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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad į taikos paieškas, konfliktų prevenciją ir sprendimą, taikos palaikymo 
operacijas, šalių atstatymą ir atkūrimą po konfliktų reikia integruoti lyčių perspektyvą ir 
užtikrinti, kad į tos srities programas būtų įtrauktas lyčių aspektas;

2. ragina ES valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę griečiau įgyvendinti JT Saugumo 
tarybos rezoliuciją 1325/2000 ir parengti nacionalinius veiksmų planus bei strateginius 
dokumentus;

3. ragina Komisiją ir kitus pagalbos teikėjus nukreipti išteklius pilietinės visuomenės 
organizacijų gebėjimams ugdyti, ypač vietos moterų grupių, kurios siekia konfliktus 
spręsti be smurto, techninei paramai teikti ir profesiniam mokymui;

4. prašo tarptautinės bendruomenės užtikrinti, kad taikos susitarimai, atsižvelgiant į lyčių 
perspektyvą, apimtų įvairius saugumo aspektus, įskaitant teisinį, politinį, socialinį, 
ekonominį ir fizinį saugumą, ir kad juose būtų numatyta rūpintis specifiniais moterų ir 
mergaičių poreikiais ir prioritetais;

5. pabrėžia, kad teikiant neatidėliotiną pagalbą reikia geriau kontroliuoti maisto paskirstymą, 
ir prašo tarptautinių humanitarinės pagalbos agentūrų remti saugumo veiksmus pabėgėlių 
stovyklose, kad sumažėtų smurto išpuolių prieš moteris ir mergaites;

6. pabrėžia, kad ypatingą dėmesį reikia skirti sprogdintojoms savižudėms, ir nurodo, kad 
svarbu sukurti programas moterims, kurioms gresia pavojus, remti; rekomenduoja vietos 
valdžios institucijų ir NVO personalui surengti profesinį mokymą;

7. pabrėžia, kad reikia stiprinti nacionalinių ir tarptautinių NVO, nevalstybinių organizacijų 
ir pilietinės visuomenės vaidmenį siekiant demokratijos;

8. mano, kad siekiant paremti moterų socialinę ir ekonominę padėtį konfliktus patyrusiose 
visuomenėse ypač svarbu jas įtraukti į ekonominę veiklą tiek kaimo vietovėse, tiek 
miestuose;

9. pabrėžia užsitęsusį moterų diskriminavimą, dėl kurio jos negali pasinaudoti ištekliais, 
kapitalu, teise į mokslą, sveikatos apsaugą ir kitomis socialinėmis gerovėmis;

10. ragina tarptautinę bendruomenę apsvarstyti, ar nereikia specialių programų siekiant 
pasirūpinti moterimis ir mergaitėmis, kenčiančiomis nuo sužalojimų.


