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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 

brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā ir plaši atzīts, ka dzimums rada piederību konkrētai sociālajai grupai, kas saskaņā 

ar 1951. gada ANO Konvenciju par bēgļu statusu un tās 1967. gada protokolu (Bēgļu 

konvencija) ir pamatojums aizsardzībai, un tā kā vajāšana, pamatojoties uz dzimumu, ir 

pamats, lai lūgtu un piešķirtu aizsardzību saskaņā ar starptautisko un ES tiesisko 

regulējumu, tostarp Stambulas konvenciju, un tā kā sievietes visā pasaulē nesamērīgi 

daudz saskaras ar seksuālu un citu veidu vardarbību dzimuma dēļ, tostarp īpašos veidos 

bruņotu konfliktu un kara laikā; 

B. tā kā pašreizējās bēgļu krīzes laikā sievietes, kas ceļo vienas vai kopā ar bērniem, 

sievietes, kas vada mājsaimniecību, grūtnieces un ar krūti barojošas sievietes, cilvēki ar 

invaliditāti, pusaudzes un vecāka gadagājuma sievietes ir to cilvēku vidū, kas ir īpaši 

neaizsargāti migrācijas ceļos uz Eiropu un saskaras ar būtiski lielāku ar dzimumu 

saistītas vardarbības risku; 

C. tā kā UNHCR pamatnostādnēs par vajāšanu dzimuma dēļ (2002) pausts uzskats, ka 

bēgļa definīcijai būtu jāattiecas arī uz prasībām, kas saistītas ar dzimumu, un patvēruma 

piešķīrēji mudināti īstenot aizsardzības pamatojuma interpretāciju, ņemot vērā dzimuma 

aspektu, un nodrošināt nediskriminējošu procesu; 

D. tā kā saskaņā ar Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) statistiku kopš 

2014. gada vairāk nekā 15 tūkstoši migrantu ceļā uz Eiropu ir zaudējuši dzīvību vai 

pazuduši bez vēsts Vidusjūrā; 

 

 tā kā Vidusjūras centrālā daļa joprojām ir visbīstamākais bēgļu pārvietošanās maršruts, 

jo tajā 2015. gadā bija gandrīz divi nāves gadījumi uz katriem 100 ceļotājiem, un tas ir 

nepieņemami; 

E. tā kā Stambulas konvencija un jo īpaši tās 60. pants nosaka, ka pusēm ir jāveic 

vajadzīgie likumdošanas vai citi pasākumi, lai nodrošinātu, ka ar dzimumu saistīta 

vardarbība pret sievietēm var tikt atzīta par vajāšanas veidu un ka 1951. gada Bēgļu 

konvencijā minētos patvēruma prasīšanas pamatojumus interpretē, ņemot vērā dzimumu 

aspektu;  

F. tā kā ir steidzami jāparedz drošas un likumīgas iespējas nokļūšanai Savienībā, arī no 

dzimumu līdztiesības viedokļa, un tā kā humanitārās vīzas var papildināt, bet ne aizstāt 

citus drošus ceļus, piemēram, pārmitināšanu un uzņemšanu humānu apsvērumu dēļ;   

G. tā kā patlaban ārpus Savienības nav iespējams pieprasīt aizsardzību humānu apsvērumu 

dēļ, personas, kas meklē patvērumu, ir spiestas nelikumīgi ieceļot Eiropā, tādējādi 

riskējot ar dzīvību un veselību, kā arī ar īpašām, ar dzimumu saistītām negatīvām sekām 

sievietēm, meitenēm un LGBTI personām, piemēram, izvarošanu, vardarbību un 

seksuālu un ekonomisku izmantošanu no kontrabandistu un cilvēku tirgotāju puses; 

H. tā kā humanitāro vīzu izveidošana dos neaizsargātām personām un personām, kas 
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saskaras ar īpašām problēmām, piemēram, slimiem cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti, 

ģimenēm, sievietēm, grūtniecēm, bērniem, gados vecākiem cilvēkiem un LGTBI 

personām piekļuvi patvēruma procedūrām un aizsardzībai humānu apsvērumu dēļ, kā 

arī iespēju ceļot droši uz Eiropu, kur tiks izskatīts viņu patvēruma vai humanitārās vīzas 

pieteikums;  

I. tā kā sievietes un meitenes izcelsmes valstīs var saskarties ar īpašiem ar dzimumu 

saistītiem vajāšanas un diskriminācijas veidiem, cita starpā sieviešu dzimumorgānu 

kropļošanu, piespiedu laulību, vardarbību ģimenē, izvarošanu, seksuālu vardarbību un tā 

dēvētajiem goda aizstāvēšanas noziegumiem; 

J. tā kā saskaņā ar UNHCR datiem 2017. gadā sievietes veidoja 9–22 % no visiem 

bēgļiem, kas pa jūru ieceļojuši Itālijā, Grieķijā un Spānijā1, un tā kā lielās dzimumu 

atšķirības ir saistītas ar sieviešu īpašo neaizsargātību, tostarp ekonomisko un cita veida 

atkarību; 

K.  tā kā sievietes un meitenes visos migrācijas maršrutos uz ES saskaras ar augstu 

seksuālas un fiziskas vardarbības, tostarp izvarošanas, risku un ir mazāk aizsargātas pret 

visiem ekspluatācijas veidiem, tostarp darba ekspluatāciju un seksuālo izmantošanu; tā 

kā sievietes un meitenes bieži vien tiek spiestas stāties dzimumattiecībās, lai varētu 

turpināt ceļu; tā kā noziedzīgas grupas, daži kontrabandisti un cilvēku tirgotāji 

ļaunprātīgi izmanto to, ka nav drošu iespēju ceļot uz Eiropas Savienību; 

L. tā kā meitenes un sievietes, kas cietušas no vardarbības dzimuma dēļ un kam 

nepieciešama starptautiska aizsardzība, var nevēlēties norādīt patieso vajāšanas vai 

iebiedēšanas apmēru un tādēļ viņām ir vajadzīga labvēlīga vide, kurā viņas var būt 

drošas par konfidencialitātes ievērošanu, 

1. uzsver, ka ir steidzami vajadzīgi droši un likumīgi ceļi uz Eiropas Savienību, no kuriem 

viens varētu būt humanitārās vīzas; tā kā tas ir svarīgi no dzimuma viedokļa, jo sievietes 

un LGBTI personas ir īpaši neaizsargātas un tādēļ bēgļu maršrutos un uzņemšanas 

centros vairāk pakļautas seksuālai un ar dzimumu saistītai vardarbībai; 

2. pauž nožēlu par to, ka to sieviešu un vīriešu vidū, kas ir spiesti pamest savas izcelsmes 

valstis, lai meklētu starptautisku aizsardzību, pastāv būtiska nevienlīdzība;  uzsver, ka 

bieži vien neaizsargātās ekonomiskās situācijas un citu veidu atkarības dēļ sievietēm un 

meitenēm trešās valstīs ir vēl mazāk iespēju nekā vīriešiem droši meklēt patvērumu;  

3. nosoda pašreizējo situāciju, kad sievietes un meitenes, kā arī LGBTI personas, meklējot 

patvērumu ES, saskaras ar nopietnu seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības risku 

bēgļu maršrutos un uzņemšanas centros; 

4. uzsver, ka ar dzimumu saistīta vardarbība, tostarp seksuāla vardarbība, rada nopietnas 

sekas sieviešu un meiteņu dzīvībai un veselībai, kas var ietekmēt sieviešu garīgo 

veselību un radīt posttraumatiskā stresa traucējumus, raizes un depresiju; 

5. uzsver, ka sievietēm, meitenēm un LGBTI personām, kas apgalvo, ka viņām ir 

pamatotas bailes no vajāšanas dzimuma dēļ, jāspēj droši pieprasīt vīzas humānu 

                                                 
1  https://data2.unhcr.org/en/documents/download/63039 
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apsvērumu dēļ; 

6. aicina paredzēt atsevišķu humanitāro vīzu instrumentu, kas papildinātu un pilnveidotu 

Savienības pārmitināšanas un humanitārās uzņemšanas programmu nolūkā nodrošināt 

drošu un likumīgu piekļuvi ES teritorijai tām personām, kam vajadzīga starptautiska 

aizsardzība, vienlaikus nodrošinot dzimumu līdztiesības pieeju un efektīvu aizsardzību 

personām, kas saskaras ar vajāšanu dzimuma dēļ, tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi šo procesu 

īstenot sensitīvā un cieņpilnā veidā, ar pilnīgu izpratni par visu pieteikuma iesniedzēju, 

jo īpaši sieviešu, bērnu un LGBTI personu, sarežģījumiem un neaizsargātību; 

7. norāda, ka humanitāro vīzu instrumentam būtu jāaptver arī pieteikumi par aizsardzību 

humānu apsvērumu dēļ, kuru pamatā ir veselības stāvoklis, sarežģīti ģimenes apstākļi, 

ja tie nav saistīti ar ģimenes atkalapvienošanu, pārvietošana klimata apstākļu dēļ un citi 

svarīgi humāni apsvērumi; 

8. uzsver, ka ar dzimumu saistīta vardarbība un diskriminācija, tostarp (bet ne tikai) 

izvarošana un seksuāla vardarbība, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, piespiedu 

laulība, vardarbība ģimenē, tā dēvētie goda aizstāvēšanas noziegumi un valsts 

sankcionēta diskriminācija dzimuma dēļ ir uzskatāmi par vajāšanu un pamatotu iemeslu 

patvēruma meklēšanai, tādēļ tie attiecīgi jāņem vērā jaunajā instrumentā; minēto 

iemeslu dēļ aicina Komisiju atzīt vajāšanu, kas saistīta ar dzimumu, par derīgu 

pamatojumu starptautiskās aizsardzības pieprasīšanai, kā arī nodrošināt dzimumu 

līdztiesības principa iekļaušanu visos patvēruma procedūras posmos, ievērojot UNHCR 

2002. gada pamatnostādnes par vajāšanu dzimuma dēļ; 

9. brīdina par to, ka jauno humanitāro vīzu instrumentu nevar izmantot, lai novirzītu 

atbildību par bēgļu pieteikumu izvērtēšanu uz valstīm ārpus Eiropas, bet tam 

jānodrošina, ka patvēruma meklētāji un personas, kam vajadzīga aizsardzība humānu 

apsvērumu dēļ, droši ceļo uz Eiropu, kur to pieteikums tiks izskatīts; tā kā tādi 

priekšlikumi kā izkāpšanas platformas būtiski grauj starptautiskās un Eiropas bēgļu 

aizsardzības pamatprincipus;  

10. aicina Komisiju un dalībvalstis uzlabot pēc dzimuma sadalītu datu vākšanu pašreizējās 

bēgļu krīzes apstākļos un nodrošināt, ka dzimumu līdztiesības perspektīva tiek iekļauta 

attiecīgajās patvēruma politikas jomās; 

11. atgādina, ka tiesību aktiem un politikai attiecībā uz cilvēku kontrabandas apkarošanu 

nekad nevajadzētu liegt piekļuvi ES patvēruma procedūrām un būtu jācenšas palīdzēt 

migrantiem un bēgļiem izvairīties no situācijām, kad viņiem draud ekspluatācija; 

12. pauž kritiku par to, ka trešās valstis tiek noteiktas par drošām izcelsmes valstīm, drošām 

trešām valstīm un pirmām patvēruma valstīm, un uzsver, ka pat valstīs, kuras uzskata 

par drošām, sievietes var ciest no vajāšanas dzimuma dēļ un LGBTI personas var tikt 

ļaunprātīgi izmantotas, tādējādi pastāv likumīgs pamatojums aizsardzības pieprasīšanai; 

13. aicina nekavējoties pārtraukt bērnu, grūtnieču, grūtnieču, sieviešu, kas baro ar krūti, kā 

arī no izvarošanas, seksuālas vardarbības un cilvēku tirdzniecības cietušu personu 

aizturēšanu un sniegt tām piemērotu psiholoģisko palīdzību; 

14. uzsver, ka ir vajadzīgs finansējums, lai jo īpaši atbalstītu neaizsargātas mūsu sabiedrības 
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sievietes un meitenes, sevišķi sievietes ar invaliditāti, sievietes bēgles un sievietes, kas 

cietušas no cilvēku tirdzniecības un ļaunprātīgas izmantošanas; 

15. aicina dalībvalstis nodrošināt pietiekamu nepieciešamo apmācību darbiniekiem un 

veselības aprūpes profesionāļiem, kuri iesaistīti darbā ar bērniem, meitenēm un 

sievietēm, kas cietušas no vardarbības dzimuma dēļ, kad viņas ierodas ES, ar mērķi 

sniegt specializētus palīdzības un aprūpes pakalpojumus, tostarp seksuālās un 

reproduktīvās veselības aprūpi un psiholoģisko atbalstu; 

16. pauž nožēlu par to, ka dažas dalībvalstis vēl nav ratificējušas Stambulas konvenciju, un 

atkārtoti aicina visas dalībvalstis to nekavējoties ratificēt un pilnībā īstenot; 

17. aicina piemērot kopīgu atbildību un īstenot ciešu sadarbību starp Eiropas valstīm, 

starptautiskām organizācijām, attiecīgajām ieinteresētajām personām un nozarēm 

dažādos līmeņos; atgādina Komisijai un dalībvalstīm, ka to personu aizsardzība, kam 

nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ir problēma, kas attiecas uz visiem, un tās 

sakarā tiks veikta kopīga rīcība, pamatojoties uz solidaritātes principu. 
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