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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za razvoj kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. opozarja, da mir ni zgolj odsotnost vojne in da ni miru brez pravičnosti; opozarja tudi, da 
je odgovornost za mirovni proces mogoče doseči zgolj z enakopravno vključenostjo 
žensk; poudarja, da končanje sovražnosti ženskam ne prinese nujno varnosti, in ponavlja, 
da so ženske aktivne pobudnice sprememb, kar so dokazale ob številnih priložnostih, tudi 
tako, da so sprožile mirovne pobude;

2. poziva k pripravi evropskega akcijskega načrta za izvajanje resolucije varnostnega sveta 
Organizacije združenih narodov št. 1325 ter naroča Evropski komisiji, naj partnerske 
države pozove k razvoju nacionalnih akcijskih načrtov; predlaga pregled smernic EU za 
zaščito človekovih pravic, da se zagotoviti polno spoštovanje resolucije Varnostnega sveta 
št. 1325; 

3. pozdravlja sprejetje resolucije Varnostnega sveta št. 1820, zlasti navedbo, da pomeni 
spolno nasilje grožnjo mednarodnemu miru in varnosti;

4. poudarja, da morajo vse misije EU (posredniške in pogajalske skupine ter policijske in 
mirovne sile ter drugi) vključevati svetovalce za področje spolov, usposabljanje za 
vključevanje načela enakosti med spoloma in najmanj 40 % žensk na vseh ravneh, tudi na 
najvišjih;

5. poudarja, da je treba vidik spola kot pomemben element vključiti v mirovne raziskave, v 
preprečevanje in reševanje konfliktov, mirovne operacije ter sanacijo in obnovo po 
konfliktih, v finančne instrumente, strateške dokumente o državah in regijah ter v 
načrtovanje vseh zunanjih posredovanj;

6. poziva Evropski inštitut za enakost spolov, da izvede raziskavo o vključevanju načela 
enakosti med spoloma v zunanje misije EU;

7. meni, da morajo vse delegacije Evropske skupnosti v tretjih državah v nujno vključevati 
odgovornega za politiko na področju spolov z ustreznim mandatom, strokovnim znanjem 
in sredstvi;

8. močno poudarja, da so potrebna posvetovanja in da je treba podpreti lokalne ženske 
organizacije in mednarodne mreže žensk za mir; priporoča določbe za politično in 
finančno podporo, usposabljanje, oblikovanje zmogljivosti in tehnično pomoč, vključno s 
pogajanji o miru in nenasilnem reševanju sporov;

9. poudarja pomen vključevanja vidika spola v pogajanja o mirovnih sporazumih in njihovo 
izvajanje s tem, da se spodbuja ustavna zaščita pravic žensk;

10. meni, da je izrednega pomena, da se konča nekaznovano izvajanje nasilnih kaznivih 
dejanj na podlagi spola ter da se ta kazniva dejanja, kjer je mogoče, izvzamejo iz določb o 
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pomilostitvi;

11. poudarja, da bi morali programi za razorožitev, demobilizacijo in reintegracijo vključevati 
posebne določbe o nekdanjih borkah;

12. poziva EU, naj pri izvajanju pokonfliktnih reform varnostnega sektorja vključi vidik 
spola, tako da bo zagotovila usposabljanje s področja enakosti spolov ter strokovno znanje 
na področju ustave, volitev, policije in sodstva;

13. poudarja, da je treba v pokonfliktni državi s posebnimi programi in s kvotami na vseh 
ravneh podpirati udeležbo žensk na volitvah;

14. meni, da je vključitev žensk v gospodarske dejavnosti v pokonfliktnih družbah bistvenega 
pomena za podporo njihove družbeno-gospodarske krepitve moči, ter poudarja pozitivno 
vlogo, ki jo imajo mikrokrediti;

15. poudarja pomen, ki ga ima za ženske žrtve spolnega nasilja možnost dostopa do celovitih 
zdravstvenih storitev s področja spolnosti in reproduktivnega zdravja ter do programov 
ozaveščanja, ki jim bodo pomagali pri premagovanju stigem, s katerimi se srečujejo;

16. priporoča uveljavljanje kodeksa ravnanja za osebje Združenih narodov, ki službuje na 
pokonfliktnih območjih, in poziva k ničelni strpnosti do spolnega nasilja, ki bi ga 
povzročili mirovniki ali osebje nevladnih organizacij;

17. meni, da je treba pri obravnavi beguncev ali notranje razseljenih oseb, tudi pri načrtovanju 
begunskih taborišč, nujno upoštevati vidik spola.
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