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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā sieviešu īpatsvars ir 51% no visa migrantu skaita attīstītajā pasaulē un 46% 
jaunattīstības valstīs;1

B. tā kā migrācija var mudināt sievietes uzlabot savu dzīvi, atbalstīt trūkumā nonākušās 
sievietes un darīt galu represīvām sociālām attiecībām;

C. tā kā sievietes bieži ir spiestas migrēt tādu problēmu dēļ kā piespiedu laulība, nabadzība 
un bruņoti konflikti;

D. tā kā sievietes migrantes ir daudz neaizsargātākas pret seksuālo izmantošanu, 
diskrimināciju, izmantošanu darba vietā un „intelektuālā potenciāla neizmantošanu”, 
vardarbību un veselības apdraudējumiem, sociālo atstumtību un cilvēku tirdzniecību;

1. aicina dalībvalstis veicināt iespējas, kuras palīdzētu strādājošām sievietēm migrantēm 
palielināt to sociālpolitisko lomu, stiprinot to NVO, kuras strādā ar dzimumu saistītiem 
jautājumiem, un sieviešu migranšu pārstāvniecības organizāciju lomu; 

2. aicina dalībvalstis izstrādāt dzimumjutīgu politiku un programmas, lai uzlabotu sieviešu 
migranšu darba, dzīves un sociālos apstākļus, uzlabotu izglītības, veselības pakalpojumu, 
valodas un arodapmācības pieejamību sievietēm migrantēm un iesaistītu sieviešu 
migranšu organizācijas šādas politikas izstrādē, īstenošanā un novērtēšanā;

3. aicina Komisiju izstrādāt uz dzimumu orientētu attīstības politiku un programmas, lai 
uzlabotu sieviešu dzīves apstākļus viņu mītnes valstīs un nodrošinātu, ka viņas var īstenot 
visas savas cilvēktiesības;

4. aicina dalībvalstis ņemt vērā konfliktu izraisītu cilvēku pārvietošanu ietekmi uz to 
sieviešu migranšu sociālo, fizisko un psiholoģisko stāvokli, kuras īpaši apdraud uz 
dzimumu balstīta vardarbība;

5. tādēļ aicina dalībvalstis izstrādāt attīstības politiku un programmas, lai nodrošinātu 
medicīnisko, sociālo un psiholoģisko aprūpi sievietēm, kas ir konfliktu izraisītas 
pārvietošanas upuri, kā arī citām sievietēm migrantēm, kuras cieš no pārvietošanas 
izraisītām garīgām, fiziskām un sociālām sekām;

6. prasa starptautiskajai sabiedrībai pielikt pūles, lai īstenotu TAM nabadzības 
ierobežošanas, kā arī sieviešu lomas palielināšanas un dzimumu vienlīdzības jomā.
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1 SDO: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide -
booklet 1: whz the focus on women international workers. Geneva, 2003., SDO, 9. lpp


