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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon neuvoston 12. lokakuuta 2015 esittämät päätelmät muuttoliikkeestä ja 

erityisesti niissä ilmaistun sitoutumisen naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksiin, 

A. toteaa, että käynnissä oleva kriisi on ensisijaisesti humanitaarinen ja EU:n toimien on 

perustuttava yhteisvastuuseen ja oikeudenmukaiseen vastuunjakoon; 

B. toteaa, että tarvitaan koordinoitua ja EU:n laajuista uudelleensijoitusmekanismia 

pakolaisten sijoittamiseksi kaikkiin jäsenvaltioihin; 

C. toteaa, että jäsenvaltioissa esiintyy merkittävää sukupuolten eriarvoisuutta turvapaikkaa 

hakevien naisten ja tyttöjen kohtelussa ja muuttoliikettä koskevalla EU:n 

kokonaisvaltaisella lähestymistavalla on varmistettava, että turvapaikkamenettelyn 

yhteydessä varmistetaan yhdenmukaiset ja sukupuolen huomioon ottavat menettelyt, 

ohjeet ja tukipalvelut; 

D. ottaa huomioon, että maahan pyrkivät naiset ja tytöt ovat erityisen alttiita kaikenlaiselle 

väkivallalle ja myös seksuaaliselle väkivallalle, matkansa kaikissa vaiheissa riippumatta 

siitä, onko heillä papereita; 

E. toteaa, että turvapaikkaa hakevat lapset matkustavat useammin naisten kuin miesten 

kanssa ja he kohtaavat erityisiä haasteita, joiden vuoksi he ovat erityisen haavoittuvia 

konflikteissa matkustaessaan Eurooppaan ja jäsenvaltioiden ottaessa heidät vastaan; 

F. toteaa, että naispuolisilla turvapaikanhakijoilla on erityisiä suojeluun liittyviä ongelmia ja 

huolia, jotka eroavat miesten ongelmista, ja sukupuolinäkökulman sisällyttäminen 

turvapaikkamenettelyihin mahdollistaa näiden erojen huomioonottamisen; 

G. toteaa, että naiset sekä homo- ja biseksuaalit, transihmiset sekä intersukupuoliset henkilöt 

kohtaavat erityisiä sukupuoleen perustuvan vainon muotoja, jota ei vieläkään usein 

tunnisteta turvapaikkamenettelyjen yhteydessä; 

H. toteaa, että fyysisen, psyykkisen ja seksuaalisen väkivallan uhrit ovat jo haavoittuvassa 

asemassa ja että säilöönotto voi pahentaa heidän traumaansa; 

I. katsoo, että avun tulee käsittää myös erityisiä raskaana oleville naisille sekä vakavista 

terveysongelmista kärsiville naisille tarkoitettuja hoitopalveluja; toteaa, että 

maahanmuuttajanaiset eivät joissakin maissa aina saa raskausajan terveydenhoitoa, vaikka 

sellaista olisikin saatavissa; 

J. toteaa, että järjestäytyneet rikollisryhmät hyödyntävät Välimeren alueen, Lähi-idän sekä 

Pohjois-Afrikan alueen tämänhetkistä epävakaata tilannetta sekä turvaa etsivien naisten ja 

tyttöjen haavoittuvuutta käyttääkseen heitä hyväkseen ihmissalakuljetuksen, seksuaalisen 

väkivallan ja ihmiskaupan muodossa tarkoituksena käyttää heitä työhön, prostituutioon ja 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön; 
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K. toteaa, että maahanmuuttajanaisten integraatioprosessia ja oikeuksia heikentää naisten 

oikeudellisen aseman riippuvuus heidän puolisoistaan; 

1. katsoo, että unionin lähestymistavassa muuttoliikkeeseen on tapahduttava radikaaleja ja 

kauaskantoisia muutoksia; katsoo, että kaikkien kauaskantoisten ja kestävien strategioiden 

pitää käsittää kaikki muuttoliikkeeseen ja turvapaikka-asioihin liittyvät näkökohdat, mikä 

kattaa diplomatian ja ulkopolitiikan, globaalin rikollisen talouden, humanitaarisen avun ja 

entistä paremman tuen unionissa jo oleville; katsoo myös, että sukupuolinäkökohdat on 

valtavirtaistettava kaikilla aloilla; 

2. kehottaa EU:ta ottamaan entistä enemmän vastuuta myös muuttaviin naisiin ja tyttöihin 

vaikuttavan humanitaarisen hätätilanteen ratkaisemiseksi soveltaen kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa sekä sitovaa mekanismia pakolaisten jakamiseksi jäsenvaltioiden kesken 

ja kiinnittäen samalla erityistä huomiota raskaana olevien naisten, vammaisten naisten, 

väkivallan ja myös sukuelinten silpomisen uhrien, yksinhuoltajaäitien, ikääntyneiden 

naisten sekä tyttöjen tarpeisiin; 

3. kehottaa jäsenvaltioita perustamaan tehokkaan koordinoidun mekanismin tulevien 

pakolaisten vastaanottoa, käsittelyä, siirtämistä ja uudelleensijoittamista varten ottaen 

huomioon sukupuolisidonnaiset kysymykset; kehottaa EU:n virastoja sekä jäsenvaltioita 

takaamaan, että julkisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen työntekijöille 

annetaan koulutusta sukupuolinäkökohtien huomioonottamisesta pakolaisten vastaanoton 

yhteydessä; 

4. korostaa, että pakolaiskriisiin liittyvän EU:n koordinoidun vastauksen pitää käsittää 

erityisiä toimia, joiden avulla käsitellään lasten ja erityisesti nuorten tyttöjen 

haavoittuvuutta ja tarpeita mukaan luettuna heidän oikeutensa koulutukseen; 

5. korostaa ja tunnustaa, että henkilön oikeudellisesta asemasta riippumatta on tärkeää 

omaksua kokonaisvaltainen ja sukupuolten tasa-arvoon perustuva lähestymistapa 

muuttoliikkeeseen; katsoo, että säilöönottopäätösten yhteydessä on otettava huomioon, 

ovatko naiset kokeneet seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä traumoja tai sukuelinten 

silpomista, ja raskaana olevat naiset on majoitettava nykyistä paremmin juuri heille 

sopiviin tiloihin, joissa voidaan taata ihmisten yksityisyys ja joissa on tällaisia tilanteita 

varten koulutettu pätevä henkilökunta; korostaa, ettei tyttöjä eikä poikia saisi koskaan 

ottaa säilöön heidän maahanmuuttaja-asemansa vuoksi; 

6. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että turvapaikkamenettelyissä (myös rajoilla) 

noudatetaan vuoden 1951 pakolaisyleissopimukseen liittyviä UNHCR:n suuntaviivoja, 

jotka koskevat sukupuoleen liittyvää vainoa, ja kehottaa ottamaan sukupuolen huomioon 

tulkittaessa yleissopimusta ja määritettäessä pakolaisasemaa tai turvapaikkaa koskevia 

perusteita; 

7. katsoo, että humanitaarisessa hätätilanteessa toimivalle UNHCR:n sekä jäsenvaltioiden 

henkilöstölle on annettava asianmukaista koulutusta psykologisen tuen antamisessa 

maahanmuuttajanaisille ja -tytöille, jotka ovat kokeneet matkansa aikana psyykkistä tai 

fyysistä väkivaltaa; 

8. on erittäin huolissaan ihmissalakuljetuksen nykyisestä yleisyydestä, mikä pahentaa 

tämänhetkistä kriisiä ja pakottaa haavoittuvat ryhmät, kuten naiset, tytöt ja lapset, 
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epäinhimillisiin ja hengenvaarallisiin matkustusjärjestelyihin; toteaa, että käytännössä 

ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan raja voi hämärtyä, kun ihmisistä tulee väkivallan ja 

hyväksikäytön uhreja; kehottaa siksi jäsenvaltioita vahvistamaan poliisi- ja 

oikeusyhteistyötään ihmiskaupan ja ihmissalakuljetuksen takana olevien rikollisjärjestöjen 

vastustamiseksi; 

9. vastustaa raskaana olevien naisten sekä lasten ja imettävien äitien säilöönottoa; kehottaa 

lopettamaan kaiken lasten säilöönoton EU:ssa ja kehottaa mahdollistamaan vanhemmille 

oleskelun lastensa kanssa asianmukaisesti mukautetuissa olosuhteissa turvapaikkapäätöstä 

odotettaessa; korostaa tarvetta varmistaa, ettei ihmisoikeuksia loukata; 

10. kehottaa jäsenvaltioita käyttämään säilöönottoa säästeliäästi eikä järjestelmällisesti, ja 

kehottaa soveltamaan perinpohjaisia seurantamenettelyjä ja mahdollistamaan 

kansalaisjärjestöille ja muille toimivaltaisille elimille vierailut ja vastaanotto-olosuhteiden 

sekä vähimmäisvaatimusten tarkastukset, mukaan luettuina naisten oikeudet 

säilöönottokeskuksissa; 

11. korostaa, että jäsenvaltioihin on perustettava vastaanottokeskuksia, jotka ovat 

perheystävällisiä ja joissa otetaan huomioon lasten kanssa saapuneiden äitien sekä 

imettävien ja raskaana olevien naisten erityistarpeet; 

12. katsoo, että on toteutettava toimia maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanaisten 

suojelemiseksi muun muassa tarjoamalla erilliset majoitus- ja saniteettitilat miehille ja 

naisille, jotka eivät ole toisilleen sukua; 

13. korostaa, että turvapaikka- ja pakolaismenettelyihin on sisällytettävä sukupuolen 

huomioon ottavat menettelyt, suuntaviivat ja tukipalvelut, ja katsoo, että mies- ja 

naispuoliset pakolaiset ja turvapaikanhakijat on haastateltava erikseen, on voitava valita 

samaa sukupuolta oleva haastattelija ja on tarjottava mahdollisuus saada psykososiaalista 

ja traumoihin liittyvää neuvontaa; 

14. korostaa, että pakolais- ja maahanmuuttajanaisten käytettävissä on oltava aina naispuolisia 

avustajia, joille he voivat ilmaista huolensa turvallisessa ja luottamuksellisessa 

ympäristössä; katsoo, että tämän pitää käsittää ainakin terveyteen liittyvät kysymykset, 

lisääntymisterveyteen liittyvät seikat, aineelliset tekijät, seksuaalinen häirintä ja väkivalta 

sekä kaikki muut kysymykset ja tieto; 

15. korostaa, että kaikissa muuttoliikettä ja turvapaikkoja koskevissa EU:n toimissa on 

otettava huomioon sukupuoli ja lähtöpaikka niin toimien suunnittelussa ja toteutuksessa 

kuin niiden arvioinnissakin; 

16. pitää tärkeänä, että luodaan turvallisia ja laillisia reittejä unioniin; katsoo, että tämä auttaa 

maahanmuuttaja-, pakolais- ja turvapaikanhakijanaisia välttämään salakuljetusverkostoja 

ja nauttimaan keskeisistä perusoikeuksistaan; 

17. korostaa, että etsintä- ja pelastustoimia on tehostettava ja ylläpidettävä merellä 

tapahtuvien kuolemien minimoimiseksi; 

18. kehottaa vahvistamaan oikeutta perheiden yhdistämiseen koko EU:ssa ja parantamaan sen 

toteutusta entistä nopeammilla ja edullisemmilla menettelyillä; 
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19. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan erityisiä toimia, joilla helpotetaan pakolais- ja 

maahanmuuttajanaisten pääsyä työmarkkinoille muun muassa mahdollistamalla koulutus, 

työ itsenäisenä ammatinharjoittajana, kieliopinnot, elinikäinen oppiminen sekä 

vapaaehtoistyö; katsoo, että turvapaikanhakija-, maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisten 

koulutus ja pätevyydet olisi tunnustettava ja otettava huomioon ja että olisi otettava 

käyttöön avoimia menettelyjä ulkomailla saavutettujen pätevyyksien tunnustamista varten; 

20. pitää erityisen tärkeänä, että maahanmuuttajatytöille ja etenkin yksin tulleille tytöille 

mahdollistetaan koulutuksen saanti; 

21. katsoo, että taloudellinen riippumattomuus on tasa-arvon ja integroitumisen avain; 

kehottaa siksi jäsenvaltioita mahdollistamaan maahanmuuttajanaisille pääsyn työhön; 

22. palauttaa mieliin kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 12 

artiklan, jonka mukaan sopimusvaltioiden on taattava naisten mahdollisuus saada 

asianmukaisia naisten terveyteen liittyviä palveluja ja ainakin synnytystä edeltävää ja 

synnytyksen jälkeistä hoitoa sekä kuukautishygieniaan liittyviä palveluja; 

23. kehottaa suomaan naisille ja erityisesti raskaana oleville naisille sekä tytöille, joilla ei ole 

papereita, sekä yksin matkustaville lapsille asianmukaisen ja ensisijaisen käsittelyn ja 

kehottaa tunnistamaan tällaiset henkilöt välittömästi, jotta viranomaiset voivat pitää heistä 

lukua; 

24. korostaa, että vastaanottavien maiden olisi taattava täysi oikeus saada vapaata julkista ja 

korkealaatuista koulutusta, terveydenhoitopalveluita, erityisesti seksuaali- ja 

lisääntymisterveydenhuoltoon liittyviä palveluita ja mahdollisuus nauttia niihin liittyvistä 

oikeuksista, sekä oikeus työhön ja asuntoon, jotka kaikki vastaavat pakolaisnaisten ja -

tyttöjen tarpeita ja kykyjä; 

25. pitää myönteisinä vastaanotto-olosuhteita koskevaan uudelleenlaadittuun direktiiviin1 

tehtyjä lisäyksiä ja erityisesti ihmiskaupan ja naisen sukuelinten silpomisen uhrien 

sisällyttämistä tekstiin erillisenä haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden luokkana; 

on hyvin huolestunut siitä, että vain 12 jäsenvaltiota on soveltanut ihmiskaupan uhreihin 

haavoittuvassa asemassa olevan henkilön asemaa; kehottaa muita jäsenvaltioita panemaan 

täytäntöön uudelleenlaaditun direktiivin säännökset ja kehottaa komissiota kannustamaan 

näitä jäsenvaltioita asianmukaisten toimien täytäntöönpanoon; 

26. katsoo, että lapsiavioliittojen, nuorena solmittujen avioliitojen ja pakkoavioliittojen 

uhreille sekä riskiryhmään kuuluville henkilöille olisi myönnettävä haavoittuvassa 

asemassa olevan henkilön asema myös maissa, joihin he saapuvat; 

27. kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota sekä omien lastensa että orvoiksi jääneiden 

lasten kanssa matkustavien maahanmuuttaja- ja pakolaisäitien tilanteeseen niin, että 

taataan turvallinen ruoan, veden ja suojan saanti sekä lastenhoitotilat ja täytetään 

asianmukaiset lääke- ja sanitaatiotarpeet sekä kaikki muut tarpeet matkan kaikissa 

vaiheissa ja saapumisen jälkeen; kehottaa jäsenvaltioita myöntämään turvapaikanhakija- 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä 

suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista, EUVL L 180, 29.6.2013, s. 

96) 



 

AD\1075840FI.doc 7/9 PE560.730v03-00 

 FI 

ja maahanmuuttajanaisille, jotka ovat tulleet EU:hun perheiden yhdistämisen yhteydessä, 

itsenäisen oikeudellisen aseman, jotta voidaan välttää hyväksikäyttö, vähentää 

haavoittuvuutta ja parantaa tasa-arvoa; 

28. kehottaa jäsenvaltioita panemaan täysin täytäntöön ihmiskaupan ehkäisemisestä ja 

torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU sekä 

seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä rikoksen uhrien oikeuksia, tukea 

ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2012/29/EU; 

29. kehottaa jäsenvaltioita takaamaan kansainvälisen suojelun naisille, jotka ovat vainon 

uhreja, ja kehottaa noudattamaan komission suuntaviivoja oikeudesta perheiden 

yhdistämiseen annetun direktiivin 2003/86/EY soveltamisesta; 

30. pitää valitettavana, ettei komission Euroopan muuttoliikeagendan tavoitteisiin sisälly 

perheiden yhdistämisen rajoitusten helpottaminen; pitää tärkeänä, että EU:ssa jo oleville 

mahdollistetaan perheiden yhdistäminen, yksin matkustavat lapset mukaan luettuina; 

31. korostaa, että riippumatta pakolais- ja muuttovirtojen vaihteluista, jotka voivat asettaa 

vastaanottokeskukset ankaraan paineeseen, hädänalaisten henkilöiden, naiset ja tytöt ja 

etenkin yksin matkustavat tytöt mukaan luettuina, tarpeet on kaikissa tapauksissa 

asetettava etusijalle; on huolissaan siitä, miten unionin yhteistä turvapaikkajärjestelmää 

sovelletaan käytännössä; 

32. kiinnittää erityistä huomiota haavoittuviin muuttajaryhmiin ja korostaa tässä osatekijöinä 

esimerkiksi henkilöiden ikää, sukupuolta, vammaisuutta, sukupuoli-identiteettiä ja uskoa; 

on huolissaan siitä, ettei suojeluun liittyviä ihmisten erityistarpeita täytetä; 

33. tuomitsee jyrkästi naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan käytön sodankäyntiaseena; 

katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä maahanmuuttajanaisiin ja -tyttöihin, joita 

on kohdeltu huonosti konfliktien yhteydessä, ja heille on annettava lääketieteellistä ja 

psykologista tukea; 

34. suosittelee, että kaikki legitiimit ja asiaan liittyvät organisaatiot, kuten UNHCR, 

FRONTEX, EASO ja IOM, sekä kansalaisjärjestöt ja jäsenvaltiot takaavat 

mahdollisimman korkeat normit palkattaessa naispuolista henkilöstöä kaikkiin tehtäviin; 

katsoo, että sukupuolinäkökohtien huomioonottamista koskevan koulutuksen pitäisi olla 

pakollista kaikelle henkilöstölle, jotta naisten ja miesten välinen tasa-arvo voitaisiin 

valtavirtaistaa kaikissa toimissa ja ohjelmissa, jotka keskittyvät pakolaisten liikkumiseen 

tai turvapaikkamenettelyihin; 

35. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan Euroopan neuvoston 

yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 

torjumisesta (Istanbulin yleissopimuksen) maahanmuuttajanaisten ja -tyttöjen 

suojelemiseksi väkivallalta ja kehottaa ja soveltamaan yleissopimuksen 59 artiklaa, jossa 

määrätään selvästi, että sopimuspuolten on toteutettava tarvittavat toimet 

karkotusmenettelyn keskeyttämiseksi ja/tai itsenäisen oleskeluluvan myöntämiseksi 

avioerotapauksissa maahanmuuttajanaisille, joiden oleskelulupa on riippuvainen heidän 

puolisostaan; 
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36. kehottaa laajempaan yhteistyöhön maahanmuuttajien alkuperämaiden ja näissä maissa 

työskentelevien kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta voidaan parantaa naisten – konfliktien 

ensisijaisten uhrien – asemaa; 

37. ottaa huomioon 13. toukokuuta 2015 annetun komission tiedonannon ”Euroopan 

muuttoliikeagenda” (COM(2015)0240)1; panee merkille komission aikeen vahvistaa 

turvallista alkuperämaata koskevia turvapaikkamenettelydirektiivin säännöksiä; on 

vakaasti sitä mieltä, että kaikissa päätöksissä, joilla yhdenmukaistetaan turvallista 

alkuperämaata koskevia säännöksiä ja mahdollisesti laaditaan EU:n yhteinen luettelo 

turvallisista alkuperämaista, on valtavirtaistettava sukupuoleen liittyvät kysymykset; 

toteaa kuitenkin, ettei mitään alkuperämaata tai kolmatta maata voida katsoa todella 

turvalliseksi, kun sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa esiintyy kaikissa maissa; katsoo, 

ettei sukupuoleen liittyvän väkivallan pelkoon tai syrjintään perustuvia anomuksia saa 

koskaan käsitellä nopeutetulla turvapaikkamenettelyllä; 

38. katsoo, että naisjärjestöjen ja pakolaisnaisten on osallistuttava heidän kohteluaan 

koskevaan päätöksentekoon, mikä koskee myös avun jakamisen prioriteetteja sekä 

rauhanrakentamisaloitteita naisten alkuperämaissa; 

39. korostaa, että turvapaikkaan liittyvien tapaamisten ja haastattelujen yhteydessä on 

tarjottava lastenhoitoa, jotta voidaan taata oikeudenmukainen mahdollisuus turvapaikka-

anomuksen esittämiseen; toteaa, että turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten lastenhoidon 

puute on suurena esteenä valtavirtaistetulle palvelujen tarjoamiselle, mikä vaikuttaa 

suhteettoman paljon juuri lastenhoidosta pääosin vastaaviin naisiin; korostaa, että 

etulinjan palveluiden yhteydessä on otettava huomioon perheiden lastenhoitotarpeet; 

40. katsoo, että paperittomat maahanmuuttajanaiset ja heistä riippuvaiset henkilöt ovat 

erityisen suuressa vaarassa joutua väkivallan, hyväksikäytön sekä rotuun ja sukupuoleen 

perustuvan monialaisen syrjinnän uhreiksi; toteaa, että paperittomien 

maahanmuuttajanaisten oikeudellinen asema voi estää heiltä asianmukaisen palveluiden 

saannin, kuten pääsyn naisille tarkoitettuihin suojiin; 

41. on hyvin huolissaan yleisistä maahanmuuttaja-, pakolais- ja turvapaikanhakijanaisia 

koskevista kielteisistä stereotyypeistä; kehottaa jäsenvaltioita lisäämään ponnistuksiaan 

kaikkien maahanmuuttajien, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden suojelemiseksi 

äärioikeistolaisuudelta ja väkivallalta. 

 

                                                 
1 COM(2015)0240. 
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Petir, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela 

Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Arne Gericke, Constance Le 

Grip, Evelyn Regner, Monika Vana 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Jane Collins 

 
 


