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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä käsittelevän 

komission yhteisen valmisteluasiakirjan ”Gender Equality and Women's Empowerment: 

Transforming the lives of Girls and Women through EU External relations 2016-2020”, 

A. ottaa huomioon, että ulkoasiainneuvosto muistutti kesällä 2015 olevansa sitoutunut 

edistämään naisten oikeuksia ja totesi, että naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

alueella on tärkeä osatekijä pitkäaikaisen vakauden ja hyvän hallinnon saavuttamisessa; 

B. ottaa huomioon, että yhteisymmärrykseen pääseminen demokratiasta, oikeusvaltiosta ja 

naisten oikeuksista on perusedellytys EU:n ja viiden Keski-Aasian maan syvemmälle 

yhteistyölle, ja että EU:n prioriteetteihin kuuluvat yhdistymis-, ilmaisun- ja 

uskonnonvapauden kunnioittaminen sekä naisten, lasten ja vähemmistöihin kuuluvien 

henkilöiden oikeuksien edistäminen; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien 

kunnioittamisessa, demokratiassa ja perusoikeuksissa esiintyy edelleen puutteita Keski-

Aasian maissa ja että naisten kokonaistilanne alueella on edelleen huolestuttava, sillä 

heitä syrjitään mahdollisuudessa saada koulutusta ja terveydenhuoltoa sekä talouden ja 

kulttuurin aloilla; ottaa huomioon, että syvempi yhteistyö EU:n kanssa tarjoaa keinon 

parantaa tilannetta mainituilla alueilla; 

C. toteaa, että EU:n Keski-Aasian erityisedustajalla Peter Burianilla on velvollisuus edistää 

naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa; 

D. katsoo, että naisten tilanne on menossa Keski-Aasiassa asteittain parempaan suuntaan 

esimerkiksi äitiyskuolleisuuden, 15–19-vuotiaiden tyttöjen raskauksien määrän, perus- 

ja keskiasteen koulutuksen päättäneiden tyttöjen ja poikien lähes yhtä suuren määrän 

sekä naisten ja miesten lähes yhtä korkean työllisyysasteen osalta1; toteaa, että 

kolmannen asteen koulutukseen kirjoittautuneiden naisten ja miesten määrien välillä on 

edelleen suuri ero Uzbekistanissa ja Tadžikistanissa verrattuna vastaavaan tilanteeseen 

Kazakstanissa, jossa kirjoittautuneissa on enemmän naisia kuin miehiä2; 

E. toteaa, että yleisten koulutusvaatimusten nostaminen auttaa estämään mahdollista 

radikalismia nuorten keskuudessa ja vähentämään sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa; 

F. ottaa huomioon, että maaseudulla asuvien naisten ja kaupungeissa asuvien naisten 

kokemusten välillä on huomattavia eroja, että on vaikeaa tehdä naisiin liittyviä 

yleistyksiä, sillä maaseudun naisten on hankalampaa käyttää kansallisiin lakeihin 

perustuvia oikeuksiaan; 

                                                 
1 Maailmanpankin sukupuolten välisen tasa-arvon tiedot ja tilastot 2015. 
2 Unescon tilastoinstituutti. 
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G. toteaa, että EU:n on kiireellisesti hyväksyttävä sukupuolinäkökohdat huomioon ottava 

ulkopolitiikka, jotta voidaan edistää sukupuolten tasa-arvo-ohjelmaa 

maailmanlaajuisesti vuoden 2015 jälkeen; 

H. ottaa huomioon, että YK:n elinten antamien tietojen mukaan Kazakstanissa ei ole 

tapahtunut merkittäviä muutoksia naisten asemassa, vaikka siellä hyväksyttiin 

sukupuolten tasa-arvoa koskeva strategia vuosille 2006–2016; ottaa huomioon, että 

naisilla on erityisiä taloudellisia vaikeuksia, heitä syrjitään työssä ja he ovat edelleen 

alttiita ihmiskaupalle ja erityisesti seksuaaliselle hyväksikäytölle; 

I. toteaa, että monenlainen naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen yleinen ongelma 

Uzbekistanissa, jossa ei ole perheväkivallan kieltävää lainsäädäntöä, Tadžikistanissa, 

jossa ihmiskauppa, mukaan lukien seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja työvoiman 

hyväksikäyttöön tähtäävä ihmiskauppa ovat erityisiä huolenaiheita, sekä Kirgisiassa, 

jossa esiintyy edelleen morsiuskaappauksia, avioliitossa tapahtuvia raiskauksia ja 

perheväkivaltaa; 

J. ottaa huomioon, että Turkmenistanissa tietojen kerääminen naisten oikeuksista on 

vähäistä ja että ongelmat, kuten avioliittoon pakottaminen, asumuserossa olevien tai 

eronneiden naisten syrjintä, perheväkivalta ja naisten ja tyttöjen kauppa ovat edelleen 

yleisiä; 

1. toteaa, että Uzbekistanilla, Kazakstanilla, Kirgisialla, Tadžikistanilla ja 

Turkmenistanilla on kullakin omia haasteita ihmisoikeuksien edistämisessä, ja lisäksi 

alueella on yhteisiä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevia 

haasteita; 

2. panee merkille, että vaikka kaikki viisi Keski-Aasian maata ovat ratifioineet YK:n 

yleissopimuksen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamisesta, kulttuuri on edelleen 

patriarkaalinen ja miesvaltainen ja miesten ja naisten eriarvoisuus on edelleen 

huomattavaa monilla alueilla, kuten pääsyssä korkeakoulutukseen, osassa 

työmarkkinoita ja mahdollisuudessa saada oikeussuojaa ja käyttää oikeuksia, ja että 

naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen yleistä monissa Keski-Aasian osissa ja sitä 

esiintyy monessa muodossa, muun muassa perheväkivaltana, morsiuskidnappauksina, 

ihmiskauppana, varhain solmittuina avioliittoina ja ruumiillisena hyväksikäyttönä; 

kehottaa näitä viittä maata panemaan CEDAW-sopimuksen täysimääräisesti täytäntöön; 

muistuttaa, että Euroopan unionin antamaan tukeen on sisällytettävä erityisiä 

toimenpiteitä naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi; 

3. suosittaa, että tuomioistuinten henkilöstö tehdään tietoiseksi sukupuolikysymyksistä ja 

että heille annetaan niitä koskevaa koulutusta, ja korostaa, että sukupuoleen 

perustuvasta väkivallasta on rangaistava; 

4. panee merkille, että naisilla on kaikissa Keski-Aasian maissa tärkeä ja täysipainoinen 

rooli maataloustuotannossa ja viljelyssä ja että naisten työllisyysprosentti 

maatalousalalla on 58 prosenttia1, mutta pitää valitettavana pakkotyövoiman käytön 

jatkumista maataloudessa ja erityisesti Uzbekistanin puuvillateollisuudessa; kehottaa 

Keski-Aasian maita tukemaan naisten työllistämistä ja yrittäjyyttä, erityisesti 

                                                 
1 Maailmanpankin tilastot 2012. 
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maaseudulla; kehottaa edistämään ja seuraamaan tyttöjen ja naisten taloudellisia ja 

sosiaalisia oikeuksia ja vaikutusvaltaa EU:n ulkosuhteiden keskeisenä tavoitteena tällä 

alueella; 

5. katsoo, että olisi asetettava etusijalle sellaiset investointiohjelmat, joilla voi olla 

suurempi vaikutus alueen kehitykseen erityisesti koulutuksen, nuorison ja sukupuolten 

tasa-arvon osalta; 

6. korostaa, että on tärkeää, että naisilla on mahdollisuus ammatilliseen koulutukseen ja 

yliopistokoulutukseen ja että erityisesti tieteen ja tekniikan alojen koulutukseen 

osallistuvien naisten määrä kasvaa, ja kehottaa EU:n erityisedustajaa kehittämään 

kannustimia tällä alalla; katsoo, että EU:n tulisi tehostaa toimiaan mainitulla alalla 

esimerkiksi järjestämällä opettajien täydennyskoulutusta ja toimittamalla 

oppimateriaalia; kehottaa ryhtymään toimiin, joilla pyritään nykyaikaistamaan julkista 

opetusalaa, edistämään kansainvälistä akateemista vaihtoa ja tarjoamaan naisille 

mahdollisuus tasa-arvoiseen osallistumiseen; katsoo, että tulisi laatia sukupuolten tasa-

arvoa käsitteleviä kursseja opetusalan ammattilaisille; 

7. on tietoinen yksittäisten Keski-Aasian maiden ottamista askelista sukupuolten tasa-

arvon parantamiseksi, esimerkiksi Kirgisian rikoslain 154 ja 155 artiklojen muutoksista, 

jotka tulivat voimaan helmikuussa 2014 ja kiristivät rangaistusta 

morsiuskidnappauksesta, joka on laajalle levinnyt perinne; panee kuitenkin merkille, 

että naisten oikeuksien suojelu ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen alueella on 

edelleen suuri haaste; pyytää komissiota tukemaan edelleen Keski-Aasian maita niiden 

naisten oikeuksia koskevien toimintasuunnitelmien kehittämisessä sukupuolten tasa-

arvon edistämiseksi ja saavuttamiseksi ja varmistamaan, että kaikki, myös kaikkein 

heikoimmassa asemassa olevat yhteiskunnan jäsenet, voivat täysimääräisesti harjoittaa 

ihmisoikeuksiaan; 

8. suhtautuu myönteisesti Kazakstanin sukupuolten tasa-arvoa koskevaan strategiaan ja 

sen 45 poliittiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen toimenpiteeseen; pyytää komissiota 

tukemaan edelleen Keski-Aasian maita niiden naisten oikeuksia koskevien 

toimintasuunnitelmien kehittämisessä ja kehottaa panemaan strategian tehokkaammin 

täytäntöön; pitää valitettavana, että naisia ei ole riittävästi edustettuina Kazakstanin 

päätöksentekoelimissä, vaikka lainsäädännön mukaan poliittisissa toimielimissä on 

oltava 30 prosentin kiintiö; 

9. pyytää Euroopan ulkosuhdehallintoa ottamaan käyttöön Keski-Aasiaa koskevan 

strategiansa uudelleenarvioinnissa vuosien 2016–2020 prioriteettiensa mukaisesti ja 

Keski-Aasian jo saavuttaman edistyksen valossa sukupuolten tasa-arvon edistämistä 

koskevan kattavan toimintasuunnitelman, johon sisältyy konkreettisia toimia naisten 

oikeuksien ja elinolojen kohentamiseksi; katsoo, että kaikkia Keski-Aasian maita tulisi 

kannustaa antamaan lainsäädäntöä, jossa nimenomaisesti kielletään kaikenlainen naisiin 

kohdistuva väkivalta ja syrjintä, mukaan lukien seksuaalinen, fyysinen, henkinen ja 

taloudellinen hyväksikäyttö, jossa uhreja eristetään yhteiskunnasta esimerkiksi 

estämällä heitä tekemästä työtä ja käyttämästä pankkitilejä, luottokortteja tai 

kulkuneuvoja; panee merkille, että taloudellinen turva on tärkein indikaattori siihen, 

pääseekö perheväkivallan uhri vapaaksi ja pysyvästi eroon hyväksikäytöstä; kehottaa 

Keski-Aasian maita kohtelemaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa rikoksena, tutkimaan 
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asianmukaisesti kaikki ilmoitetut tapaukset ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 

varmistetaan suojelu, tuki ja oikeussuojakeinot uhreille, sekä ottamaan käyttöön 

mekanismeja, joilla varmistetaan lainsäädännön noudattamisen valvonta; panee 

merkille, että avioliittotoimistot ovat Keski-Aasiassa suhteellisen merkittävä 

liiketoiminnan ala, ja pyytää, että alueen maat harkitsevat avioliittotoimistojen 

sääntelemistä niin, että heikossa asemassa olevia naisia voidaan suojella 

hyväksikäytöltä; kehottaa Keski-Aasian maita järjestämään koulutuskampanjoita, jotka 

koskevat oikeutta elää vapaana väkivallasta, ja tiedotusaloitteita koko yhteiskuntaa ja 

erityisesti uskonnollisia johtajia varten siitä, että avioliittoon vihkimiseen on 

ehdottomasti saatava molempien osapuolten suostumus; 

10. toteaa, että laki ja todellisuus eivät vastaa toisiaan siinä, että vaikka eräissä maissa on 

säädöksiä, joissa turvataan omaisuuden jakamista koskevat yhtäläiset oikeudet, 

miespuolisia perijöitä suositaan edelleen; on huolissaan siitä, että avioliittojen laillisen 

rekisteröinnin puuttuminen Tadžikistanissa jättää naiset erityisen heikkoon asemaan 

avioeron jälkeen ja että Etyjin tutkimuksen mukaan avioeron yhteydessä 80 prosentilta 

naisista evätään siksi oikeus omistamiseen ja siten myös tuki lasten elättämiseen; 

11. vaatii EU:ta tukemaan kansalaisjärjestöjä, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja edistävät 

sukupuolten tasa-arvoa Keski-Aasian maissa, ja tekemään aktiivisesti yhteistyötä 

sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka toimivat miesten ja naisten tasa-arvoa 

koskevien asioiden parissa, kuten ILO, OECD ja YK, jotta voidaan luoda naisten 

vaikutusmahdollisuuksia lisääviä synergiaetuja; 

12. panee merkille, että ministerin tehtävissä naiset ovat heikosti edustettuina: vuonna 2015 

naisten osuus tällaisissa tehtävissä oli 15 prosenttia Kirgisiassa ja 5,7 prosenttia 

Turkmenistanissa1; kehottaa, että Keski-Aasian maat ja komissio keskittyisivät myös 

naisten ottamiseen mukaan päätöksentekoon, erityisesti poliittiseen päätöksentekoon, ja 

suosittaa, että otetaan käyttöön kiintiöjärjestelmä, jotta voidaan edistää naisten 

osallistumista varsinkin ehdokkaina; 

13. vastustaa jyrkästi kaikkea lainsäädäntöä, sääntelyä ja hallituksen painostusta, jonka 

nojalla rajoitetaan tarpeettomasti erityisesti naisten ja muiden sukupuoliryhmien 

ilmaisunvapautta; 

14. katsoo, että EU:n osallistumisen ja talousarviotuen ehtona olisi oltava, että Keski-

Aasian maissa saadaan aikaan mitattavissa olevaa edistymistä ihmisoikeuksia, 

demokratiaa ja perusvapauksia koskevissa asioissa; 

15. pitää huolestuttavana, että ihmiskauppaa koskevassa vuoden 2015 vuosikertomuksessa2 

Turkmenistan ja Uzbekistan asetetaan “tarkkailulistalle“, mikä tarkoittaa sitä, että 

ihmiskaupan uhrien määrä on kasvussa; kehottaa EU:n ihmiskaupan torjunnan 

koordinaattoria tukemaan Turkmenistania ja Uzbekistania ihmiskaupan torjunnassa ja 

katsoo, että ihmiskauppa loukkaa ihmisarvoa ja siihen liittyy usein henkistä terroria ja 

fyysistä väkivaltaa ja se on siksi hävitettävä; ja pyytää jäsenvaltioita tuomaan esiin 

tämän tärkeän asian yhteyksissään näihin maihin; 

                                                 
1 Maailmanpankin tilastot viiden vuoden ajalta (2011–2015). 
2 Yhdysvaltain ulkoasiainministeriön keräämistä tiedoista. 
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16. kehottaa Keski-Aasian maita edistämään tasa-arvoista pääsyä tieto- ja 

viestintäteknologioihin, jotta varmistetaan naisten osuuden potentiaalinen kasvu 

paikallisissa talouksissa ja maailmantaloudessa; 

17. korostaa, että lainvalvonta- ja syyttäjäviranomaisille sekä tuomioistuinten henkilöstölle 

on järjestettävä koulutusta, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja ihmiskauppaa, 

ja että on luotava uhreja varten helppopääsyisiä keskuksia ja turvakoteja, joissa 

tarjotaan psykologista tukea ja oikeusapua; 

18. painottaa, että on tärkeää rahoittaa asianmukaisesti sukupuolten tasa-arvopolitiikan 

täytäntöönpanosta vastaavia instituutioita ja elimiä ja myönnettävä naisten oikeuksien 

edistämiseksi työskenteleville kansalaisjärjestöille riippumaton asema ja rahoitus. 
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