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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozvoj jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že ženy představují 51 % všech migrantů v rozvinutých zemích a 46 % 
migrantů v zemích rozvojových1,

B. vzhledem k tomu, že migrace může ženám umožnit zlepšit jejich životy, podpořit ty, kteří 
zůstali, a uniknout represivním sociálním vztahům,

C. vzhledem k tomu, že ženy však často k migraci nutí problémy, jako jsou nucené sňatky, 
chudoba nebo ozbrojené konflikty,

D. vzhledem k tomu, že migrující ženy se snáze stávají oběťmi sexuálního vykořisťování, 
diskriminace, vykořisťování na pracovišti a „plýtvání mozky“, násilí a zdravotních rizik, 
sociální izolace a obchodování s lidmi;

1. vyzývá členské táty, aby podporovaly prostředky, jejichž pomocí mohou ženy migrující za 
prací dosáhnout posílení sociálně-politického postavení, posilováním úlohy nevládních 
organizací zaměřených na rovnost pohlaví a úlohy sítí žen migrujících za prací; 

2. vyzývá členské státy, aby vyvinuly politiky citlivé k rovnosti pohlaví a programy pro 
zlepšení pracovních, životních a sociálních podmínek žen migrujících za prací, pro 
zlepšení jejich přístupu ke vzdělání, zdravotním službám, jazykovému a odbornému 
vzdělávání a pro začlenění organizací žen migrujících za prací do vytváření, uplatňování a 
hodnocení těchto politik;

3. vyzývá Komisi, aby vytvořila rozvojové politiky zaměřené na rovnost pohlaví a programy 
pro zlepšení životních podmínek žen v jejich domovských zemích a aby zajistila, že ženy 
mohou uplatňovat všechna svá lidská práva;

4. vyzývá členské státy, aby zvážily dopad přesídlování způsobeného konflikty na sociální, 
fyzickou a psychologickou situaci žen migrujících za prací, v jejichž případě existuje 
vysoké riziko, že se statnou oběťmi násilí na základě pohlaví;

5. vyzývá proto členské státy, aby vytvořily rozvojové politiky a programy, které zajistí, že 
bude poskytnuta lékařská, sociální a psychologická péče ženským obětem přesídlování z 
důvodu konfliktů a také ženám migrujícím za prací, které jsou sužovány psychickými, 
fyzickými a sociálními důsledky přesídlení;

6. naléhavě žádá mezinárodní společenství, aby podpořilo úsilí o dosažení Rozvojových cílů 
tisíciletí v oblasti snižování chudoby, posílení postavení žen a rovnosti pohlaví.

  
1 ILO: Prevence diskriminace, vykořisťování a zneužívání žen migrujících za prací: informační průvodce –
brožura 1: důvod zaměření na ženy pracující v zahraničí. Ženeva, 2003, ILO, s. 9


