
PA\739580PL.doc PE409.690v02-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 










 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

2008/2097(INI)

23.7.2008

PROJEKT OPINII
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Rozwoju

w sprawie perspektyw rozwoju dotyczących budowania pokoju i 
ugruntowywania tożsamości narodowej w regionach po konfliktach zbrojnych
(2008/2097(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej (*): Luisa Morgantini

(*) Ściślejsza współpraca między komisjami – art. 47 Regulaminu



PE409.690v02-00 2/4 PA\739580PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\739580PL.doc 3/4 PE409.690v02-00

PL

WSKAZÓWKI

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

1. Przypomina, że pokój nie oznacza tylko braku wojny oraz że nie ma pokoju bez 
sprawiedliwości; przypomina również, że pełna realizacja procesu pokojowego możliwa 
jest jedynie przy równomiernym zaangażowaniu kobiet; zaznacza, że zaprzestanie 
wrogich działań nie musi oznaczać zapewnienia bezpieczeństwa dla kobiet oraz powtarza, 
że kobiety stanowią aktywny element zmian, co wielokrotnie wykazały, w tym poprzez 
wprowadzanie inicjatyw pokojowych;

2. wzywa do opracowania europejskiego planu działań na rzecz wdrożenia rezolucji Rady 
Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 oraz wzywa Komisję Europejską, aby wezwała kraje 
partnerskie do opracowania krajowych planów działania; sugeruje przeprowadzenie 
przeglądu wytycznych UE dotyczących obrony praw człowieka w celu zapewnienia
pełnej zgodności z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325; 

3. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1820, w 
szczególności uznanie, że przemoc seksualna stanowi zagrożenie dla pokoju i 
bezpieczeństwa międzynarodowego;

4. podkreśla, że wszystkie misje UE (grupy mediacyjne i negocjacyjne, siły policyjne i 
pokojowe etc.) powinny obejmować doradców ds. równości płci, szkolenia w tym 
zakresie oraz co najmniej 40% kobiet na wszystkich szczeblach, w tym na najwyższych;

5. zaznacza konieczność uwzględnienia perspektywy równości płci w badaniach nad 
pokojem, zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, operacjach pokojowych, 
odbudowie i odnowie powojennej, narzędziach finansowych, krajowych/regionalnych 
strategiach oraz w planowaniu wszelkich interwencji zewnętrznych;

6. wzywa Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet do przeprowadzenia badania 
na temat uwzględniania kwestii płci w misjach zewnętrznych UE;

7. uważa, że konieczne jest, by wszystkie delegacje Komisji Europejskiej w krajach trzecich 
posiadały punkt koordynacji ds. kwestii równości płci dysponujący odpowiednimi 
uprawnieniami, umiejętnościami i zasobami;

8. zdecydowanie podkreśla konieczność konsultowania i wspierania lokalnych organizacji 
kobiecych oraz międzynarodowych sieci kobiet na rzecz pokoju; zaleca zapewnienie 
wsparcia politycznego i finansowego, szkoleń, pomocy w zakresie budowania potencjału i 
technicznej, w tym w odniesieniu do negocjacji pokojowych i rozwiązywania konfliktów 
bez użycia przemocy;

9. podkreśla znaczenie przyjęcia perspektywy równości płci przy negocjowaniu i wdrażaniu 
porozumień pokojowych, by promować konstytucyjną ochronę praw kobiet;
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10. uważa za istotne by położyć kres bezkarności zbrodni związanych z kwestią płci oraz by 
wyłączyć te zbrodnie, o ile to możliwe, z przepisów dotyczących amnestii;

11. zaznacza, że programy rozbrojenia, demobilizacji i reintegracji (DDR) powinny zawierać 
szczegółowe przepisy dotyczące byłych kombatantów-kobiet;

12. zwraca się do UE, by przy wspieraniu powojennej reformy sektora bezpieczeństwa (SSR) 
uwzględniono perspektywę równości płci poprzez zapewnienie szkoleń w tym zakresie 
oraz ekspertyzę dotyczącą konstytucji, wyborów, policji i wymiaru sprawiedliwości;

13. podkreśla, że należy wesprzeć udział kobiet w wyborach w krajach wychodzących z 
działań wojennych, poprzez specjalne programy oraz proporcjonalną reprezentację na 
wszystkich szczeblach;

14. uważa za istotne, by włączyć kobiety w działania gospodarcze w społeczeństwach 
powojennych, aby wesprzeć ich pozycję społeczno-gospodarczą oraz podkreśla 
pozytywną rolę mikrokredytów w tym zakresie;

15. podkreśla potrzebę zagwarantowania kobietom, które ucierpiały z powodu przemocy 
seksualnej pełnego dostępu do służby zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz do 
programów uwrażliwiania mające na celu niesienie wsparcia tym kobietom w zakresie 
zwalczania stygmatów;

16. zaleca wdrożenie kodeksu postępowania dla personelu ONZ oddelegowanego do stref 
powojennych oraz wzywa do przyjęcia postawy zero tolerancji dla przemocy seksualnej 
dokonywanej przez personel sił pokojowych i organizacji pozarządowych;

17. uważa, że należy koniecznie uwzględnić wymiar płci przy zajmowaniu się uchodźcami i 
osobami przesiedlonymi wewnętrznie, w tym przy projektowaniu obozów dla uchodźców.
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