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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į rezoliucijos 
pasiūlymą įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi moterys sudaro 51 proc. migrantų išsivysčiusiame pasaulyje ir 46 proc. migrantų 
besivystančiose šalyse1

,

B. kadangi migracija gali suteikti moterims galimybę pagerinti savo gyvenimo sąlygas, 
paremti gimtoje šalyje likusius artimuosius ir išvengti moterų laisvę varžančių socialinių 
santykių,

C. kadangi moterys vis dėlto dažnai yra priverstos migruoti dėl įvairių priežasčių pvz. 
priverstinės santuokos, skurdo arba ginkluotų konfliktų,

D. kadangi migrantės mažiau apsaugotos nuo seksualinio išnaudojimo, diskriminacijos, 
išnaudojimo darbo vietoje, protinio išsekimo, smurto, rizikos sveikatai, socialinės 
izoliacijos ir prekybos žmonėmis;

1. ragina valstybes nares skatinti taikyti priemones, galinčias dirbančioms migrantėms 
padėti įgyti daugiau socialinės ir politinės įtakos, stiprinant lyčių klausimais dirbančių 
nevyriausybinių organizacijų vaidmenį ir mirgančių tinklus; 

2. ragina valstybes nares kurti lyčių klausimus atspindinčią politiką ir programas siekiant 
gerinti mirgančių darbo, gyvenimo ir socialines sąlygas, jų mokymosi, naudojimosi 
sveikatos paslaugomis, kalbų ir profesinio mokymosi galimybes, ir į tokios politikos 
kūrimo, įgyvendinimo ir vertinimo procesą įtraukti mirgančių organizacijas;

3. ragina Komisiją kurti į lyčių klausimus orientuotą plėtros politiką ir programas, kuriomis 
būtų siekiama gerinti moterų gyvenimo sąlygas gimtosiose šalyse ir užtikrinti, kad jos 
galėtų pasinaudoti visomis savo teisėmis;

4. ragina valstybes nares apsvarstyti perkėlimų dėl konfliktų poveikį migrančių, kurios itin 
rizikuoja tapti prievartos prieš moteris aukomis, socialinei, fizinei ir psichologinei būklei;

5. taigi ragina valstybes nares kurti plėtros politiką ir programas, kuriomis būtų siekiama 
užtikrinti, kad nuo perkėlimų dėl konfliktų nukentėjusioms moterims ir migrantėms, 
kenčiančioms dėl protinių, fizinių ir socialinių perkėlimo pasekmių, būtų suteikta 
medicinos, socialinė ir psichologinė pagalba;

6. ragina tarptautinę bendruomenę didinti pastangas siekiant Tūkstantmečio plėtros tikslų 
(angl. MDG), susijusių su skurdo mažinimu, moterų įtakos didinimu ir lyčių lygybe.

  
1 Tarptautinė darbo organizacija (TDO), „Dirbančių migrančių diskriminacijos, išnaudojimo ir blogo elgesio su 
jomis prevencija. Informacinis žinynas. 1 bukletas. Moterys tarptautiniai darbuotojai“, Ženeva, 2003 m., TDO, 9 
psl.                   


