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Odbora za razvoj

za Odbor za pravice žensk in enakost spolov

o položaju žensk v oboroženih spopadih in njihovi vlogi pri obnovi in 
demokratičnem procesu v državah v obdobju, kjer so se nedavno končali 
konflikti
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POBUDE

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

1. poudarja potrebo po tem, da se vidik spola kot pomemben element vključi v mirovne 
raziskave, v preprečevanje in reševanje konfliktov, mirovne operacije ter sanacijo in 
obnovo po konfliktih in da morajo komponento enakopravnosti vsebovati programi za 
delo na terenu;

2. poziva države članice in mednarodno skupnost, naj spodbujajo izvajanje resolucije 
1325/2000 Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov in razvijejo nacionalne 
akcijske načrte in strateške dokumente;

3. poziva Komisijo in druge donatorje, naj namenijo sredstva krepitvi zmogljivosti 
organizacij civilne družbe, še posebej lokalnih ženskih skupin, ki si prizadevajo za 
miroljubno reševanje sporov, in naj jim priskrbijo tehnično pomoč in poklicno 
usposabljanje;

4. poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi, da bodo mirovni sporazumi glede na spol 
vključevali vse varnostne vidike, vključno z zakonskimi, političnimi, socialnimi, 
ekonomskimi in fizičnimi, in obravnava tudi posebne potrebe in prednostne naloge, ki se 
tičejo žensk in deklet;

5. poudarja potrebo po boljšem nadzoru nad razdeljevanjem hrane med nujnimi operacijami 
in poziva mednarodne humanitarne agencije, naj podprejo varnostne ukrepe znotraj 
begunskih taborišč, da bi bilo tveganje za nasilje nad ženskami in dekleti manjše;

6. izpostavlja potrebo po posebej pozornem obravnavanju samomorilskih napadalk in 
poudarja, kako pomembno je določiti programe v podporo ženskam, ki so kakorkoli 
ogrožene; priporoča izvajanje poklicnega usposabljanja za lokalne organe oblasti in za 
osebje nevladnih organizacij;

7. poudarja potrebo po spodbujanju vloge, ki jo imajo nacionalne in mednarodne nevladne 
organizacije, nedržavni akterji in civilna družba pri prehodu v demokracijo;

8. meni, da je za družbo v obdobju po spopadih sodelovanje žensk v gospodarskih 
dejavnostih na podeželskih in mestnih območjih ključnega pomena za krepitev njihovega 
socialnega in ekonomskega položaja;

9. poudarja, da se, ko gre za dostop do sredstev in kapitala, izobraževanja, zdravstvenega 
varstva in drugih storitev, ki jih lahko ponudi družba, diskriminacija žensk nadaljuje;

10. poziva mednarodno skupnost, naj preuči potrebo po posebnih programih za ženske in 
dekleta, ki trpijo za posttravmatskimi motnjami.


