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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse komisjoni talituste ühist töödokumenti „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste 

mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu 

aastatel 2016–2020”, 

A. arvestades, et 2015. aasta juunis kinnitas välisasjade nõukogu oma pühendumust naiste 

õiguste edendamisele ja märkis, et naiste mõjuvõimu suurendamine selles piirkonnas on 

pikaajalise stabiilsuse ja hea valitsemistava tagamise ülioluline osa; 

B. arvestades, et ELi ja viie Kesk-Aasia riigi vahel tehtava koostöö tõhustamise esmaseks 

eelduseks on ühesugune arusaamine demokraatiast, õigusriigi põhimõttest ja naiste 

õigustest ning et ELi prioriteetide hulka kuuluvad kogunemis-, sõna- ja usuvabaduse 

austamise ning naiste, laste ja vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste edendamine; 

arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja põhiõiguste austamisel esineb Kesk-Aasia 

riikides jätkuvalt puudusi ning et naiste üldine olukord piirkonnas on jätkuvalt 

murettekitav, kuna neid diskrimineeritakse seoses juurdepääsuga haridusele, tervishoiule 

ning majandus- ja kultuurivõimalustele; arvestades, et tihedam koostöö ELiga parandab 

võimalusi nendes valdkondades; 

C. arvestades, et ELi eriesindajal Kesk-Aasias Peter Burianil on kohustus edendada naiste 

õigusi ja soolist võrdõiguslikkust; 

D. arvestades, et naiste olukord Kesk-Aasias paraneb järk-järgult sellistes aspektides nagu 

emade suremuse määr, 15–19aastaste tüdrukute raseduse määr ning alg- ja keskhariduse 

omandanud poiste ja tüdrukute või naiste ja meeste tööhõivemäära peaaegu võrdne 

osakaal1; arvestades, et Usbekistanis ja Tadžikistanis on ikka veel märkimisväärne lõhe 

kõrgkooli sisseastuvate naiste ja meeste arvu vahel, samas kui Kasahstanis on 

kõrgkoolidesse õppima asunud naiste arv meeste omast suurem2; 

E. arvestades, et üldise haridustaseme tõstmine aitab ära hoida noorte võimalikku 

radikaliseerumist ja vähendada soolist vägivalda; 

F. arvestades, et maapiirkondades ja linnades elavate naiste kogemused on väga erinevad 

ning et selle põhjal on raske üldistusi teha, kuna maapiirkondades elavatel naistel on 

raskem oma siseriiklike õigusnormide kohaseid õigusi kasutada; 

G. arvestades, et EL peab kiiremas korras vastu võtma soolist aspekti arvesse võtva 

välispoliitika, et edendada soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava ülemaailmselt pärast 

2015. aastat; 

H. arvestades, et ÜRO institutsioonide andmetel ei ole Kasahstanis naiste olukorraga seoses 

märkimisväärseid muutusi toimunud, kuigi seal võeti vastu soolise võrdõiguslikkuse 

strateegia aastateks 2006–2016; arvestades, et naised kogevad erinevaid majanduslikke 

                                                 
1 Maailmapanga 2015. aasta soolise võrdõiguslikkuse andmed ja statistika 
2 UNESCO statistikainstituut  
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raskusi ja tööalast diskrimineerimist ning neid ohustab inimkaubandus, eriti seksuaalne 

ärakasutamine; 

I. arvestades, et naistevastase vägivalla mitmesugused vormid on jätkuvalt laialt levinud 

probleem Usbekistanis, kus puudub koduvägivalda keelustav seadus, Tadžikistanis, kus 

inimkaubandus, sealhulgas seksuaalse ärakasutamise ja tööjõu saamise eesmärgil toimuv 

inimkaubandus on eriti murettekitav probleem, ja Kõrgõzstanis, kus endiselt esineb 

naiseröövimist, abikaasa vägistamist ja koduvägivalda; 

J. arvestades, et Türkmenistanis on naiste õigusi käsitlevate andmete kogumine vähene ning 

sellised probleemid nagu sundabielud, lahus elavate või lahutatud naiste 

diskrimineerimine, koduvägivald ning naiste ja tütarlastega kauplemine on jätkuvalt laialt 

levinud; 

1. tunnistab, et kui inimõiguste edendamisel on Usbekistanis, Kasahstanis, Kõrgõzstanis, 

Tadžikistanis ja Türkmenistanis erinevad probleemid, siis naiste õiguste ja soolise 

võrdõiguslikkuse valdkonnas on piirkonna probleemid ühised; 

2. märgib, et kuigi kõik viis Kesk-Aasia riiki ratifitseerisid ÜRO konventsiooni naiste 

diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, valitseb jätkuvalt patriarhaalne ja 

meeste poolt juhitav kultuur, naiste ja meeste vahelist märkimisväärset ebavõrdsust esineb 

ikka veel paljudes valdkondades, sealhulgas seoses juurdepääsuga kõrgharidusele, mõnele 

tööturusektorile ja võimalusega saada õiguskaitset ja kasutada õigusi, ja et naistevastane 

vägivald on paljudes Kesk-Aasia piirkondades ikka laialt levinud ja esineb mitmel kujul, 

sh koduvägivalla, naiseröövimise, inimkaubanduse, varajaste abielude ja füüsilise 

väärkohtlemise kujul; kutsub kõnealust viit riiki üles konventsiooni naiste 

diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta täielikult rakendama; kordab, et ELi 

toetus peab sisaldama konkreetseid meetmeid naiste diskrimineerimise kaotamiseks; 

3. soovitab, et kohtutöötajaid tuleks teavitada soolise võrdõiguslikkuse küsimustest ja neid 

sel teemal koolitada, ning osutab vajadusele karistada soolise vägivalla toimepanijaid; 

4. märgib, et naised mängivad terviklikku ja tähtsat rolli kõigi Kesk-Aasia riikide 

põllumajandustootmises, arvestades, et põllumajandussektoris hõivatud naiste keskmine 

osakaal on 58 %1, kuid taunib sunniviisilise töö kasutamist põllumajanduses, eriti 

Usbekistani puuvillatööstuses; palub kõigil Kesk-Aasia riikidel soodustada naiste 

tööhõivet ja naisettevõtlust, eelkõige maapiirkondades; nõuab, et tütarlaste ja naiste 

majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ja nende mõjuvõimu suurendamist edendataks ja 

jälgitaks ELi välissuhete ühe peamise eesmärgina selles piirkonnas; 

5. kinnitab, et esikohale tuleks seada sellised investeerimiskavad, millel võib olla suurem 

mõju piirkonna arengule, sh hariduse, noorte ja soolise võrdõiguslikkuse osas; 

6. osutab sellele, kui oluline on naiste juurdepääs kutse- ja kõrgharidusele, sealhulgas nende 

suurem osalemine teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, ning nõuab tungivalt, et ELi 

eriesindaja ergutaks looma stiimuleid selles valdkonnas; on seisukohal, et EL peaks 

tõhustama meetmeid selles valdkonnas, näiteks korraldama õpetajatele koolituskursuseid 

ja hankima õppematerjale; nõuab, et astutuks samme selleks, et ajakohastada riiklikku 

                                                 
1 Maailmapanga 2012. aasta statistika 
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haridussektorit, edendada rahvusvahelisi akadeemilisi vahetusi ja antaks naistele võimalus 

võrdsetel alustel osaleda; on seisukohal, et haridusvaldkonna spetsialistide jaoks tuleks 

välja töötada soolise võrdõiguslikkuse teemalised koolituskursused; 

7. tunnustab üksikute Kesk-Aasia riikide võetud meetmeid soolise võrdõiguslikkuse 

suurendamiseks, näiteks muudatusi Kõrgõzstani kriminaalkoodeksi artiklites 154 ja 155, 

mis jõustusid 2014. aasta veebruaris ja millega karmistati karistusi laialt levinud 

naiseröövimise tavale; märgib siiski, et naiste õiguste kaitse ja soolise võrdõiguslikkuse 

edendamine piirkonnas on endiselt keeruline; palub komisjonil jätkuvalt toetada Kesk-

Aasia riike naiste õiguste tegevuskavade väljatöötamisel soolise võrdõiguslikkuse 

edendamiseks ja saavutamiseks ja tagada, et kõigil, ka ühiskonna kõige haavatavamatel 

liikmetel on võimalus oma inimõigusi täiel määral kasutada; 

8. kiidab heaks Kasahstani soolise võrdõiguslikkuse strateegia ja selles sisalduvad 45 

poliitilist, sotsiaalset ja majanduslikku meedet; palub komisjonil jätkuvalt toetada Kesk-

Aasia riike naiste õiguste tegevuskavade väljatöötamisel ja nõuab selle strateegia 

tõhusamat rakendamist; peab kahetsusväärseks, et naised ei ole Kasahstani 

otsustusorganites piisavalt esindatud, kuigi õiguslikult kehtib poliitilistes institutsioonides 

30 % kvoot; 

9. palub Euroopa välisteenistusel koostada ELi Kesk-Aasia strateegia läbivaatamise käigus 

aastateks 2016–2020 seatud eesmärkide kohaselt ja Kesk-Aasia riikide juba tehtud 

edusammude valguses tervikliku võrdõiguslikkuse tegevuskava, mis sisaldab konkreetseid 

meetmeid naiste õiguste ja elamistingimuste parandamiseks; on seisukohal, et kõiki Kesk-

Aasia riike tuleks julgustada võtma vastu õigusnorme, milles keelatakse selgesõnaliselt 

igasugune naistevastane vägivald ja diskrimineerimine, sealhulgas seksuaalne, füüsilise, 

psühholoogiline ja majanduslik kuritarvitamine, kus ohvrid isoleeritakse ühiskonnast muu 

hulgas selle abil, et takistatakse töötamist ja nende juurdepääsu pangakontodele, 

krediitkaartidele või transpordivahenditele; juhib tähelepanu sellele, et majanduslik 

kindlus on kõige olulisem tegur, mis määrab selle, kas koduvägivalla ohver pääseb vabaks 

ja vabaneb väärkohtlemisest püsivalt; palub Kesk-Aasia riikidel käsitleda naistevastast 

vägivalda kriminaalkuriteona, uurida nõuetekohaselt kõiki teatatud juhtumeid ja 

rakendada meetmed, millega tagatakse ohvritele kaitse, abi ja juurdepääs 

õigusemõistmisele, ning võtta kasutusele õigusaktide jõustamist tagavad mehhanismid; 

märgib, et abielude korraldamine on Kesk-Aasias küllaltki oluline tegevusala, ning palub, 

et selle piirkonna riigid kaaluksid sellise tegevuse reguleerimist, et haavatavaid naisi 

ärakasutamise eest paremini kaitsta; kutsub Kesk-Aasia riike üles korraldama 

hariduskampaaniaid, mis käsitlevad õigust elada ilma vägivallata, ja teadlikkuse tõstmise 

algatusi kogu ühiskonna jaoks tervikuna ja eriti usujuhtide jaoks selle kohta, et abielu 

sõlmimiseks on rangelt nõutav mõlema poole nõusolek; 

10. märgib, et õigusnormide ja tegelikkuse vahel on lõhe, ning kuigi mõne riigi seadustega 

tagatakse vara jagamisel võrdsed õigused, soositakse jätkuvalt meessoost pärijaid; 

väljendab muret selle pärast, et Tadžikistanis abielusid seaduslikult ei registreerita, mis 

jätab naised pärast lahutust eriti haavatavasse olukorda, arvestades, et OSCE uuringu 

kohaselt jääb seetõttu 80 % lahutatud naistest omandiõiguseta ega saa laste 

ülalpidamistoetust; 

11. nõuab ELilt tungivalt Kesk-Aasia riikides inimõiguste kaitsmise ja soolise 
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võrdõiguslikkuse edendamisega tegelevate kodanikuühiskonna organisatsioonide 

toetamist ning aktiivse koostöö tegemist soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tegutsevate 

rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu ILO, OECD ja ÜRO, et luua sünergia naiste 

mõjuvõimu suurendamiseks; 

12. märgib, et ministeeriumiametnike seas on vähe naisi, nimelt 2015. aastal oli naisi sellistel 

ametikohtadel Kõrgõzstanis 15 % ja Türkmenistanis 5,7 %1; ergutab Kesk-Aasia riike ja 

komisjoni keskenduma ka naiste kaasamisele otsustamisprotsessidesse, eelkõige 

poliitiliste otsuste tegemisse, ja soovitab kvoodisüsteemi kasutuselevõttu, et edendada 

naiste osalemist, eriti kandidaatidena; 

13. mõistab hukka igasuguse õigusloome, reguleerimise või valitsusepoolse surve, mis piirab 

alusetult sõnavabadust, eriti naiste ning muude soorühmade sõnavabadust; 

14. kinnitab, et ELi osalemise ja eelarvetoetuse tingimuseks peaks olema Kesk-Aasia riikide 

mõõdetavad saavutused inimõiguste, demokraatia ja põhivabaduste valdkonnas; 

15. märgib murelikult, et 2015. aasta inimkaubanduse aastaaruandes2 on Türkmenistan ja 

Usbekistan paigutatud „järelevalvenimekirja”, mis tähendab, et inimkaubanduste ohvrite 

arv nendes riikides kasvab; palub ELi inimkaubandusevastase võitluse koordinaatoril 

toetada Türkmenistani ja Usbekistani võitluses inimkaubandusega, mis kahjustab 

inimväärikust ja millega kaasnevad sageli psühholoogiline terror ja füüsiline vägivald, 

ning mis tuleb seetõttu kaotada; palub, et liikmesriigid rõhutaksid seda olulist teemat oma 

suhetes nende riikidega, 

16. palub Kesk-Aasia riikidel edendada võrdset juurdepääsu info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogiale, et tagada naiste panus majanduskasvu potentsiaali nii 

kohalikul kui ka ülemaailmsel tasandil; 

17. rõhutab vajadust korraldada õiguskaitseametnikele, prokuröridele ja kohtutöötajatele 

naistevastase vägivalla ja inimkaubanduse teemalisi koolituskursuseid ja luua ohvrite 

jaoks ligipääsetavad keskused ja varjupaigad, kus antakse psühholoogilist ja õigusabi; 

18. rõhutab, kui oluline on nõuetekohaselt rahastada soolise võrdõiguslikkuse poliitika 

rakendamisega tegelevaid institutsioone ja organeid ning tagada naiste õiguste 

edendamisega tegelevate kodanikuühiskonna organisatsioonide sõltumatus ja rahastamine. 

                                                 
1 Maailmapanga statistika viieaastase perioodi jooksul (2011–2015). 
2 Koostaja: USA välisministeerium 
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