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ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 

justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 

ettepanekud: 

A. arvestades, et naised moodustavad 28 liikmesriigis keskmiselt 4,5% vangidest ning vangis 

viibivate naiste arvu suurenemine on osaliselt tingitud naiste halvenevast majanduslikust 

olukorrast; arvestades, et naisvangide vanuseline eraldamine on alaealiste kaitse 

aluspõhimõte; arvestades, et igas kinnipidamiskeskuses peaks olema hoonetiib, kuhu saab 

paigutada haavatavad vangid; 

B. arvestades, et naisvangid on väga sageli emad ja väikeste laste ainsad hooldajad; 

arvestades, et naisvangidele sobivate kinnipidamisasutuste territoriaalselt ebaühtlase 

jaotuse tõttu paigutatakse naisvangid sageli oma lastest kaugele ning kannatavad seetõttu 

rohkem peresidemete katkemise all;  

C. arvestades, et kuna meeste ja naiste tegevus mõlemale soole mõeldud vanglates toimub 

eraldi ja naiste kinnipidamisruumid asuvad eraldatult, raskendab see naiste juurdepääsu 

ühisruumidele, nagu sanitaarruumid, sotsiaal-kultuuriliseks tegevuseks mõeldud ruumid, 

spordiväljakud või raamatukogud; arvestades, et mitte kõigil naiskinnipeetavatel ei ole 

võimalik vanglateenistustes olulisel kohal töötada, sest neil on keelatud teatavates 

ühisruumides viibida; arvestades, et selline juurdepääs tuleks naisvangidele tagada, sest 

see aitab nende sotsiaalset elu taastada ja muudab vanglaelu vähem võõrandavaks, mis on 

igasuguse taaslõimumise eeltingimus; 

D. arvestades, et Euroopa vanglate eeskirja artiklis 19.7 on öeldud, et tuleb ette näha erisätted 

naiste hügieenivajaduste kohta, ja ÜRO kinnipeetavate kohtlemise standardsete 

miinimumnõuete artikli 23 punktis 1 on ette nähtud, et naiste kinnipidamisasutustes peab 

olema erisisseseade kogu vajaliku sünnituseelse ja -järgse hoolduse ja ravi andmiseks; 

arvestades samas, et neid eeskirju täidetakse liikmesriikides harva ja nagu teatab Euroopa 

vanglate seirekeskus, ei arvestata praktikas alati naiste sanitaarvajadustega ega täideta 

neid; 

E. arvestades, et piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise 

tõkestamise Euroopa Komitee standardid nõuavad, et vanglates peavad olema nii nais- kui 

ka meessoost töötajad ning et kinnipeetavat peaksid läbi otsima üksnes temaga samast 

soost töötajad ja läbiotsimine, mille käigus kinnipeetav peab lahti riietuma, peaks 

toimuma vastassoost vanglatöötajate pilgu eest varjatult; arvestades, et ÜRO 

kinnipeetavate kohtlemise standardsetes miinimumnõuetes on ette nähtud, et „ükski 

meessoost töötaja ei tohi siseneda kinnipidamisasutuse osse, mis on ette nähtud naiste 

jaoks, muidu kui naisametniku saatel, ning et naisvangidega tegelevad ja neid jälgivad 

ainult naised; arvestades, et selliseid tavasid liikmesriikides siiski alati ei järgita; 

1. kutsub liikmesriike üles koguma andmeid vangistuse kõigi aspektide kohta, et teha 

kokkuvõte kõigist andmetest sugupoolte lõikes ning muuta statistika kättesaadavaks, et 

mõista naiste seas kõige levinumaid kuritegusid ja õiguserikkumisi, ning palub 

liikmesriikidel kaaluda kergemate rikkumiste korral alternatiivseid kinnipidamise vorme; 

palub liikmesriikidel sellega seoses võtta kõik vajalikud meetmed, et vähendada vanglate 

ülerahvastatust, mis aga ei tohi mitte mingil juhul takistada meeste ja naiste 
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võrdõiguslikkuse põhimõtte tulemuslikku kohaldamist; 

2. kutsub liikmesriike üles tagama, et vanglad vastaksid kõigile naiste hügieeni- ja 

tervishoiuvajadustele, sealhulgas seoses naiste günekoloogilise tervishoiu, sünnituseelse ja 

-järgse hoolduse, menstruatsiooniga seotud toodete ning seksuaal- ja 

reproduktiivtervisega, ja võtaksid asjakohaseid meetmeid, et vähendada uimastitarbimise 

ebaproportsionaalselt suurt levikut naisvangide seas; 

3. märgib, et vaimuhaigused on naisvangide hulgas üleesindatud ning naistel on suurem 

kalduvus endale kahju teha või sooritada enesetapp, neil on rohkem probleeme 

narkootikumide ja alkoholi kuritarvitamisega ja nad langevad sagedamini seksuaalse 

ärakasutamise ohvriks; kutsub liikmesriike üles parandama naisvangide elutingimusi, 

võttes arvesse naiste konkreetseid vajadusi, muu hulgas psühhosotsiaalse toe ning 

füüsilise ja vaimse tervise probleemide ennetamise, kontrolli ja asjakohase ning piisava 

ravi abil; kutsub seetõttu liikmesriike üles investeerima kvalifitseeritud tugitöötajatesse, et 

tagada nende küsimuste käsitlemine ja olukorra märgatav parandamine ning näha 

võimaluse korral ette naisvangide vanuseline eraldamine ja eraldi vanglatiib kõige 

haavatavamate vangide jaoks; 

4. kutsub liikmesriike üles pöörama erilist tähelepanu naiste tervise ja väärikuse ja eraelu 

puutumatuse kaitsele kinnipidamisasutustes, pidades silmas nende konkreetseid 

meditsiinilisi ja hügieenivajadused, kuna naiste vähese arvu tõttu sellistes asutustes 

võidakse need vajadused tähelepanuta jätta või neid asjakohatult käsitleda; tuletab 

liikmesriikidele meelde, et enesehinnangu taastamine on inimväärikuse oluline osa; 

5. on seisukohal, et väga oluline on pöörata erilist tähelepanu vanglas viibivate naiste 

vajadustele raseduse ajal ja ka pärast sünnitust, eraldades sobivad ruumid rinnaga 

toitmiseks ning võimaldades kvalifitseeritud ja spetsialiseeritud hooldust; peab 

asjakohaseks kaaluda alternatiivseid mudeleid, milles võetakse arvesse laste heaolu 

vanglates; on seisukohal, et ema ja lapse automaatne eraldamine tekitab lapsel tõsiseid 

emotsionaalseid häireid ja võib kujuneda emale lisakaristuseks; kutsub liikmesriike üles 

kehtestama sätteid, mis võimaldavad emadel võimalikult kaua lastega koos olla; kutsub 

liikmesriike üles võtma meetmeid, et toetada vange, kes on emad, pakkudes praktilist ja 

rahalist toetust laste ja nende hooldajate külastamiseks ja pikendades laste külastusaega ja 

emade telefoniaega; palub liikmesriikidel pakkuda naistele vanglates seksuaal- ja 

reproduktiivtervishoiuteenuseid; 

6. palub, et liikmesriigid lõpetaksid naisvangide vastase vägivalla ja alandavate tavade 

sallimise, sest need kujutavad endast peamiste inimõiguste rikkumist; kutsub liikmesriike 

üles ennetavale tegevusele võitluses kõigi vägivallavormide vastu, mida töötajad ja 

kaasvangid vanglates naiste ja LGBTQI-inimeste vastu toime panevad; palub 

liikmesriikidel võtta kõik vajalikud meetmed, et pakkuda kvalifitseeritud töötajate abiga 

psühholoogilist tuge kõigile eri vägivallavormide ohvriks langenud naisvangidele; 

7. rõhutab, et transseksuaalide olukord on vanglates eriti raske; nõuab tungivalt, et 

liikmesriigid tagaksid sugu vahetavatele inimestele hormoonravi ja psühholoogilise toe 

ning majutaksid nad vanglates vastavalt nende sooidentiteedile; 

8. rõhutab LGBTQI-inimestest vangide erilist haavatavust, kuna neid ähvardab kõige suurem 

diskrimineerimise, väärkohtlemise ja seksuaalse vägivalla oht; palub liikmesriikidel 
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võimaldada vanglates üksikkonge, et tagada trans- ja interseksuaalsete inimeste ohutus, 

väärikus ja privaatsus; 

9. ergutab neid liikmesriike, kus naisprostituut võidakse enesemüümise eest vahistada, oma 

õigusakte Rootsi eeskujust lähtudes läbi vaatama ja välja pakkuma strateegiaid, et aidata 

prostituutidel oma tegevusest loobuda; 

10. mõistab sellega seoses hukka süstemaatilise tava vahistatud naistelt rinnahoidja ära võtta, 

kuna selline tava ei ole kaasnevate riskidega proportsionaalne; 

11. palub komisjonil esmajärjekorras koostada tegevuskava, mille eesmärk on rakendada 

radikaliseerumise ja terroristide värbamise vastast ELi strateegiat ja hinnata seda soolise 

võrdõiguslikkuse seisukohast, muu hulgas esitades parimal taval põhinevad soovitused, et 

ennetada naisvangide radikaliseerumist; palub liikmesriikidel koordineerida oma 

strateegiaid ning jagada teavet ja kogemusi, et võtta kõik vajalikud meetmed naisvangide 

radikaliseerumise vältimiseks; juhib tähelepanu sellele, et terrorirühmitused võivad 

naisvange värvata mitmel eri viisil, sealhulgas abielu kaudu ja veendes neid värbama teisi 

isikuid või panema toime vägivallategusid; tuletab meelde vajadust võtta vangistuse ajal ja 

pärast seda sotsiaalabimeetmeid, mille eesmärk on kinnipeetavaid tavaellu 

tagasipöördumiseks ette valmistada ja neid selle juures abistada, eriti elu- ja töökoha 

leidmisel, et ennetada sotsiaalset tõrjutust ja korduvkuritegusid; 

12. peab oluliseks, et kinnipeetavatel naistel ja LGBTQI-inimestel oleks piisav juurdepääs 

kehahoolduse ja isikliku hügieeniga seotud teenustele; rõhutab, et kehahooldus ja isiklik 

hügieen on isiku võõrandamatud õigused ning neid tuleb lugeda vaimse heaoluga seotuks; 

13. tunnistab, et naisvangide haridustase on keskmiselt üpris madal; kutsub seetõttu 

liikmesriike üles pöörama rohkem tähelepanu haridus-, kutseõppe- ja sotsiaalse 

taaslõimimise meetmetele, et hõlbustada naiste taaslõimumist ühiskonda; 

14. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tagaksid soopõhist personalipoliitikat käsitlevate 

rahvusvaheliste ja Euroopa standardite täitmise, et kaitsta naisi meestöötajate vägivalla 

eest; 

15. peab oluliseks võtta asjakohaseid meetmeid, et tagada naisvangide täielik ja õiglane 

taaslõimimine, muu hulgas kaotades tavad, mis suunavad naisi meestest madalama 

palgaga tööle, näiteks tekstiilitööstuses või koristajatena, ning rakendades soospetsiifilisi 

taaslõimimisprogramme; 

16. kutsub liikmesriike üles pakkuma naisvangidega tegelevatele meditsiini- ja 

vanglatöötajatele asjakohast koolitust, kuna naised satuvad sageli teiste vangide või 

vanglatöötajate toime pandava soopõhise väärkohtlemise, vägivalla või ärakasutamise 

ohvriks. 
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