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NÁVRHY

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

1. zdôrazňuje potrebu zahrnúť perspektívu rodového hľadiska do mierového výskumu, 
predchádzania konfliktom a ich vyriešenia, mierotvorných operácií, všestrannej obnovy 
po konflikte a zabezpečiť, aby sa v predmetných programoch zohľadnilo rodové hľadisko;

2. vyzýva členské štáty EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby podporovali vykonávanie 
uznesenia 1325/2000 Bezpečnostnej rady OSN a vypracovali národné akčné plány a 
strategické dokumenty;

3. vyzýva Komisiu a ostatných poskytovateľov pomoci, aby prepojili zdroje na podporu 
budovania kapacít organizácií občianskej spoločnosti, najmä miestnych zoskupení žien, 
ktoré sa angažujú v nenásilnom riešení konfliktov, a aby poskytli technickú pomoc a 
odborné vzdelávanie;

4. žiada medzinárodné spoločenstvo zabezpečiť, aby mierové dohody zohľadňovali z 
perspektívy rodového hľadiska v plnej miere bezpečnostné aspekty vrátane právnych, 
politických, sociálnych, hospodárskych a fyzických a aby sa tiež zaoberali osobitnými 
potrebami a prioritami žien a dievčat;

5. zdôrazňuje potrebu lepšej kontroly distribúcie potravín počas činností v núdzi a žiada 
medzinárodné humanitárne agentúry, aby verejne podporovali bezpečnostné činnosti v 
utečeneckých táboroch s cieľom znížiť nebezpečenstvo násilia proti ženám a dievčatám;

6. zdôrazňuje, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť samovražedným atentátničkám a 
upozorňuje na význam určenia programov na podporu žien v nebezpečenstve; odporúča, 
aby odborné vzdelávanie sa vykonávalo na úrovni zamestnancov miestnych úradov a 
mimovládnych organizácií;

7. zdôrazňuje, že je potrebné podporiť úlohu národných a medzinárodných mimovládnych 
organizácií, neštátnych účastníkov a občianskej spoločnosti, ktorú zohrávajú v prechode k 
demokracii;

8. domnieva sa, že zapojenie žien do hospodárskych činností vo vidieckych, ako aj v 
mestských oblastiach, je veľmi dôležité s cieľom podporiť ich spoločensko-ekonomické 
postavenie v spoločnostiach po konflikte;

9. upozorňuje na trvanie diskriminácie žien, pokiaľ ide o prístup k zdrojom, kapitálu i 
vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a iným sociálnym vymoženostiam;

10. vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby posúdilo potrebu osobitného programu 
starostlivosti o ženy a dievčatá trpiace potraumatickými stavmi.


