżmi 

meħtieġa biex jiġi żgurat li nisa indiġeni ma jiġux trattati b'mod diskriminatorju, inklużi 

servizzi ta' interpretazzjoni adegwati kif ukoll assistenza legali; 

10. Jappella lill-istati kollha jipprovdu regolamenti adegwati li jżommu lill-mexxejja 

komunitarji responsabbli għad-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tagħhom fil-qasam tal-

governanza tal-art bil-parteċipazzjoni tal-operaturi pubbliċi, statali u komunitarji u biex 

iħeġġu tibdil fi prattiki legali u abitwali li jiddiskriminaw kontra n-nisa fir-rigward tas-

sjieda tal-art u wirt; 

11. Jappella lill-istati kollha jiżguraw li nisa u bniet indiġeni jgawdu mill-protezzjoni sħiħa 

u mill-garanziji kollha kontra l-forom kollha ta' vjolenza, inkluża l-vjolenza sesswali u 

sessista, il-qtil abbażi tas-sessi, iż-żwiġijiet bikrija u furzati, il-mutilazzjoni ġenitali 

femminili u prattiki dannużi oħra; 

12. Jitlob li titfassal leġiżlazzjoni tal-UE li tintroduċi obbligi ta' diliġenza dovuta bbażati 

fuq il-Prinċipji Gwida dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u l-Linji 

Gwida dwar id-Diliġenza Dovuta tal-OECD sabiex jiġi żġurat ir-rispett tad-drittijiet tal-

bniedem, inklużi d-drittijiet tan-nisa indiġeni, u standards soċjali u ambjentali adegwati; 

jirrakkomanda li tingħata prominenza akbar għal din il-kwistjoni fil-politika estera tal-

UE, inkluż fid-djalogi tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi, fid-

dokumenti ta' politika tal-UE kif ukoll fi ftehimiet kummerċjali, ta' kooperazzjoni u 

żvilupp li jiġu negozjati jew konklużi ma' pajjiżi oħra; jitlob għalhekk dispożizzjonijiet 

vinkolanti u infurzabbli dwar id-drittijiet tal-bniedem, tax-xogħol u ambjentali, fil-

ftehimiet kummerċjali tal-UE li jiffokaw b'mod speċifiku fuq id-drittijiet tal-popli 

indiġeni, b'mod partikolari n-nisa; 

13. Jappella lill-istati kollha jiżguraw l-aċċess għal servizzi tas-saħħa u drittijiet ta' kwalità 

għolja, b'mod partikolari servizzi u drittijiet ta' saħħa sesswali u riproduttiva għal nisa u 

bniet indiġeni; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jippromwovu l-aċċess tan-nisa u l-

bniet indiġeni għal servizzi ta' saħħa sesswali u riproduttiva fil-programmi tal-

kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE; 

14. Jappella lill-Istati kollha jwettqu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-awtoritajiet statali 

joqogħdu lura milli jagħmlu stqarrijiet jew dikjarazzjonijiet pubbliċi li jistigmatizzaw u 

jimminaw ir-rwol leġittimu mwettaq min-nisa indiġeni fil-protezzjoni tat-territorju 

tagħhom fil-kuntest tal-ħtif tal-art u l-estrazzjoni tar-riżorsi, u jinkoraġġixxi r-

rikonoxximent pubbliku tar-rwol importanti li huma jwettqu f'soċjetajiet demokratiċi; 

15. Jappella lill-Istati kollha, inkluż lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jiġbru data 

diżaggregata skont is-sessi dwar is-sitwazzjoni tan-nisa indiġeni, inkluż fir-rigward tar-

rikonoxximent tad-drittijiet tal-art u l-aċċess għalihom, il-vjolenza kontra n-nisa u s-

sigurtà tal-ikel; 
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16. Jikkundanna l-kriminalizzazzjoni u l-prosekuzzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem tan-nisa indiġeni; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jimpenjaw fondi 

speċifiċi tal-UE għas-salvagwardji tat-territorji għall-protezzjoni tal-komunità u biex 

jiżguraw li jiġi allokat finanzjament adegwat għall-appoġġ tad-difensuri tad-drittijiet tal-

bniedem tal-popli indiġeni, b'mod partikolari n-nisa, partikolarment taħt l-EIDHR u l-

mekkaniżmu ProtectDefenders. iħeġġeġ lid-Delegazzjonijiet tal-UE fil-pajjiżi rilevanti 

biex jimmonitorjaw mill-qrib is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tan-

nisa indiġeni u biex jipprovdu kull appoġġ xieraq; 

17. Jappella lill-Kummissjoni ssaħħaħ ir-rapportar dwar u l-monitoraġġ ta' akkwisti ta' art 

fuq skala kbira li jinvolvu investituri Ewropej sabiex jiġu evalwati f'waqthom ir-riskji 

għall-popli indiġeni u speċjalment għan-nisa; 

18. Jappella lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex ifasslu u jimplimentaw programmi li 

jindirizzaw id-drittijiet speċifiċi u kollettivi tal-popli indiġeni, inkluż id-dritt tagħhom 

għal nuqqas ta' diskriminazzjoni u għad-drittijiet relatati mal-art; 

19. Jitlob lill-Unjoni Ewropea ssaħħaħ il-Linji Gwida tal-Politika tal-UE dwar l-Art u l-

protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fi ftehimiet u trattati internazzjonali, kif ukoll biex 

tippromwovi l-valuri tagħha fir-rigward tal-protezzjojni tan-nisa u l-bniet, speċjalment 

tan-nisa u l-bniet f'żoni rurali, li ġeneralment huma aktar vulnerabbli meta ffaċċjati 

b'tibdiliet tal-art u li ġeneralment għandhom anqas aċċess u drittijiet għall-art; 

20. Jitlob lill-Unjoni Ewropea tappoġġa lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fit-teħid ta' 

deċiżjonijiet dwar il-qafas għall-investimenti, filwaqt li tippromwovi l-inklużjoni tal-

partijiet interessati kollha f'dan il-proċess, speċjalment in-nisa u n-nisa indiġeni; 

21. Jappella lill-Istati kollha u lill-UE jippromwovu u jirrakkomandaw ġbir ta' data aħjar 

dwar il-popli indiġeni kklassifikata skont is-sessi, b'kunsiderazzjoni tal-vulnerabbiltà u 

l-pożizzjoni tan-nisa u l-bniet; 

22. Jappella lill-Istati kollha jinvestu fir-riċerka biex jingħalaq id-distakk fl-għarfien dwar l-

impatt tal-ħtif tal-art fuq in-nisa u biex tiġi prodotta analiżi aktar profonda tal-

implikazzjonijiet tal-fenomenu għas-sessi, li jwassal għal linji gwida infurzabbli biex 

jiġu rregolarizzati t-tranżazzjonijiet ta' artijiet; 

23. Jisħaq li l-investiment barrani minn kumpaniji jista' jwassal għal progress ekonomiku u 

teknoloġiku, jirriżulta f'impjiegi u fi żvilupp infrastrutturali u jagħti lin-nisa l-

opportunità li jsiru awtosuffiċjenti billi tingħata spinta lill-impjiegi; jissottolinja li ż-

żieda fl-attività ta' investiment fil-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp hi pass importanti lejn it-

tisħiħ tal-ekonomiji nazzjonali u reġjonali. 
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