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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena, kad taika – tai ne tik karo nebuvimas ir kad taikos nėra, jei nėra teisingumo; taip 
pat primena, kad visiška taika gali būti pasiekta tik tuo atveju, jei į taikos kūrimo procesą 
vienodomis sąlygomis įtraukiamos ir moterys; nurodo, kad pasibaigus karo veiksmams 
moterys nebūtinai jaučiasi saugios, ir pakartoja, kad moterys yra aktyvūs kaitos subjektai 
ir kad jos tai įrodė jau keletą kartų, įskaitant ir tuos atvejus, kai būdavo pradedamos taikos 
iniciatyvos;

2. ragina parengti Europos veiksmų planą dėl Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 
(JTSTR) 1325 įgyvendinimo ir prašo Europos Komisijos paraginti šalis partneres rengti 
nacionalinius veiksmų planus; siūlo persvarstyti ES gaires dėl žmogaus teisių apsaugos 
tam, kad būtų užtikrintas visiškas JTSTR 1325 atitikimas; 

3. pritaria JTST rezoliucijos 1820 priėmimui, o ypač tam, jog rezoliucija pripažįstama, kad 
seksualinis smurtas kelia grėsmę tarptautinei taikai ir saugumui;

4. pabrėžia, kad visose ES misijose (tarpininkų ir derybininkų grupėse, policijos ir taikos 
palaikymo pajėgose ir t. t.) turėtų dalyvauti patarėjai lyčių klausimais ir bent 40 proc. 
moterų visose grupėse, įskaitant vyriausiųjų grupes, taip pat turėtų būti įtraukiamas 
mokymas apie integruotą požiūrį į lyčių lygybę;

5. pabrėžia, kad į taikos tyrimus, konfliktų prevenciją ir sprendimą, taikos palaikymo 
operacijas, šalių atstatymą ir atkūrimą po konfliktų, finansines priemones, šalies ir (arba) 
regioninius strategijos dokumentus bei visokių formų kišimosi iš išorės planavimą reikia
įtraukti lyčių aspektą;

6. ragina Europos lyčių lygybės institutą atlikti lyčių aspekto įtraukimo į ES išorės misijas 
tyrimą;

7. mano, jog visose EK delegacijose trečiosiose šalyse turi būti paskirtas lyčių klausimų 
centras su atitinkamais įgaliojimais, žiniomis ir lėšomis;

8. tvirtai pabrėžia, kad reikia tartis su vietos moterų organizacijomis ir tarptautinėmis moterų 
organizacijomis, kovojančiomis už taiką, bei jas remti; rekomenduoja numatyti politinę ir 
finansinę paramą, mokymą, gebėjimų ugdymą ir techninę pagalbą, taip pat ir taikos 
derybų metu ir sprendžiant konfliktus be smurto;

9. pabrėžia, kad derybų metu ir įgyvendinant taikos sutartis svarbu įtvirtinti lyčių lygybę ir 
tokiu būdu skatinti konstitucinę moters teisių apsaugą;

10. mano, kad būtina panaikinti smurto dėl lyties nusikaltimų nebaudžiamumą ir, jei 
įmanoma, pašalinti visus šiuos nusikaltimus iš amnestijos nuostatų;
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11. atkreipia dėmesį į tai, jog į nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegravimo (NDR) 
programas turėtų būti įtraukiamos specialios nuostatos dėl buvusių kovotojų moterų;

12. prašo ES, remiant po konfliktų pradėtą saugumo sektoriaus reformą (SSR), įtraukti lyčių 
klausimą, suteikiant mokymus lyčių klausimais ir konstitucijos, rinkimų, policijos bei 
teisėjų įvertinimą;

13. pabrėžia, kad vykstant rinkimams šalyse, kuriose baigėsi konfliktai, moterų dalyvavimas 
turėtų būti remiamas visuose lygiuose specialiomis programomis ir kvotomis;

14. mano, kad būtina įtraukti moteris į šalių, kuriose baigėsi konfliktai, ekonominę veiklą ir 
sustiprinti jų socialines ir ekonomines teises, bei pabrėžia teigiamą mikrokreditų poveikį;

15. pabrėžia, kad moterims, patyrusioms lytinį smurtą, būtina užtikrinti visų lytinės ir 
reprodukcinės sveikatos paslaugų gavimą bei galimybes dalyvauti supažindinimo 
programose, padedančiose tokioms moterims susidoroti su niekinančiu požiūriu į jas;

16. rekomenduoja užtikrinti JT personalo, tarnaujančio šalyse, kuriose baigėsi konfliktai, 
elgesio kodekso vykdymą ir ragina netoleruoti taikdarių ar NVO pareigūnų lytinio smurto;

17. mano, kad būtina atkreipti dėmesį į lyčių klausimą sprendžiant pabėgėlių ir šalies viduje 
perkeltųjų asmenų problemas, įskaitant pabėgėlių stovyklų projektavimą.
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