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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť žiada Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor 
prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

A. keďže ženy tvoria  51 % všetkých migrantov v rozvinutom svete a 46% v rozvojových 
krajinách 1,

B. keďže migrácia môže ženám umožniť zlepšenie kvality života, podporu tých rodinných 
príslušníkov, ktorí zostali doma, a únik z utláčateľských sociálnych vzťahov, 

C. keďže ženy sú však často nútené migrovať z dôvodu problémov ako nútené manželstvo, 
chudoba alebo ozbrojené konflikty,

D. keďže migrujúce ženy sú zraniteľnejšie voči sexuálnemu vykorisťovaniu, diskriminácii, 
vykorisťovaniu na pracovisku a „plytvaniu mozgami“ (brain waste), násiliu, zdravotnými 
rizikám, spoločenskej izolácii a obchodu s ľuďmi;

1. vyzýva členské štáty, aby podporovali prostriedky, ktoré by umožnili zlepšiť sociálno-
politické postavenie migrujúcich pracujúcich žien prostredníctvom posilnenia úlohy 
mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa rodovou problematikou a sietí migrujúcich 
žien; 

2. vyzýva členské štáty na vypracovanie politík a programov, ktoré by zohľadňovali rodové 
hľadisko a ktorých úlohou by bolo zlepšovanie pracovných, životných a sociálnych 
podmienok migrujúcich žien, zlepšovanie ich prístupu k vzdelaniu, zdravotníckym 
službám, výuke jazykov a odbornej príprave a zapojili organizácie združujúce migrujúce 
ženy do procesu formulovania, vykonávania a vyhodnocovania týchto politík;

3. vyzýva Komisiu na vypracovanie rozvojových politík a programov, ktoré by zohľadnili 
rodové hľadisko a ich cieľom by bolo zlepšovanie životných podmienok žien v ich 
domovských krajinách a zabezpečenie toho, aby si mohli uplatňovať všetky svoje ľudské 
práva;

4. vyzýva členské štáty, aby vzali do úvahy dôsledky presídľovania osôb v konfliktoch na 
sociálnu, fyzickú a psychickú situáciu migrujúcich žien , ktorým bezprostredne hrozí, že 
sa stanú obeťou rodovo motivovaného násilia;

5. vyzýva preto členské štáty, aby vypracovali rozvojové politiky a programy na 
zabezpečenie zdravotnej, sociálnej a psychologickej starostlivosti pre ženy, ktoré sú 
obeťami presídľovania v dôsledku konfliktov a iné migrujúce ženy, ktoré trpia 
duševnými, fyzickými a sociálnymi dôsledkami presídlenia;

6. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby posilnilo snahy o dosiahnutie Rozvojových 
cieľov milénia v oblastiach redukcie chudoby, zlepšovania postavenia žien a rodovej 
rovnosti.

  
1 ILO: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide -
booklet 1: whz the focus on women international workers. Ženeva, 2003, ILO, s.9


