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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka miers nozīmē ne tikai kara neesamību un ka miers nepastāv, ja nepastāv 
tiesiskums; atgādina arī, ka pilnīgu atbildību par miera procesu var panākt tikai tad, ja tajā 
vienlīdz daudz ir iesaistītas sievietes; norāda, ka karadarbības beigas ne vienmēr rada 
drošību sievietēm, un atkārtoti norāda, ka sievietes ir aktīvi pārmaiņu subjekti, kas to ir 
pierādījušas vairākos gadījumos, tostarp ieviešot miera iniciatīvas;

2. aicina izstrādāt Eiropas rīcības plānu par Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības 
padomes rezolūcijas (UNSCR) Nr. 1325 īstenošanu un aicina Eiropas Komisiju mudināt 
partnervalstis izstrādāt valsts rīcības plānus; ierosina pārskatīt ES pamatnostādnes par 
cilvēktiesību aizsardzību, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību UNSCR Nr. 1325;

3. atzinīgi vērtē ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1820 pieņemšanu, it īpaši tajā 
pausto atziņu, ka seksuāla vardarbība ir drauds starptautiskajam mieram un drošībai;

4. uzsver, ka visās ES misijās (starpniecības un pārrunu grupās, policijā un miera 
uzturēšanas spēkos u.c.) ir jāparedz konsultācijas dzimumu jautājumos, apmācība 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanā un tajās jāpiedalās vismaz 40 % sieviešu visos 
līmeņos, tostarp visos augstākajos līmeņos;

5. norāda uz nepieciešamību integrēt dzimumu aspektu miera izpētes, konfliktu novēršanas 
un risināšanas pasākumos, miera uzturēšanas operācijās, pēckonflikta rehabilitācijas un 
atjaunošanas pasākumos, finanšu instrumentos, valsts/reģionu stratēģijas dokumentos un 
visu ārējo intervenču plānošanā;

6. aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu veikt pētījumu par dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu ES ārējās misijās;

7. uzskata, ka visās EK delegācijās trešās valstīs ir jānosaka par dzimumu līdztiesības 
jautājumiem atbildīga persona ar attiecīgām pilnvarām, prasmēm un resursiem;

8. stingri uzsver nepieciešamību konsultēt un atbalstīt vietējās sieviešu organizācijas un 
starptautiskos sieviešu miera tīklus; iesaka sniegt politisku un finansiālu atbalstu, 
apmācību, palielināt veiktspēju un sniegt tehnisko atbalstu, tostarp miera sarunām un 
konfliktu nevardarbīgai risināšanai;

9. uzsver, ka, veicot pārrunas par miera nolīgumiem un īstenojot tos, ir svarīgi pieņemt 
dzimumu jautājumu aspektu, lai veicinātu sieviešu tiesību konstitucionālu aizsardzību;

10. uzskata, ka ir ļoti svarīgi pārtraukt dzimumu vardarbības noziegumu nesodīšanas praksi 
un, ja iespējams, izslēgt šos noziegumus no noteikumiem par amnestiju;

11. norāda, ka atbruņošanas, demobilizācijas un reintegrācijas (DDR) programmās ir jāparedz 
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īpaši noteikumi bijušajām sievietēm kaujiniecēm;

12. aicina Eiropas Savienību, atbalstot pēckonflikta drošības nozares reformu (SSR), ietvert 
tajā dzimumu līdztiesības aspektu, nodrošinot apmācību dzimumu jautājumos un sniedzot 
zināšanas par konstitūciju, vēlēšanām, policiju un tiesu iestādēm;

13. uzsver, ka, rīkojot vēlēšanas pēckonflikta valstī, sieviešu dalība tajās ir jāatbalsta ar 
īpašām programmām un kvotām visos līmeņos;

14. uzskata, ka ir ļoti svarīgi iesaistīt sievietes saimnieciskā darbībā pēckonflikta valstu 
sabiedrībā, lai atbalstītu sieviešu sociālekonomiskās iespējas, un uzsver mikrokredītu 
pozitīvo lomu;

15. uzsver, ka sievietēm, kas ir cietušas no seksuālas vardarbības, ir jāpiešķir pilnīga piekļuve 
seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem un sensibilizācijas programmām, kas 
palīdzēs šīm sievietēm atrisināt viņu problēmas;

16. iesaka piemērot rīcības kodeksu ANO personālam, kas strādā pēckonflikta zonās, un 
aicina nebūt iecietīgiem pret seksuālu vardarbību, ko īstenojuši miera uzturētāji vai NVO 
darbinieki;

17. uzskata, ka ir jāņem vērā dzimumu aspekts, strādājot ar bēgļiem un iekšzemē pārvietotiem 
cilvēkiem, tostarp veidojot bēgļu nometnes. 
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