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IEROSINĀJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver vajadzību pievērst uzmanību dzimumu jautājumam miera pētniecībā, konfliktu 
novēršanā un risināšanā, miera uzturēšanas operācijās, pēckonfliktu rehabilitācijā un 
atjaunošanā un nodrošināt dzimumu jautājuma iekļaušanu praktiskajās programmās;

2. aicina ES dalībvalstis un starptautisko sabiedrību veicināt ANO Drošības padomes 
Rezolūcijas Nr. 1325/2000 īstenošanu un izstrādāt nacionālos rīcības plānus un stratēģijas 
dokumentus;

3. aicina Komisiju un citus donorus piešķirt resursus, lai atbalstītu pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju, it īpaši vietējo sieviešu grupu, kuras iesaistītas nevardarbīgā konfliktu 
risināšanā, spēju palielināšanu, kā arī sniegt tehnisku palīdzību un atbalstīt arodizglītību;

4. aicina starptautisko sabiedrību nodrošināt, lai miera nolīgumos visus drošības aspektus, 
ieskaitot juridiskos, politiskos, sociālos, ekonomiskos un fiziskos aspektus, izskatītu, 
ņemot vērā dzimumu jautājumu, kā arī ņemtu vērā sieviešu un meiteņu īpašās vajadzības 
un prioritātes;

5. uzsver vajadzību labāk kontrolēt pārtikas sadali ārkārtas operāciju laikā un aicina 
starptautiskās humānās palīdzības aģentūras atbalstīt drošības pasākumus bēgļu nometnēs, 
lai samazinātu pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības risku;

6. uzsver vajadzību īpašu uzmanību pievērst sievietēm pašnāvniecēm spridzinātājām un 
norāda, ka ir svarīgi paredzēt programmas apdraudēto sieviešu atbalstam; iesaka attiecīgi 
apmācīt vietējo pašvaldību un NVO darbiniekus;

7. uzsver vajadzību veicināt lomu, kas nacionālajām un starptautiskajām nevalstiskajām 
organizācijām, nevalstiskajiem dalībniekiem un pilsoniskajai sabiedrībai ir laikā, kad 
notiek pāreja uz demokrātiju;

8. uzskata, ka sieviešu iesaistīšanās ekonomiskā darbībā gan laukos, gan pilsētās ir būtiska, 
lai atbalstītu viņu sociālekonomisko stāvokli pēckonfliktu sabiedrībās;

9. norāda, ka turpinās sieviešu diskriminācija attiecībā uz pieeju ieguldījumiem un 
kapitālam, kā arī izglītībai, veselības aprūpei un citiem sociāliem pakalpojumiem;

10. aicina starptautisko sabiedrību izskatīt vajadzību izveidot īpašas programmas to sieviešu 
un meiteņu aprūpei, kuras cieš no pēctraumas komplikācijām.


