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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint felelős 
bizottságot a következő javaslatoknak az állásfoglalás iránti indítványába történő beépítésére:

A. mivel a nők teszik ki a fejlett világ bevándorlóinak 51%-át, és a fejlődő országok1

bevándorlóinak 46%-át,

B. mivel a migráció képessé teheti a nőket életük javítására, a rászorulók támogatására és a 
az elnyomó társadalmi viszonyok ellensúlyozására,

C. mivel azonban a nőket gyakran olyan gondok kényszerítik migrációra, mint a 
kényszerházasság, a szegénység vagy a fegyveres konfliktusok,

D. mivel a migráns nők sokkal veszélyeztetettebbek a szexuális kizsákmányolás, a 
munkahelyi megkülönböztetés és az „agypazarlás”, az erőszak és az egészségi 
kockázatok, a társadalmi elszigetelődés és az emberkereskedelem vonatkozásában;

1. Felhívja a tagállamokat azon eszközök népszerűsítésére, amelyekkel a migráns női 
munkavállalók elérhetik a társadalmi-politikai felhatalmazottságot a nemekre 
összpontosító nem kormányzati szervek és a migráns női szervezetek szerepének 
erősítésével; 

2. Felhívja a tagállamokat olyan, a nemek vonatkozásában differenciált politikák és 
programok kidolgozására, amelyek a női migránsok munka-, élet- és társadalmi 
feltételeinek javítására, az oktatáshoz, egészségügyi szolgáltatásokhoz, nyelvi és 
szakképzéshez való hozzájutásuk javítására, valamint a migráns női szervezeteknek az 
ilyen politikák kialakításába, végrehajtásába és értékelésébe való bevonására irányulnak;

3. Felhívja a Bizottságot a nemekre összpontosító olyan fejlesztési politikák és programok 
kifejlesztésére, amelyek célja a nők hazai életfeltételeinek javítása és annak biztosítása, 
hogy valamennyi emberi jogukat gyakorolni tudják;

4. Felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a konfliktusok által előidézett kitelepítések 
azon migráns nők társadalmi, testi és pszichológiai helyzetére gyakorolt hatását, akiknél 
nagy a veszélye annak, hogy a nemi alapon válnak erőszak áldozatává;

5. Ezért felhívja a tagállamokat olyan fejlesztési politikák és programok kidolgozására, 
amelyeket annak biztosítására alakítottak ki, hogy a konfliktusok által előidézett 
kitelepítés nő áldozatai, valamint a kitelepítésük miatt bekövetkezett lelki, testi és 
szociális következményektől szenvedő más női migránsok orvosi, szociális és 
pszichológiai gondozásban részesüljenek;

  
1 ILO: A migráns női munkavállalók megkülönböztetésének, kizsákmányolásának és a velük való visszaélések 
megelőzése: tájékoztató útmutató – 1. füzet: a női nemzetközi munkavállalókra összpontosítva. Genf, 2003, ILO, 
9. o.
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6. Sürgeti a nemzetközi közösséget a szegénység csökkentése, a nők felhatalmazása és a 
nemek közötti egyenlőség területén a millenniumi fejlesztési célok (MDG) elérésére 
kifejtett erőfeszítések elősegítésére.


