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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że środowisko rodzinne stanowi odpowiednie ramy dla ochrony praw 
dziecka, rozwoju jego zdolności, zdobywania wiedzy niezbędnej do wykonywania jego 
praw oraz uczenia się obowiązków, lecz w przypadku braku takich ram wszystkie dzieci 
powinny być objęte, zgodnie z Konwencją o prawach dziecka1 ochrona zastępczą, która 
zapewni ich rozwój wolny od dyskryminacji w jakiejkolwiek postaci,

B. mając na uwadze, że prawa człowieka i prawa kobiet są nierozdzielne, lecz mimo 
międzynarodowych i krajowych przepisów dziewczynki i kobiety są często ofiarami 
nierówności prawnych, społecznych i ekonomicznych, dotyczących wykonywania 
przysługujących im pozytywnych i podstawowych praw, takich jak dostęp do edukacji i 
ochrony zdrowia,

1. przypomina, że ochrona zdrowia matek powinna stanowić integralną część przyszłej 
strategii na rzecz praw dziecka, która powinna promować warunki życia i pracy 
dostosowane do kobiet ciężarnych i karmiących piersią oraz równy i powszechny dostęp 
dla wszystkich kobiet do wysokiej jakości opieki zdrowotnej przed i po porodzie w celu 
zmniejszenia śmiertelności matek i dzieci oraz przenoszenia chorób z matki na dziecko;

2. przypomina, że przyszła strategia powinna uznać i docenić ważną rolę, jaką odgrywa 
rodzina oraz promować politykę godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym, a 
także politykę wsparcia publicznego lub prywatnego dla ojców i matek, aby byli oni w 
stanie wypełnić i dzielić obowiązki związane z edukacją i opieką;

3. zwraca się do państw członkowskich o zebranie danych, zapobieganie i nakładanie sankcji 
karnych za wszystkie rodzaje przemocy dokonywanej na ich terytorium w sferze 
prywatnej i publicznej, takich jak przemoc w rodzinie, handel kobietami i dziećmi, 
pornografia dziecięca, wykorzystywanie seksualne lub szkodliwe praktyki tradycyjne, 
jak np. okaleczanie kobiecych organów płciowych, przymusowe małżeństwa, zbrodnie w 
imię honoru, zwracając szczególną uwagę na najbardziej zagrożone grupy, jakie stanowią 
dziewczynki i kobiety imigrantki, dziewczynki i kobiety pochodzące z mniejszości 
etnicznych oraz dziewczynki niepełnosprawne;

4. zachęca państwa członkowskie do ustanowienia przepisów ramowych umożliwiających 
nakładanie kar na osoby uprawiające turystykę seksualną z udziałem dzieci oraz zachęca 
państwa członkowskie i Komisję Europejską do wprowadzenia i promowania kodeksów 
etycznego postępowania w przemyśle hotelarskim i turystycznym, takich jak kodeks 
ECPAT dotyczący wykorzystywania seksualnego dzieci, wprowadzony przez UNICEF;

5. podkreśla, że przyszła strategia i działania państw członkowskich powinny obejmować 
zapobieganie i zwalczanie przemocy dokonywanej przez dzieci, w szczególności w 
środowisku szkolnym, między innymi poprzez kampanie wychowania obywatelskiego 

  
1 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 r.
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oraz odpowiednie uczulanie rodziców i wychowawców;

6. zaleca, aby w przyszłej strategii zwrócono szczególną uwagę na opiekę medyczną, 
psychologiczną i socjalną nad dziewczynkami i chłopcami, które są ofiarami zaniedbania, 
znęcania się, wykorzystywania oraz bezpośredniej lub pośredniej przemocy, przy 
uwzględnieniu nadrzędnego dobra dziecka oraz kwestii równości płci; przypomina, że 
należy uwzględnić w pracach Komisji wpływ pośredniej przemocy na dobrobyt dziecka 
oraz zapobieganie jej;

7. zwraca się o włączenie do przyszłej strategii działań zapobiegających przemocy ze 
względu na płeć, obejmujących między innymi niedyskryminacyjny dostęp do edukacji 
oraz kampanie uwrażliwiające na temat równości kobiet i mężczyzn skierowane do 
rodziców oraz szczególnie narażonych społeczności, w celu umożliwienia emancypacji 
dziewczynek oraz skuteczniejszej obrony ich praw; zwraca się do Komisji o uzależnienie 
swojej polityki wspierania rozwoju oraz umów handlowych od wdrożenia przepisów 
prawnych zapewniających równość kobiet i mężczyzn oraz znoszących wszelkie rodzaje 
przemocy wobec kobiet i dzieci;

8. zwraca się do Komisji o zebranie danych według płci i wieku dotyczących wszystkich 
form dyskryminacji i przemocy wobec dzieci, włączenie problematyki równości kobiet i 
mężczyzn do wszystkich strategii politycznych oraz instrumentów przyszłej strategii oraz 
o zapewnienie monitorowania i oceny tych strategii politycznych między innymi za 
pomocą budżetowania uwzględniającego problematykę płci („gender budgeting”);

9. przypomina, że skuteczność przyszłej strategii wymaga zaangażowania i przyjęcia 
długoterminowych działań, koordynacji z innymi inicjatywami i polityką krajową oraz 
wsparcia ze strony zainteresowanych podmiotów, w szczególności organizacji 
pozarządowych.
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