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NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje potřebu učinit hledisko rovnosti pohlaví jedním z hlavních témat v mírovém 
výzkumu, předcházení konfliktům a jejich řešení, při operacích na zachování míru, 
rehabilitaci a obnově po ukončení konfliktu a zajistit zařazení prvku rovnosti pohlaví do 
programů přímo na místě;

2. vyzývá členské státy EU a mezinárodní společenství, aby podporovaly provádění rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN č. 1325/2000 a aby rozvíjely vnitrostátní akční plány a strategické 
dokumenty;

3. vyzývá Komisi a ostatní kapitálové účastníky, aby vyčlenili zdroje na podporu budování 
kapacit organizací občanské společnosti, zejména místních skupin žen, které jsou 
zapojeny do nenásilného řešení konfliktů, a aby poskytovaly technickou pomoc a odborný 
výcvik;

4. žádá mezinárodní společenství, aby zajistilo, že mírové dohody budou z hlediska rovnosti 
pohlaví řešit celý rozsah bezpečnostních aspektů včetně aspektů právních, politických, 
sociálních, hospodářských a fyzických a budou se zabývat specifickými potřebami a 
prioritami žen a dívek;

5. zdůrazňuje potřebu lepší kontroly rozdělování potravin během nouzových operací a žádá 
mezinárodní humanitární agentury, aby schvalovaly bezpečnostní akce uvnitř 
uprchlických táborů za účelem snížení rizika násilí vůči ženám a dívkám;

6. zdůrazňuje potřebu zaměřit se zvláště na sebevražedné atentátníky ženského pohlaví a 
vyzdvihuje důležitost stanovit programy na podporu ohrožených žen; doporučuje, aby se 
pro zaměstnance místních úřadů a nevládních organizací uskutečňoval odborný výcvik;

7. zdůrazňuje potřebu podporovat úlohu, kterou hrají vnitrostátní a mezinárodní nevládní 
organizace, nestátní účastníci a občanská společnost při přechodu k demokracii;

8. je toho názoru, že zapojení žen do hospodářských činností ve venkovských i v městských 
oblastech má rozhodující význam pro podporu jejich sociálního a hospodářského 
postavení ve společnosti po vyřešení konfliktu;

9. upozorňuje na přetrvávající diskriminaci žen z hlediska přístupu k výstupům a kapitálu, 
jakož i ke vzdělání, zdravotní péči a dalším sociálním službám;

10. vyzývá mezinárodní společenství, aby zvážilo potřebu zvláštních programů věnovaných 
ženám a dívkám trpícím posttraumatickými poruchami.


