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ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et soolist võrdõiguslikkust käsitletakse rahvusvaheliste eesmärkide kontekstis 

ELi eesmärgina; 

B. arvestades, et sooline võrdõiguslikkus on rahvusvaheliste eesmärkide kontekstis hõlmatud 

Euroopa Liidu arengukoostöösse; 

C. arvestades, et rahvusvaheliste relvajõudude väljaviimist võidakse riiklike ja kohalike 

ametivõimude poolt ära kasutada kui võimalust kuulutada viimase aastakümne 

edusammud naiste õiguste vallas täies ulatuses enda saavutuseks; 

D. arvestades, et ELi valimiste hindamise meeskonna 2014. aasta lõpparuandes väidetakse, et 

julgeolekuohud on peamised tegurid, mis takistavad naisi valimistel osalemast; arvestades, 

et aruandes tuuakse välja selge seos naiste poliitilise osaluse ning avalike teenuste 

kättesaadavust puudutava ebavõrdsuse vahel maal ja linnas; arvestades, et naised on 

poliitilistes ringkondades ning tipptaseme poliitilistes institutsioonides alaesindatud; 

E. arvestades, et 2004. aasta põhiseaduse kohaselt on mehed ja naised seaduse ees võrdsed; 

arvestades, et soolist võrdõiguslikkust reguleerivate põhiseaduslike ja õigusaktide sätete 

elluviimine on endiselt pooleli ja naiste olukord on ikka veel äärmiselt murettekitav; 

arvestades, et naissoost aktiviste, parlamendiliikmeid ja avalikus elus osalevaid naisi on 

sageli ähvardatud ja nende kallal on tarvitatud vägivalda, ning et paljusid silmapaistvaid 

naiste õiguste kaitsjaid ja naisküsimuste ministeeriumi naissoost ametnikke on viimastel 

aastatel rünnatud ja tapetud, ning et relvarühmitused on sihikule võtnud tütarlastekoolid 

ning rünnanud õpetajaid ja õpilasi; 

F. arvestades, et naised on võimu ja otsuste tegemisega seotud ametikohtadel alaesindatud 

ning et Pekingi tegevusprogrammis on sätestatud, et naiste aktiivne osalemine ja naiste 

vaatenurga kaasamine kõigil otsustamistasanditel on võrdõiguslikkuse, arengu ja rahu 

eesmärkide saavutamiseks ülioluline; 

G. arvestades, Afganistanis sureb üks naine üheteistkümnest raseduse või sünnituse ajal; 87% 

naistest kogeb koduvägivalda1; kirjaoskajaid on üle 15-aastaste naiste hulgas 13 %, 

võrreldes 43 % meestega samas vanusegrupis2; keskmine Afgaani naine ei ela 50. 

sünnipäevani3; 

H. arvestades, et kohalikel andmetel tapeti 2012. aasta keskpaiga ja 2013. aasta alguse vahel 

30 juhtivat naispoliitikut ja kodanikuühiskonna tegelast; kõigist poliitiliste kandidaatide 

vastu suunatud ähvardustest Afganistanis on 90 % juhtudest olnud sihtmärgiks naissoost 

                                                 
1 ‘Living With Violence: A National Report on Domestic Abuse in Afghanistan’, Global Rights. märts 2008, 

lk 1. 
2 ‘Country Profile: Afghanistan’, Learning for Life: UNESCO Institute for Lifelong Learning. 
3 ‘State of the World's Mothers 2012’, Save The Children, mai 2012, lk 49. 

http://www.globalrights.org/site/DocServer/final_DVR_JUNE_16.pdf?docID=9803,
http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=76
http://www.savethechildren.org/atf/cf/%7B9def2ebe-10ae-432c-9bd0-df91d2eba74a%7D/STATEOFTHEWORLDSMOTHERSREPORT2012.PDF
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kandidaat1; teel tööle või kooli olnud tsiviilelanikest naiste ja laste vastu sihitud rünnakute 

arv kasvas 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 20%2; 

I. arvestades, et jõhker mõrv, mille ohvriks langes 27-aastane Afganistani naine Farkhunda, 

kelle rahvahulk Kabuli kesklinnas 19. märtsil 2015 surnuks peksis, tõi endaga kaasa 

ulatusliku leina ja hukkamõistu ning näitas Afganistani naiste elu kohutavat reaalsust; 

1. on veendunud, et Afganistani naistel on väga tähtis osa oma riigi stabiliseerimises ja 

arengus; tunnistab, et Talibani-järgne režiim on teinud võimalikuks naiste mõjuvõimu 

suurendamise avalikus elus, kuid rõhutab, et see on toimunud peaaegu täielikult 

linnapiirkondades, kus hariduse ja tööhõive võimalused on paremad kui maal; mõistab 

teravalt hukka naiste vastu suunatud füüsiliste kallaletungide jada ning palub 

ametivõimudel tagada naistele kaitse ning võimalus vabaks ja turvaliseks tegutsemiseks; 

palub, et Afganistani ametivõimud ja rahvusvahelised vahendajad ei seaks Talibaniga 

rahuläbirääkimiste lihtsustamise nimel ohtu hiljutisi saavutusi naiste õiguste alal; rõhutab, 

et on oluline tagada naiste arvestatav ja piisav esindatus rahukõneluste kõigil etappidel; 

2. väljendab sügavat muret seoses võimalusega, et praeguste Afganistani valitsuse ja 

Talibani vaheliste rahuläbirääkimiste käigus võidakse naiste õigustest vahetuskaubana 

loobuda ja märgib, et ainult 16 % viimase kahe aastakümne jooksul sõlmitud 

rahulepingutest sisaldavad viiteid naistele ja soole3; nõuab tungivalt, et Afganistani 

president, kes valitakse 2014. aasta aprillis, kannaks hoolt selle eest, et tütarlaste ja naiste 

õigused oleksid kaitstud ja edendatud ning et neist vahetuskaubana ei loobutaks; 

3. rõhutab, et paljud Afganistani naiste õiguste kaitsjad on mures, et rahvusvahelise 

rahastamise ja mõju vähenemine pärast rahvusvaheliste vägede kohaloleku vähendamist 

2014. aastal võib anda Talibanile vabad käed ja seada ohtu naiste õiguste vallas tehtud 

edusammud, ning et Afganistani riigis suureneb vastuseis Lääne algatatud ja Lääne 

mõjutustega õiguste programmidele, eriti naiste õiguste osas; 

4. tuletab meelde, et naiste ja tütarlaste kirjaoskamatus, mis praegu on kuni 88 %, takistab 

neid osa võtmast avalikust elust; julgustab ametivõime tegelema jätkuvalt takistustega, 

mis piiravad tütarlaste juurdepääsu haridusele, kaasa arvatud varane ja sunnitud abielu, 

varane lastesaamine, turvatunde puudumine, mässuliste rünnakud koolide vastu, puhta vee 

ja asjakohaste kanalisatsioonirajatiste puudumine ning sidekanalite ja koolide 

infrastruktuuri ebapiisav geograafiline katvus; rõhutab, et tüdrukute juurdepääs alg- ja 

keskharidusele on riigi arendamisel ja stabiliseerimisel keskse tähtsusega; on veendunud, 

et haridus on üks tõhusamaid vahendeid naiste mõjuvõimu suurendamisel ja sooliste 

stereotüüpide vastu võitlemisel;  

5. peab murettekitavaks asjaolu, et vaatamata laste abielude keelustamisele abielluvad 

Afganistani rahvatervise ministeeriumi hinnangul kõigist naistest 21 % enne 

viieteistkümnendat ja 53 % enne kaheksateistkümnendat eluaastat;  

6. tuletab meelde, et Afganistan on maailmas emade suremuse määralt teisel kohal ja nõuab 

                                                 
1 UN Women. 
2 United Nations News Centre. 
3 ‘Women, Peace and Security’, UN Women. 

https://unwomen.org.au/campaigns/women-frontline
http://www.amnesty.org.au/afghanwomen/comments/31306/%20http:/www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44170#.UaQlUqL-GSp
http://www.unwomen.org/publications/un-women-sourcebook-on-women-peace-and-security/
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emade tervise vallas täiendavate meetmete võtmist; juhib tähelepanu sellele, et paljudel 

naistel ei lubata haiglasse minna ning nad peavad sünnitama kodus kehvades 

sanitaartingimustes, ning et Afganistanis on laialdaselt kättesaadavad erasektori 

tervishoiuteenused, kuid need ei ole sageli taskukohased, samuti on puudus 

kvalifitseeritud naissoost meditsiinitöötajatest; julgustab ametivõime suurendama nendes 

küsimustes teadlikkust ja töötama välja avaliku infrastruktuuri, mis võimaldaks kõigil 

Afganistani naistel sünnitada heades sanitaartingimustes, ning kutsub ELi ja liikmesriike 

üles rahastama naistele suunatud meditsiinilisi koolitusprogramme; 

7. rõhutab, et õigusriigi tugevdamine, õigussüsteemi reformimine ja riigi ülesehitamine koos 

riigiasutustes töötavate naiste arvu suurendamisega on soolist võrdõiguslikkust ja naiste 

õiguste kaitsmist puudutavate õiguslike sätete jõustamise põhiline osa ning oluline tegur, 

mis aitab kõrvaldada takistusi, mis piiravad naiste osalemist hariduses, avalikus elus 

osalevate naiste arvu suurendamist ning naiste osalemist poliitikas; 

8. tunnistab seost rahutagamisele sootundliku lähenemisviisi rakendamise ning õiglasemate 

ja jätkusuutlikumate lahenduste saavutamise vahel; tuletab meelde ÜRO 

Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325, milles kinnitatakse naiste olulist rolli 

konfliktide ennetamises ja lahendamises, rahuläbirääkimistel, rahutagamisel, rahuvalves, 

humanitaarabis ja konfliktijärgses ülesehitustöös, ning kutsub ELi üles jätkama ja 

laiendama olemasolevaid kodanikuühiskonna programme, et suurendada Afganistani 

naiste rolli rahutagamise ja konfliktide ennetamise meetmetes, mis on seotud Afganistani 

kavandatava riikliku tegevuskavaga; 

9. mõistab teravalt hukka Afganistani teatud piirkondades islami šariaadiseaduste 

kasutamise, et õigustada äärmiselt vägivaldseid karistusviise, näiteks naiste kividega 

surnuksloopimine, piitsutamine või orjastamine; tõdeb, et kividega surnuksloopimise 

ohvriks langevad ebaproportsionaalselt suures ulatuses naised ja toetab selle keelustamist, 

samuti rõhutab, et see on kõige barbaarsem hukkamisviis maailmas; mõistab hukka riigid, 

kus naisi ja mehi ikka veel kividega surnuks loobitakse; 

10. nõuab, et jõustataks tõhusamalt naistevastase vägivalla kaotamise seadust, mille alusel 

süüdistusi esitatakse vähe ja süüdimõistmist esineb veelgi vähem; rõhutab karistamatuse 

vastase võitluse ja ametlikule õiglusele parema juurdepääsu tähtsust; tuletab meelde, et 

Taliban on nii valitsuse kui ka mässuliste rollis toime pannud kohutavaid inimõiguste 

rikkumisi, ja et praegu – samuti kui siis, kui nad moodustasid valitsuse – piirab Taliban 

tema kontrolli või mõju all olevatel aladel jõhkralt tüdrukute ja naiste õigusi, sealhulgas 

takistades nende juurdepääsu haridusele ja tööhõivele, piirates nende liikumisvabadust 

ning nende osalemist ja esindatust poliitikas; 

11. väljendab siirast heameelt liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / Euroopa 

Komisjoni asepresidendi Federica Mogherini hiljutise teate üle, et on loodud mitu ELi 

toetatud koolitusprogrammi noortele afgaani naistele; märgib, et see pakkumine hõlmab 

praktikakohti erinevates ELi institutsioonides, koolitust avaliku halduse alal vastavates 

Euroopa institutsioonides ja uue vahetusprogrammi osana pikemaajalist vastuvõttu; 

12. nõuab tungivalt, et Afganistani valitsus tõhustaks jõupingutusi, et suurendada naiste 

poliitilist esindatust eelkõige valitsuskabineti tasandil ning kõrgete ametikohtade 

määramisel; ergutab valitsust seadma üles rohkem naissoost kandidaate ministrikohtadele; 
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kutsub valitsust üles võtma täiendavaid meetmeid, et poliitiliste otsuste tegemisel 

edendada soolist võrdõiguslikkust; 

13. märgib, et Afganistani politseis ja kohtusüsteemis on naised alaesindatud ning et 1577 

kohtuniku hulgas on ainult 119 naist; 

14. avaldab tunnustust Afganistani naiste ja kodanikuühiskonna rühmadele, kes võitlevad 

suurema poliitilise esindatuse eest; 

15. rõhutab, et on oluline jätkata parlamentidevahelisi kohtumisi Wolesi Jirga (alamkoja) ja 

Euroopa Parlamendi vahel; märgib, et sellised kohtumised soodustavad 

parlamendiliikmete vahelist poliitilist dialoogi ja parimate tavade vahetamist soolise 

võrdõiguslikkuse küsimustes. 
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