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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących sugestii:

A. mając na uwadze, że kobiety stanowią 51% migrantów w krajach rozwiniętych i 46% - w 
krajach rozwijających się1,

B. mając na uwadze, że migracja może przyczynić się do poprawy warunków życia kobiet, 
może umożliwić pomoc dla tych, którzy pozostają w kraju pochodzenia, a także pozwolić 
kobietom na ucieczkę przed opresyjnymi stosunkami społecznymi,

C. mając, jednak, na uwadze, że migracja kobiet często wymuszana jest przez przymusowe 
małżeństwo, biedę lub konflikty zbrojne,

D. mając na uwadze, że migrujące kobiety są bardziej narażone na wykorzystywanie 
seksualne, dyskryminację, wykorzystywanie w miejscu pracy i marnowanie ich 
potencjału intelektualnego, przemoc i utratę zdrowia, wyobcowanie społeczne i handel 
ludźmi,

1. wzywa państwa członkowskie do wspierania inicjatyw mających na celu wzmocnienie 
pozycji społeczno-politycznej migrujących kobiet poprzez zwiększenie roli 
pozarządowych organizacji zajmujących się sprawami równouprawnienia płci oraz sieci 
kontaktów wśród migrujących kobiet,

2. wzywa państwa członkowskie do stworzenia polityki i programów uwzględniających 
problematykę równouprawnienia płci mających na celu poprawę warunków pracy i życia 
oraz warunków socjalnych migrujących kobiet, ułatwienie im dostępu do nauki, służby 
zdrowia, kursów językowych i zawodowych, a także do włączenia organizacji 
skupiających migrujące kobiety w proces tworzenia, wprowadzania w życie i oceny tej 
polityki,

3. wzywa Komisję do opracowania polityki rozwoju uwzględniającej problematykę 
równouprawnienia płci i programów mających na celu poprawę warunków życia kobiet 
w ich krajach ojczystych i zapewnienie im korzystania z pełni praw obywatelskich,

4. wzywa państwa członkowskie do rozważenia wpływu, jaki wywiera migracja 
spowodowana konfliktami na społeczną, fizyczną i psychologiczną sytuację migrujących 
kobiet narażonych na przemoc wynikającą z braku równouprawnienia,

5. w związku z powyższym wzywa państwa członkowskie do opracowania polityki rozwoju 
i programów mających na celu zapewnienie opieki medycznej, socjalnej i
psychologicznej dla kobiet - ofiar migracji spowodowanej konfliktami oraz dla innych 
migrujących kobiet doświadczających psychicznych, fizycznych i socjalnych skutków 
przemieszczenia,

6. zobowiązuje społeczność międzynarodową do wsparcia wysiłków w celu realizacji MCR 
w zakresie redukcji biedy, wzmocnienia roli kobiet i równouprawnienia płci.


