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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et mitmed hädaolukorra ja kriisi piirkondadest saabunud teated annavad 

tunnistust tsiviilelanikkonna, sealhulgas laste väärkohtlemisest; arvestades, et naised ja 

lapsed on eriti haavatavad seksuaalse vägivalla suhtes, mida kasutatakse relvana 

elanikkonna terroriseerimiseks, kogukondade alandamiseks ja hävitamiseks, perekondade 

lõhkumiseks ning tulevaste põlvkondade etnilise koosseisu muutmiseks; arvestades, et 

vägivalla mõju jääb nakkushaiguste ja tõrjutuse kujul püsima ka pärast sõjategevuse 

lõppu; arvestades, et vägivald võib pärast konflikti jätkuda ja isegi suureneda, kui 

sõjategevusega on kadunud stabiilsus ja turvalisus; arvestades, et vägivald ohustab 

rahvaste julgeolekut ning takistab konfliktijärgseid rahu taastamise püüdlusi; 

B. arvestades, et hädaolukorra ajal või selle järel toime pandud seksuaalse ja soolise 

vägivalla ning seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise juhtumitest teatamiste arv on 

mitmekordselt suurenenud; 

C. arvestades, et konfliktipiirkondades võivad vaenupooled muuta koolid 

väljaõppelaagriteks, relvaladudeks või sõjaliste operatsioonide baasideks; arvestades, et 

koolide ja teiste haridusasutuste sõjalisel eesmärgil kasutamise tõttu ei saa õpilased ja 

õpetajad asjaomaseid hooneid kasutada nende õiguspärasel eesmärgil või siis saavad seda 

teha piiratult, millega on nii lühi- kui ka pikaajaliselt takistatud juurdepääs haridusele, mis 

on üks tähtsamaid vahendeid mitmesugusel kujul diskrimineerimise ja rõhumise 

ennetamiseks ning ühtlasi inimõigus, mis on sätestatud inimõiguste ülddeklaratsiooni 

artiklis 26; arvestades, et lapse õiguste konventsiooni artikli 38 kohaselt on osalisriigid 

kohustatud tagama relvakonfliktides nende suhtes kohaldatavatest ja lapse seisukohast 

olulistest rahvusvahelise humanitaarõiguse eeskirjadest kinnipidamise; arvestades, et 

sellele vaatamata kuuluvad laste kaitsmine ja haridus hädaolukordades ja kriisides nende 

humanitaarabimeetmete hulka, mis leiavad kõige vähem rahastamist; 

D. arvestades, et rahvusvaheline õigus tunnistab konfliktides seksuaalse vägivalla ohvriteks 

langenute õigust piisavatele tervishoiuteenustele, näiteks seoses pikaajaliste kehaliste ja 

hingeliste traumade vältimisega; 

E. arvestades, et konflikti tagajärjel tekib tihti rohkem üheliikmelisi või laps-perekonnapeaga 

leibkondi ja suureneb naiste töökoormus; 

F. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsioon on ebaturvalist aborti nimetanud üheks 

kolmest peamisest emasuremuse põhjusest; 

1. märgib, et kriisid ei ole sooliselt neutraalsed ning sootundlikke aspekte peaksid hõlmama 

kõik humanitaarabi kavandamise etapid, millesse peaksid samuti olema kaasatud nii 

kohalikud kui ka piirkondlikud naiste õigusi kaitsvad rühmitused ja organisatsioonid; 

väljendab vajadust käsitleda konflikte ja rahu ka laste vaatepunktist, kuulates ära laste 

vajadused ja seisukohad, ning rõhutab, et humanitaarabi andmisel tuleb juba 

katastroofidele reageerimise esimestes etappides pidada esmatähtsaks elupäästvat kaitset 

ning haridust kõikidele tüdrukutele ja poistele; rõhutab ühtlasi tõsiasja, et iga konflikt või 



 

PE565.156v02-00 4/6 AD\1075657ET.doc 

ET 

kriis on ainulaadne ning sellega tuleb tegeleda, tuginedes eelnevatele teadmistele 

valitsevast olukorrast; 

2. ergutab investeerima konfliktipiirkondades, kus tsiviilelanikkonna vastu pannakse toime 

julmi rünnakuid, selliste tervishoiuasutuste rajamisse, kus võetakse vastu seksuaalse 

vägivalla ohvriks langenud naisi; on seisukohal, et asjaomased haiglad võiksid olla rajatud 

Euroopa Parlamendi 2014. aasta Sahharovi auhinna laureaadi, Kongo arsti Denis 

Mukwege poolt Kongo Demokraatlikus Vabariigis rajatud haigla eeskujul, kus rünnaku 

ohvriks sattunud naised saavad nii haiglaravi kui ka psühholoogilist ja sotsiaalset tuge, et 

aidata neil seksuaalse vägivalla tagajärjel tekkinud traumast üle saada; 

3. kiidab heaks soomõõdiku kasutuselevõtu humanitaarabi kavandamisel; palub rahastajatel 

kasutada soomõõdikut ja jälgida soolise võrdõiguslikkuse arvestamist kogu humanitaarabi 

tsükli vältel ning peab oluliseks koguda soo ja vanuse, sealhulgas vanuselise rühmituse 

järgi jaotatud andmeid; nõuab, et kõik humanitaarabi valdkonna huvirühmad ja tegutsejad 

rakendaksid oma töös sootundlikku käsitust; 

4. on seisukohal, et haridusele juurdepääsu tagamine on üks peamisi tüdrukute ja naiste 

võimestamise viise; rõhutab, et hädaolukordades hariduse pakkumine aitab ära hoida 

tüdrukute varajast abielu, seksuaalset ja soolist vägivalda, prostitutsiooni ning 

inimkaubandust; väljendab heameelt rahvusvaheliste jõupingutuste üle seoses suunistega, 

milles käsitletakse koolide ja ülikoolide kaitsmist sõjalise kasutamise eest relvastatud 

konfliktides; nõuab, et laiapõhjaline haridus, sealhulgas seksuaal- ja suhtealane haridus 

oleks oluline osa ELi poolt kõikides hädaolukordades antavast humanitaarabist; 

5. ergutab investeerima naiste võimestamisse, toetades sissetulekut tagavaid projekte, mis 

vähendavad märkimisväärselt naiste haavatavust ja suurendavad nende sõltumatust ning 

edendavad seega kooskõlas ÜRO aastatuhande arengueesmärkidega jätkusuutlikku 

arengut; 

6. ergutab ja hõlbustab liikmesriikidevahelist koostööd tulemuslikumate menetluste 

kasutuselevõtmiseks, et ennetada looduslikke, tehnoloogilisi ja inimtegevusest tingitud 

katastroofe, valmistuda neiks ette ja kaitsta end nende eest nii ELis kui ka väljaspool ELi, 

otsides uusi käsitusviise humanitaarabi korraldamiseks ning täiendavaid ELi vahendeid 

soopõhise vägivalla probleemiga tegelemiseks; 

7. nõuab, et hädaolukordadele reageerimine hõlmaks alati teismelistele tüdrukutele suunatud 

teenuseid, sest nende puhul on suurem oht, et neid sunnitakse abielluma või isegi seksi 

müüma või prostituudiks hakkama, et aidata oma perekonda, kes püüab katastroofiga 

kaasnevas vaesuses ja kaoses hakkama saada; 

8. väljendab sügavat muret soolise vägivalla kasvu pärast hädaolukordades; nõuab, et 

osalisriigid ja mitteosalisriigid täidaksid oma rahvusvahelisest humanitaarõigusest 

tulenevaid kohustusi ja muid kohaldatavaid õigusnorme, võtaksid meetmeid soolise 

vägivalla ja naiste suguelundite moonutamise vastu ning tagaksid süüdlaste 

vastutuselevõtmise; mõistab sügavalt hukka igasuguse soolise vägivalla, eriti selle 

toimepanemise rahvusvahelise volitusega töötajate poolt; rõhutab rahvusvaheliselt 

kinnitatud õiguslikku alust, millel põhinevad õigus seksuaal- ja reproduktiivtervisele ning 

seksuaalse vägivalla ohvrite ja konfliktiolukordades inimeste õigused; 
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9. rõhutab, et olukordades, kus rasedus ohustab naise või tüdruku elu või põhjustab talumatut 

kannatust, on rahvusvahelise humanitaarõiguse ja/või rahvusvahelise õiguse kohaselt 

õigustatud sisuliselt ebainimliku kohtlemise jätkamise asemel turvalise abordi pakkumine; 

nõuab kõikidelt konfliktis osalejatelt tungivalt, et nad arvestaksid ohvrite õigusega 

kõikidele vajalikele tervishoiuteenustele, sealhulgas abordile, nagu on ette nähtud Genfi 

konventsioonides ja nende lisaprotokollides; 

10. mõistab sügavalt hukka naiste ja tüdrukute vägistamise jätkuva kasutamise sõjarelvana; 

rõhutab, et rahvusvahelise õiguse austamiseks ning konfliktides väärkoheldud naistele ja 

tüdrukutele tervishoiualase ja psühholoogilise abi kättesaadavuse tagamiseks on vaja 

rohkem ära teha; palub, et EL, liikmesriigid, rahvusvahelised organisatsioonid ja 

kodanikuühiskond teeksid tihedamat koostööd, et suurendada teadlikkust ja võidelda 

karistamatuse vastu; 

11. leiab, et kogu humanitaarabi osutav personal, sealhulgas politsei- ja sõjaväejõud, peaks 

saama sootundlikkuse alal asjakohast koolitust, ning selleks, et teenistujad ei kuritarvitaks 

oma positsiooni ja et tagada sooline võrdõiguslikkus, tuleks neile kehtestada range 

käitumisjuhend; 

12. palub, et humanitaarvaldkonnas tegutsejad kaasaksid soolise vägivalla ennetamise ja selle 

tagajärgede leevendamise strateegiad oma kõikidesse valdkondlikesse meetmetesse, 

hõlbustades ELi uute rahastamisvahendite kindlakstegemist, ning võtaksid sellega seoses 

arvesse Global Protection Clusteri koostatud ja läbivaadatud suuniseid soopõhise 

vägivalla vastaste meetmete humanitaartegevusse integreerimise kohta; on ühtlasi 

seisukohal, et humanitaarvaldkonnas tegutsejad (sealhulgas EL) peaksid 

hädaolukordadeks ettevalmistumise ja hädaolukordadele reageerimise kõikides etappides 

konsulteerima tüdrukute ja poistega (eriti teismeliste tüdrukutega); 

13. palub humanitaarabiasutustel oma tegevust paremini koordineerida, et tuvastada 

seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise ohvrid ja potentsiaalsed ohvrid ning neid selle 

eest kaitsta; 

14. rõhutab vajadust tagada kõikidele kriisiolukorras olevatele naistele kiirelt kättesaadavad, 

laiaulatuslikud ja koordineeritud seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenused. 
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