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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

A. ker je družinsko okolje ugodno za zaščito pravic otrok, razvoj njihovih zmožnosti, 
pridobivanje znanja, potrebnega za izvajanje pravic, in učenje o dolžnostih; ker je treba v 
skladu s konvencijo OZN o otrokovih pravicah1 v primeru, da tega ni, vsem otrokom
omogočiti nadomestno zaščito, ki jim bo zagotovila polni razvoj brez vsakršne 
diskriminacije,

B. ker so pravice otrok in pravice žensk neločljivo povezane, a so deklice in ženske kljub 
nacionalnim in mednarodnim predpisom pogosto žrtve pravne, družbene in gospodarske 
neenakosti, ki vpliva na izvajanje njihovih pozitivnih in temeljnih pravic, kot je dostop do 
izobraževanja in zdravja;

1. opozarja, da mora varovanje zdravja mater tvoriti sestavni del prihodnje strategije o 
otrokovih pravicah, s katero bi si morali prizadevati za prilagojene življenjske in delovne 
razmere za nosečnice ali doječe matere ter spodbuditi enak in splošen dostop vseh žensk 
do kakovostne pred- in poporodne zdravstvene nege kot sredstva za zmanjšanje stopnje 
smrtnosti mater in otrok ter prenosa bolezni z matere na otroka;

2. opozarja, da je treba v prihodnji strategiji priznati in na ustrezno mesto postaviti 
pomembno vlogo družine ter spodbuditi politike za uskladitev poklicnega in družinskega 
življenja, pa tudi politike javne in/ali zasebne podpore očetom in materam, da bodo lahko 
prevzeli odgovornost, ki jo nalagata vzgoja in nega otroka, in si jo medsebojno delili;

3. poziva države članice, naj zberejo podatke, preprečijo in kazensko preganjajo vse oblike 
nasilja, ki se v zasebni in javni sferi pojavljajo na njihovem ozemlju, denimo nasilje v 
družini, trgovina z ljudmi, otroška pornografija, spolno izkoriščanje ali tradicionalne 
škodljive prakse, kot so pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilne poroke in zločini iz 
časti; države članice naj posebno pozornost namenijo ranljivim skupinam, to je deklicam 
in ženskam priseljenkam, pripadnicam narodnostnih manjšin in invalidnim deklicam; 

4. spodbuja države članice, naj vzpostavijo normativni okvir, ki bo omogočal kaznovanje 
avtorjev spolnega turizma, v katerega so vključeni otroci; države članice in Evropsko 
komisijo poziva, da podpišejo kodekse o etičnem obnašanju in k njihovi uporabi 
spodbujajo hotelsko in turistično industrijo (naprimer kodeks ECPAT o spolnem 
izkoriščanju otrok, ki ga je oblikoval UNICEF);

5. poudarja, da bi v prihodnjo strategijo in ukrepe držav članic morali vključiti 
preprečevanje nasilja nad otroki in boj proti temu pojavu, še posebej v šolah, denimo, s 
kampanjami državljanske vzgoje ter ustreznim opozarjanjem in osveščanjem staršev in 
vzgojiteljev; 

6. priporoča, naj bo v prihodnji strategiji posebna pozornost namenjena zdravstveni, 

  
1 Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, 1989.
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psihološki in družbeni skrbi za deklice in dečke, žrtve zanemarjanja, slabega ravnanja, 
izkoriščanja in neposrednega in/ali posrednega nasilja, saj gre za spoštovanje 
prevladujočega interesa otroka in enakosti spolov; opozarja, da mora Komisija pri 
ukrepih, ki jih pripravlja, upoštevati posledice posrednega nasilja na dobrobit otrok in 
njegovo preprečevanje;

7. poziva, naj se v prihodnjo strategijo vključijo akcije za preprečevanje različnih oblik 
spolnega nasilja, ki bi se med drugim osredotočile na nediskriminatorni dostop do 
izobraževanja in kampanje za osveščanje o enakosti med moškimi in ženskami, ki bi bile 
namenjene staršem in ranljivim skupnostim, da bi na ta način omogočili emancipacijo 
deklic in boljšo zaščito njihovih pravic; poziva Komisijo, naj politiko razvojne pomoči in 
trgovinske sporazume pogojuje z izvajanjem zakonodaje, ki moškim in ženskam 
zagotavlja enakost in odpravlja vse vrste nasilja nad ženskami in otroci;

8. poziva Komisijo, naj zbere po spolu in starostnih skupinah ločene podatke o vseh oblikah 
diskriminacije otrok in nasilja nad njimi, vključi vidik enakosti med ženskami in moškimi 
v vse politike in instrumente prihodnje strategije in zagotovi spremljanje in oceno teh 
politik, tudi s pripravo proračuna ob upoštevanju načela enakosti med spoloma;

9. opozarja, da učinkovitost prihodnje strategije zahteva zavezanost in sprejetje dolgoročnih 
ukrepov, usklajevanje z nacionalnimi pobudami in politikami ter podporo različnim 
udeležencem na teh področjih, zlasti nevladnim organizacijam.


