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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 Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) liitetyn 

pöytäkirjan (N:o 1) kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa ja Euroopan 

unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) liitetyn pöytäkirjan (N:o 2) 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta, 

– ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2016 antamansa päätöslauselman naispuolisten pakolaisten 

ja turvapaikanhakijoiden tilanteesta EU:ssa, 

– 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”, 

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 

perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus), 

– ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1325, 2242, 1820, 1888, 

1889 ja 1960 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta, 

– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn YK:n yleissopimuksen kaikkinaisen naisten 

syrjinnän poistamisesta, 

– ottaa huomioon pakolaisten oikeusasemaa koskevan vuoden 1951 yleissopimuksen ja 

siihen vuonna 1967 liitetyn pöytäkirjan, 

– ottaa huomioon lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon vuonna 2015 annetun naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tutkivan YK:n 

erityisraportoijan Rashida Manjoon raportin, 

– ottaa huomioon naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan 

YK:n päämajassa New Yorkissa 14.–24. maaliskuuta 2016 pitämän 60. istunnon tulokset, 

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevista maailmanlaajuisista ja 

alueellisista arvioista vuonna 2013 julkaistun Maailman terveysjärjestön raportin ”Global 

and Regional Estimates of Violence against Women”, 

Α. toteaa, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on maailman yleisimpiä 

ihmisoikeusloukkauksia ja että se vaikuttaa yhteiskunnan kaikkiin tasoihin iästä, 

koulutuksesta, tuloista, sosiaalisesta asemasta ja alkuperä- tai asuinmaasta riippumatta ja 

on suuri este naisten ja miesten tasa-arvon saavuttamiselle; panee merkille, että joissakin 

maissa tällaisten väkivaltatapausten määrä on lisääntynyt huomattavasti; 

B. toteaa, että naiset ja tytöt eri puolilla maailmaa kärsivät yhä sukupuoleen perustuvasta 

väkivallasta, mukaan lukien raiskaus, ihmiskauppa, pakkoavioliitto, kunniarikokset, 

naisten sukuelinten silpominen, orjuus sekä julmat ja epäinhimilliset kidutukseen 
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rinnastettavat rangaistukset ja muut väkivallanteot, jotka loukkaavat heidän 

perusoikeuksiaan elämään, vapauteen, oikeussuojaan, ihmisarvoon, turvallisuuteen ja 

vapauteen sekä heidän oikeuttaan fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen sekä 

seksuaali- ja lisääntymisasioihin liittyvää itsemääräämisoikeuttaan; 

C. toteaa, ettei kaikilla perheväkivallan tai seksuaalisen väkivallan uhreiksi joutuneilla 

naisilla ja lapsilla ole käytettävissään asianmukaisia tukiverkostoja, 

mielenterveyspalveluja tai oikeusjärjestelmiä, joilla on valmiudet käsitellä tämäntyyppisiä 

väärinkäytöksiä; 

D. toteaa, että Maailman terveysjärjestön mukaan maailmassa noin 35 prosenttia naisista on 

kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa; ottaa huomioon, että tämä määrä ei sisällä 

naisten ilmoittamatta jättämiä tapauksia eikä keräämättä jääneitä tietoja; 

E. ottaa huomioon, että maissa, joissa on käytössä kuolemanrangaistus, naisiin kohdistettavat 

menetelmät ovat kidutuksen kaltaisia ja niihin liittyy uhrin kehon häpäisemistä; 

F. ottaa huomioon, että ihmisoikeudet sekä erityisesti naisten ja tyttöjen oikeudet ovat 

uhattuina kaikkialla maailmassa, ja toteaa, että eräät autoritaariset hallitukset asettavat 

ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden periaatteen yhä useammin vakavasti 

kyseenalaiseksi; toteaa, että äärioikeistolaiset ja sukupuolten tasa-arvoa vastustavat 

liikkeet ovat toistuvasti pyrkineet rajoittamaan naisten oikeutta ruumiiseensa, homojen, 

lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten (hlbti-ihmisten) oikeuksia 

sekä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia; 

G. toteaa, että unioni on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja varmistamaan 

sukupuolinäkökohdan valtavirtaistamisen kaikissa toimissaan; 

H. toteaa, että sukupuolten tasa-arvo on välttämätön edellytys sille, että naiset ja tytöt voivat 

nauttia ihmisoikeuksista, ja olennainen osa sukupuolinäkökohtien valtavirtaistamista 

kansallisten strategiaohjelmien kautta; 

I. toteaa, että sukupuolten tasa-arvoa koskevassa EU:n strategiassa on jo vahvistettu 

sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen EU:n kauppapolitiikkaan; 

J. toteaa, että aseellisten selkkausten yhteydessä pakolais- ja turvapaikanhakijanaiset ja -

lapset sekä kansalaisuudettomat henkilöt ovat yhteiskunnan haavoittuvimpia ryhmiä ja 

että asuinsijoiltaan humanitaaristen kriisien aikana siirtymään joutuneet nuoret tytöt ovat 

alttiina huomattavasti suuremmille riskeille; 

K. ottaa huomioon, että joidenkin Euroopan maiden asenne siirtolaisia, pakolaisia ja 

turvapaikanhakijoita kohtaan on muuttunut viime vuosina vähemmän suvaitsevaiseksi; 

toteaa, että EU:n on näytettävä esimerkkiä ja noudatettava johdonmukaista linjaa sisä- ja 

ulkopolitiikassaan; toteaa, että jäsenvaltioiden on saatettava EU:n lainsäädäntö osaksi 

kansallista lainsäädäntöään; 

L. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet pohjautuvat perusihmisoikeuksiin 

ja ovat olennainen osa ihmisarvoa; toteaa myös, että näitä oikeuksia ei ole vielä taattu 

kaikkialla maailmassa; 
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M. toteaa, että kaikkialla maailmassa ilmasto-, ympäristö- ja energiapolitiikan vaikutukset 

koskettavat erityisesti naisia ja että sukupuolten eriarvoisuuden torjunta ja 

ilmastonmuutoksen torjunta ovat näin ollen yhteydessä toisiinsa; 

N. toteaa, että naisiin ja tyttöihin, jotka ovat vammaisia tai jotka kuuluvat kulttuurisiin, 

perinteisiin, kielellisiin ja uskonnollisiin vähemmistöryhmiin tai sukupuoleen tai 

seksuaaliseen suuntautumiseen perustuviin vähemmistöryhmiin, ovat suuremmassa 

vaarassa kärsiä väkivallasta, hyväksikäytöstä, laiminlyönnistä ja moninkertaisesta 

syrjinnästä, joka perustuu heidän vammaisuuteensa, vähemmistöasemaansa ja 

sukupuoleensa; 

O. toteaa, että maailman 960 miljoonasta lukutaidottomasta ihmisestä kaksi kolmasosaa on 

naisia ja tyttöjä1; toteaa, että monissa maissa tytöt ovat yhä hyvin heikossa asemassa ja 

heidät suljetaan koulutusjärjestelmien ulkopuolelle; toteaa, että monilta tytöiltä ja naisilta 

evätään pääsy korkealaatuisen koulutuksen piiriin ja heidät usein pakotetaan 

keskeyttämään opintonsa, kun he menevät naimisiin tai saavat lapsia; 

P. ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto kehotti vuonna 2005 antamassaan 

julkilausumassa YK:n jäsenvaltioita jatkamaan turvallisuusneuvoston päätöslauselman 

1325 täytäntöönpanoa laatimalla kansallisia toimintasuunnitelmia tai muita kansallisia 

strategioita; ottaa huomioon, että tähän mennessä ainoastaan 60 YK:n jäsenvaltiota, joista 

17 on EU:n jäsenvaltioita, on laatinut ja ottanut käyttöön tällaiset kansalliset 

toimintasuunnitelmat; 

Q. toteaa, että kolme viidesosaa miljardista köyhyysrajan alapuolella elävästä ihmisestä on 

naisia; 

R. ottaa huomioon, että naisten taloudellisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on yksi 

keino lisätä ja parantaa heidän tosiasiallisia mahdollisuuksiaan nauttia perusoikeuksistaan; 

1. katsoo, että olisi vahvistettava naisten roolia prosesseissa sekä kansallisissa ja 

kansainvälisissä elimissä, jotka toimivat konfliktien ehkäisemiseksi sekä ihmisoikeuksien 

ja demokraattisten uudistusten edistämiseksi, ja pitää naisten järjestelmällisen 

osallistumisen tukemista rauhanprosessien ja konfliktinjälkeisen jälleenrakentamisen 

tärkeänä osatekijänä; korostaa, että naisten osallistuminen konfliktien ratkaisemiseksi 

käytäviin neuvotteluihin on ratkaisevan tärkeää heidän oikeuksiensa ja osallistumisensa 

edistämiseksi ja että se on ensimmäinen askel heidän täysimääräiselle osallistumiselleen 

tulevissa siirtymäprosesseissa; kehottaa komissiota, korkeaa edustajaa ja jäsenvaltioita 

edistämään naisten roolia kaikessa konfliktien ratkaisemisessa ja rauhantyössä, joissa EU 

on edustettuna; 

2. tuomitsee jyrkästi raiskaukset ja muut naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen ja 

sukupuoleen perustuvan väkivallan muodot, joita käytetään edelleen sodankäynnin 

välineinä; kehottaa kaikkia valtioita ja erityisesti niitä EU:n jäsenvaltioita, jotka eivät ole 

vielä laatineet kansallisia toimintasuunnitelmia YK:n turvallisuusneuvoston 

päätöslauselman 1325 täytäntöön panemiseksi, laatimaan välittömästi tällaiset 

toimintasuunnitelmat sekä strategiat, joilla puututaan suoraan naisiin kohdistuvaan 

väkivaltaan; vaatii maailmanlaajuista sitoumusta YK:n turvallisuusneuvoston 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 
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päätöslauselman 1325 täytäntöönpanon varmistamiseen; painottaa, että yhteistä 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevien operaatioiden sekä EU:n kolmansissa 

maissa toteuttamien koulutuksen, teknisten operaatioiden ja avustusoperaatioiden on 

edistettävä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjuntaa; painottaa, että 

konfliktien ratkaisemisessa on käytettävä rauhanomaisia keinoja, joita käytettäessä naiset 

osallistuvat keskeisesti neuvotteluihin ja toimintaan; 

3. toteaa, että tytöt ja naiset ovat erityisen heikossa asemassa ja vaaralle alttiina ja että olisi 

toteutettava erityisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tyttöjen ja naisten pääsy 

koulutukseen ja taataan heille seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet sekä annetaan 

mahdollisuus elää ilman minkäänlaista väkivaltaa, poistetaan syrjiviä lakeja ja käytäntöjä 

ja lisätään tyttöjen ja nuorten naisten vaikutusmahdollisuuksia kaikkialla maailmassa; 

4. vaatii maailmanlaajuista sitoumusta siihen, että naisten ja tyttöjen turvallisuus taataan 

ennakolta joka hätätilanteen tai kriisin alusta alkaen siten, että torjutaan asianmukaisesti 

seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhkaa ja lisätään tietoisuutta siitä, 

parannetaan naisten ja tyttöjen oikeussuojaa konfliktitilanteissa ja niiden jälkeen, lisätään 

vastuuvelvollisuutta ja tehostetaan väkivallantekijöiden saattamista oikeuden eteen, sillä 

rankaisemattomuus, myös virallisen armeijan joukkojen keskuudessa, on yhä yksi esteistä, 

joiden vuoksi seksuaalisen väkivallan noidankehästä ei ole päästy eroon joissakin maissa, 

ja varmistetaan, että naisilla ja tytöillä on mahdollisuus saada kaikki seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden palvelut, mukaan lukien turvallinen ja laillinen raskaudenkeskeytys 

sotaraiskausten uhreille; 

5. pitää tuomittavana, että maissa, joissa kuolemanrangaistus on käytössä, naisia teloitetaan 

muiden naisten pelottelemiseksi kidutukseen verrattavilla menetelmillä (kuten kivittämällä 

kuoliaaksi), joihin liittyy ruumiillista nöyryyttämistä (kuten julkinen hirttäminen); 

tuomitsee jyrkästi kaikki sukupuoleen perustuvan kidutuksen muodot, erityisesti 

kivittämisen ja kunniamurhat; 

6. korostaa, että naisiin kohdistuva väkivalta ja sukupuoleen perustuva väkivalta ovat 

perusoikeusloukkauksia ja syrjinnän äärimmäinen muoto, joka on yhtä aikaa sukupuolten 

epätasa-arvon syy ja seuraus EU:ssa ja sen ulkopuolella; 

7. pitää tuomittavana, että seksuaalista hyväksikäyttöä varten käytävän ihmiskaupan uhreista 

naisten ja tyttöjen osuus on 98 prosenttia; pyytää jäsenvaltioita lisäämään ponnistelujaan 

tämän naisten ja tyttöjen perusoikeuksia rikkovan käytännön torjumiseksi; 

8. korostaa, että uskonnolliset, kulttuurilliset ja perinteisiin liittyvät erot eivät voi olla 

missään tapauksessa perusteita syrjinnälle eivätkä minkäänlaiselle väkivallalle, joka 

kohdistuu erityisesti naisiin ja tyttöihin, kuten naisten sukupuolielinten silpomiselle, 

seksuaaliselle hyväksikäytölle, naismurhille, varhais- ja pakko-avioliitoille, 

perheväkivallalle, kunniamurhille ja kunniaan liittyvälle väkivallalle ja muille kidutuksen 

ja tappamisen muodoille, kuten kivittämiselle; 

9. toteaa jälleen, että naisten sukuelinten silpominen rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia ja siihen 

olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vuoropuhelussa, jota EU käy sellaisten kolmansien 

maiden kanssa, joissa tätä käytäntöä esiintyy merkittävästi; muistuttaa, että naisten 

sukuelinten silpomisella on vakavia ja pitkäaikaisia seurauksia naisten terveydelle ja siten 

myös kehitykselle; 
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10. toteaa, että sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa torjuvilla toimenpiteillä on puututtava 

myös verkkoväkivaltaan, kuten häirintään, kiusaamiseen ja pelotteluun, ja on pyrittävä 

luomaan naisille ja tytöille turvallinen verkkoympäristö; 

11. muistuttaa vastustaneensa pitkään kuolemanrangaistuksen käyttöä kaikissa olosuhteissa ja 

kehottaa keskeyttämään välittömästi teloitukset niissä maissa, joissa kuolemanrangaistusta 

vielä käytetään; 

12. kehottaa analysoimaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevia aluekohtaisia tietoja, 

jotta voidaan suunnitella tarkempia toimia, joita toteutetaan naisten olojen parantamiseksi 

tietyillä alueilla; 

13. suhtautuu myönteisesti 4. maaliskuuta 2016 annettuun komission ehdotukseen EU:n 

liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen, joka on ensimmäinen oikeudellisesti sitova 

kansainvälinen asiakirja, jolla pyritään ehkäisemään ja torjumaan naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa; katsoo, että sopimuksella parannetaan EU:n sisä- ja ulkopolitiikkojen 

vaikuttavuutta ja johdonmukaisuutta sekä lisätään EU:n vastuuta ja vahvistetaan sen 

asemaa naisiin kohdistuvan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumisessa 

kansainvälisellä tasolla; vaatii komissiota ja neuvostoa tekemään kaikkensa sen eteen, että 

EU allekirjoittaa tämän sopimuksen ja liittyy siihen, ja kannustamaan samalla niitä 14 

jäsenvaltiota, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet ja ratifioineet Istanbulin yleissopimusta, 

allekirjoittamaan ja ratifioimaan sopimuksen ja varmistamaan sen asianmukaisen 

täytäntöönpanon; 

14. pyytää komissiota laatimaan mahdollisimman pian sukupuoleen liittyvän väkivallan 

torjuntaa koskevan eurooppalaisen strategian, johon sisältyy lainsäädännöllinen väline 

kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja ehkäisemiseksi EU:ssa; 

15. pitää valitettavana sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ehkäisevien toimintapolitiikkojen 

puutetta, uhreille annettavan tuen puutetta ja sitä, että suuri osa rikoksiin syyllistyneistä 

jää monissa maissa ilman rangaistusta; pyytää ulkosuhdehallintoa vaihtamaan kolmansien 

maiden kanssa hyviä käytäntöjä, jotka koskevat lainsäädäntömenettelyjä sekä poliiseille, 

oikeuslaitosten henkilöstölle ja virkamiehille tarkoitettuja koulutusohjelmia; kehottaa 

unionia tukemaan kolmansissa maissa toimivia ihmisoikeuksia puolustavia ja sukupuolten 

tasa-arvoa edistäviä kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja tekemään tiiviistä yhteistyötä 

sellaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, jotka toimivat aktiivisesti sukupuolten tasa-

arvon alalla, jotta voidaan luoda synergiaa ja lisätä naisten vaikutusmahdollisuuksia; 

16. panee merkille, että prostituutio aloitetaan maailmassa keskimäärin 12–14 vuoden iässä ja 

että prostituutio ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat hyvin sukupuolittuneita asioita ja yksi 

sukupuoleen perustuvan väkivallan muoto, joka on vastoin ihmisoikeusperiaatteita, joista 

sukupuolten tasa-arvo on yksi tärkeimmistä; kehottaa kansainvälistä yhteisöä kehittämään 

konkreettisia toimenpiteitä, joilla vähennetään naisten, tyttöjen, miesten ja poikien 

kysyntää prostituution alalla, ja käyttämään niitä keskeisenä strategiana ihmiskaupan 

estämisessä ja vähentämisessä; 

17. kehottaa panemaan täytäntöön lakeja ja toimintapolitiikkoja, jotka kohdennetaan suoraan 

rikoksentekijöihin seksuaalisen hyväksikäytön kysynnän vähentämiseksi; kehottaa lisäksi 

luopumaan prostituoituna toimimisen rangaistavuudesta ja tarjoamaan prostituoiduille 
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tukipalveluja, muun muassa korkealaatuista sosiaalista, oikeudellista ja psykologista apua 

niille, jotka haluavat lopettaa prostituution harjoittamisen; 

18. painottaa, että sukupuolistereotypiat ovat tärkeimpiä syitä naisten oikeuksien 

loukkaamiseen ja miesten ja naisten eriarvoisuuteen, ja korostaa, että on tärkeää torjua 

niitä stereotypioita, jotka voimistavat naisten alisteista asemaa yhteiskunnassa ja ovat yksi 

merkittävimmistä miesten ja naisten eriarvoisuuden, naisiin kohdistuvien 

ihmisoikeusloukkausten ja sukupuoleen perustuvan väkivallan syistä; korostaa, että on 

tärkeää järjestää yhteiskunnan kaikille tasoille suunnattuja tiedotuskampanjoita, laatia 

strategioita naisten motivoimiseksi ja miesten osallistamiseksi, lisätä tiedotusvälineiden 

osallistumista ja sisällyttää sukupuolinäkökohdat osaksi koulutusta ja EU:n kaikkia 

politiikkoja ja aloitteita, jotka koskevat erityisesti ulkoisia toimia, yhteistyötä sekä 

kehitysapua ja humanitaarista apua; kehottaa ulkosuhdehallintoa ja komissiota 

korostamaan naisten oikeuksia koskevissa tiedotus- ja valistuskampanjoissa miesten ja 

poikien osuutta sekä kampanjoiden kohderyhmänä että muutoksen tekijöinä; toteaa, että 

on kiinnitettävä erityistä huomiota perustuslakeihin, lakeihin ja asetuksiin sisältyviin 

säännöksiin, jotka syrjivät naisia heidän sukupuolensa perusteella;  

19. muistuttaa, että lapsiavioliitot, varhais- ja pakkoavioliitot sekä avioliiton solmimista 

koskevan laillisen alaikärajan noudattamatta jättäminen loukkaavat lasten oikeuksia ja 

estävät naisten vaikutusvallan lisäämisen; 

20. korostaa, että viranomaisten on sitouduttava laatimaan miehille ja nuoremmille 

sukupolville suunnattuja valistuskampanjoita, joiden tavoitteena on osallistaa miehiä ja 

poikia kumppaneina ja torjua ja poistaa vaiheittain kokonaan kaikenlainen sukupuoleen 

perustuva väkivalta sekä edistää naisten vaikutusmahdollisuuksia lisäämistä; 

21. painottaa tarvetta edistää sitä, että naiset ja tytöt voisivat päästä kaiken tasoiseen 

koulutukseen ja että poistetaan kaikki oppimisen esteet, erityisesti kaikkein köyhimmissä 

ja marginalisoituneimmissa yhteisöissä, sekä tarvetta tukea naisten ammatillista koulutusta 

ja koulutusalan ammattilaisille suunnattuja sukupuolten tasa-arvoa koskevia 

koulutusohjelmia kolmansissa maissa, sillä naisten ja tyttöjen kouluttaminen parantaa 

todistetusti merkittävästi heidän tulevaisuudennäkymiään; kehottaa unionia sisällyttämään 

tämän painopistealueen kaikkeen diplomaattiseen, kaupalliseen ja kehitysyhteistyöhön 

liittyvään toimintaansa ja suosittaa, että sukupuolitietoista budjetointia harkitaan ja 

sovelletaan kaikkiin ohjelmiin ja toimenpiteisiin, jotka tarjoavat rahoitusta tyttöjen ja 

naisten koulutusta varten; korostaa tarvetta jatkaa lasten, nuorten ja naisten koulutusta 

pakolaisleireillä ja konfliktialueilla sekä sairaaloissa; 

22. vaatii, että kaikkien jäsenvaltioiden on vauhditettava kaikkinaisen naisten syrjinnän 

poistamista koskevasta yleissopimuksesta johtuvien Pekingin toimintaohjelmaan liittyvien 

naisten oikeuksia koskevien velvollisuuksien ja sitoumusten täytäntöönpanoa ja tuettava 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, jotka toimivat sukupuolten tasa-arvon 

edistämiseksi; 

23. on huolissaan ammattimaisesta sijaissynnytystoiminnasta, jossa naisen ruumiiseen 

suhtaudutaan kulutushyödykkeenä kansainvälisillä lisääntymismarkkinoilla, ja pitää 

valitettavana, että tällaisissa sijaissynnytyksissä usein hyväksikäytetään haavoittuvassa 

asemassa olevia naisia, jotka ovat kotoisin lähinnä maapallon eteläisistä maista; 
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24. pitää tuomittavana, että joka vuosi yli 500 000 naista eri puolilla maailmaa kuolee 

synnytykseen1 ja että naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia loukataan jatkuvasti; 

korostaa, että asianmukainen ja kohtuuhintainen terveydenhuolto sekä seksuaali- ja 

lisääntymisvalistuksen ja -palveluiden yleinen kunnioittaminen ja niiden saatavuus 

edistävät äitiyshuoltoa, auttavat välttämään riskisynnytyksiä ja vähentävät imeväis- ja 

lapsikuolleisuutta; 

25. vaatii unionia ja sen jäsenvaltioita tunnustamaan naisten ja tyttöjen luovuttamattoman 

oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä itsenäiseen päätöksentekoon, varsinkin kun 

se koskee oikeutta päästä vapaaehtoisen perhesuunnittelun, äitiysterveyden sekä ja 

turvallisten ja laillisten aborttipalveluiden piiriin, sillä ne ovat tärkeitä keinoja pelastaa 

naisten henki, ja oikeutta elämään ilman väkivaltaa, jota voi olla naisten sukuelinten 

silpominen, varhais- ja pakkoavioliitot sekä raiskaus avioliitossa; 

26. kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä työskentelemään aktiivisesti sukupuolten tasa-

arvoa koskevan uuden kestävän kehityksen tavoitteen (tavoite 5) puolesta ja lisäämään sen 

rahoitusta sekä säilyttämään tärkeällä sijalla kattavan seksuaalikasvatuksen sekä 

seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien yleisen saatavuuden; 

27. pitää valitettavana, että eri puolilla maailmaa ihmisarvoisten työpaikkojen löytäminen ja 

säilyttäminen on naisille yhä erittäin haastavaa, kuten käy ilmi naisten työssäkäyntiä 

käsittelevästä Kansainvälisen työjärjestön raportista ”Women at work 2016”; 

28. pitää valitettavana, että liike-elämässä naisiin vaikuttava lasikatto, sukupuolten välinen 

palkkaero ja yhteiskunnan lannistava suhtautuminen naisyrittäjiin ovat edelleen 

maailmanlaajuisia ilmiöitä; kehottaa käynnistämään aloitteita naisten 

vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi edelleen, erityisesti itsenäisen 

ammatinharjoittamisen ja pk-yritysten aloilla; 

29. pitää valitettavana, että aivan liian usein naisia syrjitään miehiin nähden taloudellisten 

resurssien, kuten pankkilainojen, saamisessa; korostaa, että naisten vaikutusvallan 

lisääminen yritysmaailmassa on todettu erittäin tärkeäksi taloutta edistäväksi ja pitkällä 

aikavälillä myös köyhyyttä torjuvaksi tekijäksi; 

30. suosittelee, että harkitaan sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumista koskevan sitovan 

YK:n tasoisen kansainvälisen välineen luomista ja käyttöönottoa ja että sillä olisi oma 

erityinen valvontaelimensä; suosittelee, että harkitaan ja sovelletaan sukupuolitietoista 

budjetointia kaikkiin ohjelmiin ja toimenpiteisiin, jotka tarjoavat rahoitusta tyttöjen ja 

naisten koulutusta varten; 

31. kehottaa komissiota ja EU:n jäsenvaltioita soveltamaan sukupuolitietoista budjetointia 

kaikkeen asiaankuuluvaan EU:n rahoitukseen; 

32. korostaa tarvetta taata, että EU:n ja kolmansien maiden terveydenhuollon ammattilaiset, 

poliisit, syyttäjät, tuomarit, diplomaatit ja rauhanturvaajat saavat asianmukaista koulutusta 

väkivallan uhrien ja erityisesti naisten ja lasten auttamiseksi ja tukemiseksi 

konfliktitilanteissa ja kenttäoperaatioiden yhteydessä; 

                                                 
1 Lähde: Unicef. 
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33. pitää valitettavana, että joissakin kolmansissa maissa aikuisten ja alaikäisten väliset 

avioliitot ovat laillisia ja joissakin tapauksessa morsian on alle yhdeksänvuotias 

(lapsimorsiamet); 

34. huomauttaa, ettei sukupuolten tasa-arvo rajoitu pelkästään miesten ja naisten tasa-arvoon 

vaan siihen on sisällytettävä koko hlbti-yhteisö; 

35. on huolissaan siitä, että äärioikeistolaiset ja sukupuolten tasa-arvoa vastustavat liikkeet 

ovat saaneet viime vuosina jalansijaa monissa maissa; toteaa, että nämä liikkeet haastavat 

nykyiset saavutukset naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon sekä muuttajien 

oikeuksien alalla ja pyrkivät estämään lakeja ja politiikkoja, joilla suojellaan hlbti-ihmisiä 

viharikoksilta ja syrjinnältä; 

36. pitää valitettavana ja tuomittavana, että joissakin kolmansissa maissa homoseksuaalisuus 

on rikos, josta voidaan määrätä jopa kuolemanrangaistus; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita 

edistämään ja suojelemaan voimakkaasti hlbti-ihmisten kaikkien ihmisoikeuksien 

toteutumista ulkopolitiikassaan; 

37. pitää tarpeellisena sukupuolinäkökohtien entistä vahvempaa valtavirtaistamista EU:n 

humanitaarisessa avussa; 

38. pitää erittäin valitettavana puutteellista sukupuolten tasa-arvoa politiikassa ja naisten 

aliedustusta poliittisessa, yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa, koska se 

heikentää perusoikeuksien ja demokratian toteutumista; katsoo, että hallitusten olisi 

pyrittävä sukupuolten tasa-arvoon demokratian rakentamisessa ja ylläpitämisessä sekä 

torjuttava kaikenlaista sukupuoleen perustuvaa syrjintää yhteiskunnassa; korostaa, että 

vaalitarkkailuvaltuuskuntien raportit sisältävät tarkat suuntaviivat EU:n kolmansien 

maiden kanssa käymälle poliittiselle vuoropuhelulle, jotta voidaan parantaa naisten 

osallistumista kunkin maan vaaliprosessiin ja demokraattiseen toimintaan; 

39. muistuttaa, että EU:n toimintasuunnitelma sukupuolten tasa-arvosta ja naisten 

vaikutusvallan lisäämisestä kehitysyhteistyössä (GAP) on yksi EU:n tärkeimmistä 

välineistä, joilla parannetaan sukupuolten tasa-arvoa kolmansissa maissa; katsoo sen 

vuoksi, että komission olisi laadittava tiedonanto toisesta sukupuolten tasa-arvoa 

koskevasta toimintasuunnitelmasta (GAP2); kehottaa komissiota ottamaan huomioon 

parlamentin päätöslauselman sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintasuunnitelman 

uudistamisesta; 

40. kehottaa EU:ta tarkistamaan kansainvälistä kauppapolitiikkaansa ja ottamaan käyttöön 

lähestymistavan, jossa asetetaan etusijalle ihmisoikeudet, työntekijöiden ja kuluttajien 

oikeudet sekä ympäristöön liittyvät oikeudet ja jolla ohjataan kansainvälistä ja kansallista 

kauppaa ja investointeja; 

41. kehottaa EU:ta varmistamaan, että sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten perusoikeuksia, 

varsinkin naisten ja tyttöjen oikeuksia, koskevia suojalausekkeita sisällytetään kansallisiin 

ihmisoikeusstrategioihin ja poliittisiin vuoropuheluihin sekä kaikkiin EU:n ulkopuolisten 

maiden kanssa tehtäviin talous- ja kauppasopimuksiin oikeudellisesti sitovina lausekkeina; 

katsoo, että EU:n perusarvojen noudattamisesta olisi tehtävä yksi budjettituen 

edellytyksistä;  
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42. korostaa maailmanlaajuisesti toimivien eurooppalaisten yritysten keskeistä roolia 

sukupuolten tasa-arvon edistämisessä, sillä ne voivat toimia roolimalleina; 

43. korostaa, että on tärkeää ottaa käyttöön kiintiöiden kaltaisia positiivisia erityistoimia, jotta 

voidaan edistää naisten osallistumista poliittisiin elimiin ja demokraattiseen prosessiin 

sekä taloudellisten päätösten tekemiseen; 

44. kehottaa käyttämään sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia määrällisiä ja laadullisia 

indikaattoreita sekä keräämään järjestelmällisesti ja oikea-aikaisesti sukupuolen mukaan 

jaoteltuja tietoja osana sukupuolten tasa-arvoa koskevan uuden toimintasuunnitelman 

seuranta- ja arviointiprosessia; 

45. pitää valitettavana, että joissakin maissa naisten osallistumista vaaleihin rajoitetaan 

edelleen; 

46. korostaa, että kansainvälinen yhteisö pitää vammaisten naisten tilannetta 

painopistealueena; palauttaa mieliin YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston päätelmät, 

joissa todettiin, että vammaisiin naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan torjumiseen 

tarkoitettuja toimia ja ohjelmia olisi kehitettävä tiiviissä yhteistyössä vammaisten 

henkilöiden kanssa heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen sekä vammaisjärjestöjen 

kanssa; painottaa laitosten säännöllisen valvonnan ja hoitajien asianmukaisen koulutuksen 

tarvetta; kehottaa EU:ta sisällyttämään vammaisuuteen perustuvan syrjinnän torjunnan 

ulkoiseen toimintaansa sekä yhteistyö- ja kehitysapupolitiikkaansa, mukaan lukien 

demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline; 

47. tuomitsee Euro–Välimeri-alueen miehitetyillä alueilla elävien naisten kärsimät 

ihmisoikeusloukkaukset, jotka ilmenevät pääasiassa ahdisteluna ja seksuaalisena 

väkivaltana ja joita miehittäjäjoukot käyttävät keinona pelotella koko yhteiskuntaa sen 

oikeutetussa taistelussa itsemääräämisoikeutensa puolesta; pyytää kiinnittämään huomiota 

naisten rooliin rauhanturvaamisessa sekä vuoropuhelun edistämisessä ja konfliktien 

ratkaisemisessa pyrittäessä torjumaan naisten oikeuksien loukkaamista Euro–Välimeri-

alueella ja suojelemaan naisia kaikenlaiselta, muun muassa ulkomaisten miehittäjien 

harjoittamalta, väkivallalta; 

48. kehottaa jäsenvaltioita, joissa muuttoliikekriisi on heikentänyt huomattavasti naisten 

oikeuksien suojelua, seuraamaan pakolaiskeskuksia ja niiden välittömässä läheisyydessä 

olevia alueita, jotta voidaan estää väkivallanteot, muun muassa seksuaalinen väkivalta, ja 

saattaa väkivallantekijät oikeuteen; 

49. kiinnittää huomiota maahantulijoiden, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden, erityisesti 

naisten, nuorten ja marginalisoituneisiin ryhmiin kuuluvien, haavoittuvuuteen ja kehottaa 

kehittämään kiireellisesti turvallisia ja laillisia maahantuloreittejä sekä takaamaan 

mahdollisuuden perheenyhdistämiseen, ilmaisen julkisen koulutuksen, 

terveydenhuoltopalvelut, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveydenhoidon, 

työllisyyden, asunnon ja psykologisen tuen sekä sallimaan humanitaariset vierailut; 

kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että maahantulija- tai pakolaisnaisten oikeudet, kuten 

viisumin saaminen, oikeus lailliseen asuinpaikkaan ja sosiaaliset oikeudet, myönnetään 

henkilökohtaisesti eikä perusteena ole siviilisääty tai suhde puolisoon; 
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50. korostaa, että muuttajien ja turvapaikanhakijoiden laajamittainen muuttoliike altistaa 

naiset ja tytöt suhteettomasti sukupuoleen perustuvalle väkivallalle ja syrjinnälle 

kauttakulku- ja kohdemaissa; toteaa, että osa pakolais- ja maahantulijanaisista ja -tytöistä 

on joutunut laittoman maahantulon järjestäjien seksuaalisen väkivallan uhreiksi samoin 

kuin ihmiskaupan uhreiksi; kehottaa unionin virastoja ja jäsenvaltioiden 

lainvalvontaviranomaisia kouluttamaan henkilöstöään asianmukaisesti pakolaisnaisten ja -

tyttöjen erityistarpeiden ja haavoittuvuuden huomioon ottamiseksi; 

51. pitää erittäin valitettavana, että romanit ja erityisesti romaninaiset kärsivät edelleen 

laajalle levinneestä syrjinnästä ja romanivastaisuudesta, jotka ruokkivat heikkojen 

lähtökohtien, syrjäytymisen, erottelun ja marginalisoitumisen kierrettä; kehottaa EU:ta ja 

jäsenvaltioita kunnioittamaan täysimääräisesti romanien ihmisoikeuksia takaamalla heille 

oikeuden koulutukseen, terveydenhuoltopalveluihin, työllisyyteen, asuntoon ja 

sosiaaliturvaan; 

52. pyytää investoimaan naisiin ja nuoriin, sillä se on tehokas keino torjua köyhyyttä ja 

erityisesti naisten köyhyyttä; 

53. korostaa, että on tärkeää jatkaa sukupuolten palkkaeron torjuntaa ja vauhdittaa prosessia 

johtoasemassa työskentelevien naisten osuutta koskevien komission asettamien 

tavoitteiden saavuttamiseksi; 

54. vastustaa kaikkia lakeja ja asetuksia ja hallituksen painostusta, joiden avulla rajoitetaan 

perusteettomasti erityisesti naisten ja muiden sukupuoliryhmien ilmaisunvapautta; 

55. pitää erittäin valitettavana, että naiset ovat aliedustettuina taloudellisessa, poliittisessa ja 

yhteiskunnallisessa päätöksenteossa; katsoo, että naisten edustuksessa poliittisessa, 

taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa on kyse perusoikeuksista ja 

demokratiasta; suosittelee ottamaan käyttöön tasa-arvojärjestelmiä ja sukupuolikiintiöitä 

tilapäisinä oikeudellisina välineinä, joilla edistetään naisten osallistumista poliittisiin 

toimielimiin ja demokraattiseen prosessiin erityisesti ehdokkaina, ja säätämään lakeja, 

jotta sama voi toteutua myös suurissa julkisissa ja yksityisissä yrityksissä; 

56. kehottaa jäsenvaltioita, komissiota ja ulkosuhdehallintoa keskittymään naisten 

taloudelliseen ja poliittiseen emansipaatioon kehitysmaissa edistämällä naisten 

osallistumista yrityksiin sekä alueellisten hankkeiden ja paikallisten kehittämishankkeiden 

toteutukseen; 

57. kannustaa naisia osallistumaan aktiivisesti ammattiyhdistyksien ja muiden järjestöiden 

toimintaan, sillä se on tärkeää, jotta sukupuolinäkökohdat otettaisiin huomioon työoloissa 

ja -ehdoissa; 

58. kehottaa vahvistamaan ikääntyneiden oikeuksia ja erityisesti ikääntyneiden naisten 

oikeuksia torjumalla kaikenlaista syrjintää ja tarjoamalla heille mahdollisuuden elää 

ihmisarvoista ja turvallista elämää yhteiskunnan täysimääräisinä jäseninä. 
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