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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za razvoj, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je 51 odstotkov vseh migrantov v razvitem svetu, v državah v razvoju pa 46 odstotkov 
žensk1;

B. ker lahko ženske z migracijo izboljšajo svoj življenjski standard, pomagajo tistim, ki so jih 
pustile doma, in ubežijo zatiralskim socialnim odnosom;

C. ker so ženske kljub temu pogosto prisiljene v migracijo zaradi težav, kot so prisilna 
poroka, revščina ali oboroženi spopadi;

D. ker so migrantke bolj izpostavljene spolnemu izkoriščanju, diskriminaciji, izkoriščanju na 
delovnem mestu in zanemarjanju njihovih sposobnosti, nasilju ter nevarnostim za zdravje, 
izključenosti iz družbe in trgovini z ljudmi;

1. poziva države članice, naj s krepitvijo vloge nevladnih organizacij in zvez migrantk, ki si 
prizadevajo za enakopravnost spolov, podpirajo sredstva in možnosti, prek katerih lahko 
delavke migrantke krepijo svojo družbenopolitično vlogo;

2. poziva države članice, naj razvijajo politiko in programe, ki bodo upoštevali 
enakopravnost spolov in prek katerih bi izboljšali delovne, življenjske in socialne pogoje 
migrantk, njihov dostop do izobraževanja, zdravstvenih storitev, jezikovnega in 
poklicnega izobraževanja ter naj v oblikovanje, izvajanje in ocenjevanje takšnih političnih 
ukrepov vključijo organizacije žensk migrantk;

3. poziva Komisijo, naj razvije politiko in programe, ki si bodo prizadevali za enakopravnost 
spolov in katerih namen bo izboljšati življenjske pogoje žensk v njihovi domovini ter jim 
zagotoviti, da bodo lahko uveljavljale vse človekove pravice, ki jih imajo;

4. poziva države članice, naj preučijo s konflikti pogojene vplive izgona na družbeni, telesni 
in psihični položaj migrantk, ki so v veliki nevarnosti, da postanejo žrtve nasilje na osnovi 
spola;

5. zato poziva države članice, naj razvijejo razvojno-politične ukrepe in programe, 
namenjene zagotavljanju medicinske, socialne in psihološke pomoči ženskam, ki so žrtve 
s konflikti pogojenega izgona, in drugim migrantkam, ki trpijo za duševnimi, telesnimi in 
družbenimi posledicami izgona;

6. izrecno poziva mednarodno skupnost, naj si močneje prizadeva za uresničevanje razvojnih 
ciljev tisočletja na področjih zmanjšanja revščine, krepitve vloge žensk in enakopravnosti 
spolov.

  
1 Mednarodna organizacija dela: Preprečevanje diskriminacije, izkoriščanja in zlorab delavk migrantk: 
informativni vodič - zvezek 1: čemu osredotočanje na ženske čezmejne delavke. Ženeva, 2003, ILO, str. 9


