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Předmět: Dopad války proti Ukrajině na ženy

Od začátku ruské agrese proti Ukrajině dne 24. února 2022 musel ze země uprchnout značný počet 
lidí, přičemž odhadem 90 % uprchlíků jsou ženy a děti. Přibližně 2,8 milionu lidí uprchlo do Polska, 
zhruba 763 000 lidí do Rumunska, 476 000 do Maďarska, 346 000 na Slovensko a podstatná část 
uprchlíků cestuje dále do jiných členských států EU.

Členské státy, jejich občané a občanská společnost reagovali na přicházející uprchlíky z Ukrajiny 
nebývalými projevy solidarity. Rada Evropské unie poprvé aktivovala směrnici o dočasné ochraně. 
Roste však počet neoficiálních zpráv od obětí a také zpravodajských zpráv o sexuálním násilí, k 
němuž v tomto konfliktu dochází, – o tom, že ruská armáda na Ukrajině využívá znásilnění, sexuální 
obtěžování, mučení, hromadné popravy a genocidu jako válečné zbraně proti ukrajinskému civilnímu 
obyvatelstvu. Kromě toho existují důležité neoficiální zprávy o rizicích, že může docházet k 
obchodování s lidmi, jež se týká uprchlíků, zejména žen a dětí bez doprovodu, kteří se dostali do 
rukou obchodníků s lidmi nebo jsou pohřešováni. Existují rovněž zprávy o tom, že ženy, které byly 
znásilněny a kterým se podařilo uprchnout do Polska, bývají zbavovány práva na bezpečné a legální 
přerušení těhotenství.

Z těchto důvodů:

1. Jaké konkrétní strategie pro předcházení obchodování se ženami a dětmi a pro boj proti němu 
provádí v této souvislosti EU?

2. Jakou úlohu hraje v souvislosti s příjezdem uprchlíků do EU Komise v poskytování podpory 
koordinujícím zdravotnickým službám, které zajišťují, aby měly ženy přístup k celé škále služeb v 
oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně nouzové antikoncepce, antikoncepce, legální 
a bezpečné péče v oblasti umělého přerušení těhotenství, předporodní péče a kvalifikované 
pomoci při porodu?

3. Jakou úlohu hraje EU při shromažďování důkazů o válečných krutostech, ke kterým došlo, 
zejména při vyšetřování válečných zločinů včetně znásilnění?

4. Jaké střednědobé plány má EU pro zvládání situace žen – uprchlic?
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