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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

A. ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 8 artiklan nojalla EU on sitoutunut edistämään 

sukupuolten tasa-arvoa ja varmistamaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 

kaikissa toimissaan ja politiikoissaan; toteaa, että EU:n naisten ja miesten tasa-

arvostrategian mukaan sukupuolten tasa-arvo on sisällytettävä EU:n kauppa- ja 

ulkosuhdepolitiikkaan; 

B. toteaa, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on yleisimpiä 

ihmisoikeusloukkauksia maailmassa 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; toteaa, että 

aseellisissa konflikteissa naiset ja lapset, myös pakolaisnaiset ja -lapset, ovat 

yhteiskunnan haavoittuvimpia ryhmiä; 

C. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet pohjautuvat 

perusihmisoikeuksiin ja ovat olennainen osa ihmisarvoa; huomauttaa lisäksi, että näitä 

oikeuksia ei ole vielä turvattu kaikkialla maailmassa eikä myöskään kaikkialla EU:ssa; 

1. korostaa, että EU:n on kestävän kehityksen toimintaohjelmaan 2030 liittyvien kestävän 

kehityksen tavoitteiden, kehityspolitiikkaa koskevan eurooppalaisen konsensuksen ja 

sukupuolten tasa-arvoa koskevan toimintasuunnitelman 2016–2020 (GAP II) mukaisesti 

sitouduttava edelleen kehittämään yhteiskuntia, joissa ei esiinny minkäänlaista syrjintää 

eikä väkivaltaa, ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja turvallista, vaurasta ja kestävää 

maailmaa; 

2. muistuttaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 

naisten ja miesten välinen tasa-arvo on EU:n ja sen jäsenvaltioiden keskeisiä periaatteita 

ja sen edistäminen valtavirtaistamalla sukupuolten tasa-arvo, myös muissa maailman 

maissa EU:n ulkoisen toiminnan kautta, kuuluu EU:n tärkeimpiin tavoitteisiin; 

3. muistuttaa, että GAP II on yksi tärkeimmistä välineistä, joilla EU voi parantaa 

sukupuolten tasa-arvoa kolmansissa maissa; kehottaa komissiota ottamaan huomioon 

parlamentin 8. lokakuuta 2015 antaman päätöslauselman sukupuolten tasa-arvoa ja 

naisten vaikutusvallan lisäämistä kehitysyhteistyössä koskevan Euroopan unionin 

toimintasuunnitelman uudistamisesta1 ja parlamentin 31. toukokuuta 2018 antaman 

päätöslauselman yhteisen valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0182) täytäntöönpanosta – 

Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja 

naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020)2, 

4. painottaa, että EU:n on pidettävä edelleen kiinni siitä, että kaikkinaisen naisten 

syrjinnän poistamista koskevassa yleissopimuksessa (CEDAW), Pekingin 

toimintaohjelmassa ja kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelmassa 

                                                 
1 EUVL C 349, 17.10.2017, s. 50. 
2 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0239. 
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määritetyt naisten oikeuksiin liittyvät velvoitteet ja sitoumukset pannaan täysin 

täytäntöön ja että asiaan liittyvien tarkistuskonferenssien tuloksia noudatetaan; 

5. korostaa tarvetta taata mielipiteen-, vakaumuksen- ja uskonnonvapaus, etenkin uskoville 

naisille, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa; 

6. toteaa, että itse asiassa uusliberalistinen politiikka vahingoittaa kestävää kehitystä ja 

ihmisoikeuksia, myös naisten oikeuksia, jotka kuuluvat ihmisoikeuksiin;  

7. painottaa, että sukupuolten tasa-arvo on perustavanlaatuinen ihmisoikeus, ja korostaa 

YK:n pääsihteerin António Guterresin todenneen, että on runsaasti näyttöä siitä, että 

panostaminen naisiin on tehokkain tapa edistää yhteisöjä, yrityksiä ja maita, koska 

naisten osallistuminen lujittaa rauhansopimuksia, tekee yhteiskunnista 

sopeutumiskykyisempiä ja talouksista elinvoimaisempia; 

8. on kuitenkin huolissaan naisten oikeuksia ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 

-oikeuksia koskevia oikeuksia vastaan kohdistetuista hyökkäyksistä sekä perustavaa 

laatua olevasta lainsäädännöstä, jolla näitä oikeuksia rajoitetaan eri puolilla maailmaa; 

9. painottaa, että olisi turvattava kattavien, laadukkaiden ja kohtuuhintaisten seksuaali- ja 

lisääntymisterveyspalvelujen yleinen saanti, mukaan lukien monipuoliset tiedot 

seksuaali- ja lisääntymisterveydestä, sukupuoli- ja parisuhdekasvatus, 

perhesuunnitteluneuvonta, nykyaikaiset ehkäisymenetelmät, turvalliset ja lailliset 

raskaudenkeskeytykset sekä suositeltu äitiyshuolto, jotta voidaan ehkäistä lapsi- ja 

äitiyskuolleisuutta; painottaa, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen 

on asetettu selvästi keskeiselle sijalle kaikissa kestävän kehityksen tavoitteissa ja että 

olisi entistä ponnekkaammin pyrittävä toteuttamaan naisten oikeudet täysimääräisesti ja 

panemaan tehokkaasti täytäntöön politiikkoja, joilla edistetään naisten 

vaikutusmahdollisuuksien parantamista ja osallistumista päätöksentekoon; 

10. korostaa, että terveydenhuollon saantia on pidettävä ihmisoikeutena; korostaa, että olisi 

turvattava seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen saanti sekä seksuaali- ja 

lisääntymisoikeudet, myös toimenpiteet, joilla varmistetaan, että naiset voivat vapaasti 

määrätä kehostaan ja elämästään sekä saada perhesuunnitteluneuvontaa, asianmukaisia 

naisten hygieniatuotteita ja suositellun äitiyshuollon, jotta voidaan ehkäistä lapsi- ja 

äitiyskuolleisuutta; korostaa, että turvalliset raskaudenkeskeytyspalvelut ovat tärkeitä 

tekijöitä pyrittäessä pelastamaan naisten henkiä, ja että ne auttavat välttämään 

riskialttiita synnytyksiä ja vähentämään imeväis- ja lapsikuolleisuutta, painottaa, että on 

tärkeää turvata asianmukaisten sukupuolisensitiivisten mielenterveyspalvelujen saanti, 

etenkin konfliktien aikana ja niiden jälkeen; 

11. tuomitsee jyrkästi niin kutsutun suukapulasäännön käyttöön palauttamisen ja 

laajentamisen ja sen vaikutuksen naisten ja tyttöjen terveyteen ja oikeuksiin 

maailmassa; kehottaa jälleen kerran EU:ta ja sen jäsenvaltioita paikkaamaan 

Yhdysvaltojen toimien kyseisellä alalla jättämän rahoitusvajeen ja käyttämään tähän 

sekä kansallisia että EU:n kehitysrahoitusta; 

12. pitää paheksuttavana, että naisten ja tyttöjen kehot ja erityisesti heidän seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttä koskevat oikeutensa muodostavat vielä nykyäänkin ideologisen 

taistelutantereen; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita tunnustamaan naisten ja tyttöjen 
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luovuttamattoman oikeuden ruumiilliseen koskemattomuuteen ja itsenäiseen 

päätöksentekoon ja pitää tuomittavana, että naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja 

-oikeuksia loukataan usein muun muassa kieltämällä heiltä perhesuunnittelupalvelujen, 

kohtuuhintaisten ehkäisyvälineiden sekä turvallisten ja laillisten 

raskaudenkeskeytyspalvelujen saanti; 

13. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan tyttöjen ja naisten vaikutusmahdollisuuksien 

parantamista, köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaa sekä kestävän 

kehityksen tavoitteen 5 ja ILO:n vuonna 2018 käynnistämän Women at Work -aloitteen 

puitteissa toteutettavia toimia, joissa keskitytään antamaan naisille ja tytöille 

yhdenvertaiset mahdollisuudet saada perus- ja korkea-asteen koulutusta, opetusta, 

elinikäisen oppimisen palveluja, ihmisarvoista työtä ja sama palkka sekä yhtäläiset 

mahdollisuudet käyttää rahoituspalveluja ja olla edustettuina taloudellisissa ja 

poliittisissa päätöksentekoprosesseissa; 

14. panee merkille, että juuri naisten oikeuksia puolustavat järjestöt ja aktivistit joutuvat 

maalitauluiksi ja kärsivät erityisesti kansalaistoimintaan rajoittamisesta; painottaa, että 

EU:n olisi annettava poliittista tukea riippumattomille kansalaisyhteiskunnan 

järjestöille, jotka edistävät naisten ja tyttöjen oikeuksia kaikilla aloilla, suojeltava niitä 

paremmin ja lisättävä niiden määrärahoja; korostaa, että on tarpeen varmistaa suojelu 

naispuolisille ihmisoikeusaktivisteille, jotka joutuvat yhä useammin kokemaan uhkailua 

ja väkivaltaa, ja toteaa, että heitä on jopa murhattu toimintansa välittömänä 

seurauksena; vaatii EU:ta ottamaan huomioon naispuolisten ihmisoikeusaktivistien 

erityisen suojelun tarpeen ja kehottaa kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan 

ihmisoikeuksien puolustajia koskevaa YK:n julistusta; 

15. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) varmistamaan, että YK:n naisten asemaa 

käsittelevän toimikunnan (CSW) 62. istunnon tulokset sisällytetään sen toimintatapoihin 

ja että ne antavat uutta pontta sukupuolten tasa-arvon saavuttamiselle sekä maaseudun 

naisten ja tyttöjen vaikutusmahdollisuuksien parantamiselle; 

16. korostaa, että naisilla ja tytöillä on oltava mahdollisuus saada opetusta STEM-aineissa 

samoin kuin humanistisissa aineissa ja erityisesti heidän digitaalisia taitojaan ja 

osallistumistaan STEM-aloilla on lisättävä; 

17. muistuttaa, että olisi kehitettävä asianmukaisia koulutusalan toimenpiteitä sellaisten 

koulutusohjelmien tukemiseksi, joissa ei ole stereotypioita ja jotka kattavat 

kansalaisosallistumisen, ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvon sekä muiden kulttuurien 

tuntemuksen ja ymmärtämisen edistämisen, jotta opiskelijoita voidaan paremmin 

valmentaa kansalaisuuteen; 

18. tuomitsee vakavina ihmisoikeusloukkauksina kaikki väkivallan muodot, kuten 

perheväkivallan, häirinnän, seksuaalisen hyväksikäytön, ihmiskaupan sekä lapsi- ja 

pakkoavioliitot, joiden kohteeksi naiset ja tytöt Euroopassa ja maailmassa joutuvat; 

19. suhtautuu myönteisesti EU:n ja YK:n yhteisiin ponnistuksiin ja investointeihin, joilla 

käynnistetään Spotlight-aloite, jonka tavoitteena on kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin 

kohdistuvan väkivallan torjuminen; korostaa samalla, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva 

väkivalta on yksi kaikkein yleisimmistä, syvälle juurtuneimmista ja tuhoisimmista 

ihmisoikeuksien loukkauksista; toteaa, että naiset ja tytöt kaikkialla maailmassa joutuvat 
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eniten kärsimään sukupuoleen perustuvasta ja seksuaalisesta väkivallasta, seksuaalisesta 

häirinnästä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja riistosta, joihin sisältyy myös poliittinen 

ja taloudellinen syrjintä, perheväkivalta, kiusaaminen, seksuaalinen hyväksikäyttö, 

kunniarikokset, ihmiskauppa, lapsi- ja pakkoavioliitot, naisten sukuelinten silvonta ja 

raiskaus sodan aseena; tuomitsee siksi kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan 

väkivallan; kehottaa lisäksi EU:ta ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan naisten 

sukuelinten silpomisen estämiseksi kaikkialla maailmassa ja EU:ssa ottaen huomioon, 

että Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) arvion mukaan vuonna 2017 EU:ssa asuvista 

naisista vähintään 500 000 oli joutunut sukuelinten silpomisen kohteeksi ja 180 000 

tyttöä ja naista on vaarassa kokea saman; 

20. pitää hyvin valitettavana, että GAP II -toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta tehdyn 

Euroopan parlamentin selvityksen mukaan nykyisessä ohjelmasuunnittelussa 

sivuutetaan sukupuoliulottuvuus kriisitilanteissa tai vaikeissa konflikteissa; pitää 

valitettavana, että muiden vaikutusten lisäksi tämä on tarkoittanut, että sodan aseena 

käytetyn raiskauksen uhreiksi joutuneilla tytöillä ja naisilla ei ole pääsyä 

syrjimättömään hoitoon, erityisesti kokonaisvaltaiseen lääketieteelliseen hoitoon, johon 

kuuluu raskaudenkeskeytys, huolimatta siitä, että GAP II -toimintasuunnitelmalla 

pyritään vahvistamaan naisten mahdollisuuksia päättää seksuaalielämästään ja lasten 

hankkimisesta; 

21. vaatii komissiota ja jäsenvaltioita puuttumaan ihmiskauppaan vaikuttavasti ja 

tehokkaasti; huomauttaa, että kuten useat tutkimukset ovat osoittaneet, ihmiskaupan 

uhriksi joutuvat pääasiassa naiset ja tytöt, jotka Euroopan rannikolle päästyään 

pakotetaan prostituoiduiksi jäsenvaltioissa; 

22. kehottaa komissiota ja EUH:ta kiinnittämään erityistä huomiota naisten ja tyttöjen 

ihmisoikeuksien kunnioittamiseen kaikissa kauppa- ja kumppanuussopimuksissa 

kolmansien maiden kanssa; 

23. tähdentää, että kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä työpaikalla ovat myös 

ihmisoikeusloukkauksia; 

24. kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Istanbulin yleissopimusta, ja 

EU:ta, vauhdittamaan sen ratifiointia ja täytäntöönpanoa, sillä se on ensimmäinen 

oikeudellisesti sitova, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kaikkialla ehkäisemään ja 

torjumaan pyrkivä kansainvälinen sopimus, jotta voidaan varmistaa EU:n tällä alalla 

toteuttamien sisäisten ja ulkoisten toimien yhtenäisyys; kehottaa noudattamaan 

Istanbulin yleissopimusta kaikilta osin; korostaa, että syrjintää tai minkäänlaista 

väkivaltaa ei voida perustella uskontoon, kulttuuriin tai perinteisiin liittyvillä eroilla tai 

millään muilla olosuhteilla; 

25. toteaa, että moninkertaisesta syrjinnästä, joka voi perustua esimerkiksi sukupuoli-

identiteettiin, rotuun, yhteiskuntaluokkaan, vammaisuuteen, osaamistasoon tai 

maahanmuuttajastatukseen, kärsivien naisten erityiseen tilanteeseen on löydettävä 

ratkaisuja; kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita kehittämään ja arvioimaan ulkoisia toimia 

sekä sukupuolisensitiivisestä että moniperusteisesta näkökulmasta; 

26. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ponnistelemaan kaksin verroin enemmän, jotta 

voidaan tehdä loppu kaikenlaisesta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, myös lapsi-, 
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varhais- ja pakkoavioliitoista, sukupuoleen perustuvista murhista, pakkosteriloinneista 

ja aviopuolison raiskaamisesta; 

27. painottaa, että EU on sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja varmistamaan 

sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen kaikissa toimissaan, mikä on 

perussopimuksissa määrätty velvoite, jotta sukupuolten tasa-arvosta tulisi yksi 

tärkeimmistä painopisteistä kaikissa EU:n suuntaviivoissa, työsuhteissa, politiikoissa ja 

toimissa, mukaan lukien ulkoiset toimet; tukee asiaan liittyviä koordinoituja toimia 

EU:n edustustojen, esimerkiksi vaalitarkkailuvaltuuskuntien, monenvälisessä 

vuoropuhelussa ja toiminnassa; korostaa tarvetta vahvistaa EUH:n tasa-arvokysymysten 

pääneuvonantajan kolmansissa maissa tekemää työtä rauhan, turvallisuuden ja 

perusvapauksien edistämiseksi varmistamalla erityiset määrärahat hänen toimivaltaansa 

kuuluvia asioita varten; 

28. kehottaa komissiota sisällyttämään kolmansien maiden kanssa tehtäviin 

vapaakauppasopimuksiin sukupuolinäkökohtia koskevan luvun ja lausekkeita, joissa 

kyseiset maat velvoitetaan ratifioimaan ja panemaan täytäntöön 27 kansainvälistä 

yleissopimusta – ihmisoikeuksista, työntekijöiden oikeuksista, ympäristönsuojelusta ja 

hyvästä hallinnosta – jotka on lueteltu yleisessä tullietuusjärjestelmässä (GSP) ja GSP+-

järjestelmässä; korostaa, että on ratkaisevan tärkeää valvoa niiden täytäntöönpanoa, 

toteuttaa tarvittaessa toimia ja kiinnittää erityishuomiota sukupuolten tasa-arvoon; 

tähdentää, että CEDAW-sopimus on yksi näistä tärkeistä yleissopimuksista GSP+-

järjestelmässä; 

29. pitää valitettavana, että vuoden 2016 tilastojen mukaan vain 21,9 prosenttia EU:n 

edustustojen päälliköistä on naisia3; pitää myös valitettavana, että vain yksi kahdeksasta 

EU:n erityisedustajasta on nainen; pitää valitettavana, että naisten osuus yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) siviilioperaatioiden henkilöstöstä on vain 

25 prosenttia; pitää valitettavana, ettei naisten osallistumisesta YTPP:n 

sotilasoperaatioihin ole kattavia tilastoja; 

30. huomauttaa, että sukupuolten tasa-arvon edistämiseen ulkosuhteissa on osoitettava 

riittävästi rahoitusta, jotta voidaan tukea poliittista sitoumusta tämän tavoitteen 

saavuttamiseksi; painottaa, että nykyinen rahoitus tasa-arvoa ja naisten 

vaikutusmahdollisuuksien parantamista lisääviin toimiin on riittämätöntä, ja vaatii 

korjaamaan tilanteen seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä; 

31. panee tyytyväisenä merkille lähestymistavan, jossa tasa-arvonäkökohdat sisällytetään 

EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, ja korostaa, että on tärkeää tarjota 

terveydenhuollon ammattilaisille ja humanitaarisen avun työntekijöille, myös hätäavun 

työntekijöille, riittävää tasa-arvokoulutusta; 

32. korostaa, että naiset, nuoret ja hlbtqi-henkilöt on otettava mukaan rauhanprosessiin ja 

sovinnon rakentamiseen, ja katsoo, että taide ja kulttuurien välinen vuoropuhelu voivat 

olla tässä merkittävässä asemassa, kuten komission ja unionin ulkoasioiden ja 

turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisessä tiedonannossa ”Tavoitteena 

kansainvälisiä kulttuurisuhteita koskeva EU:n strategia” todetaan (JOIN(2016)0029); 

                                                 
 3 ”EEAS Human Resources Report 2017”, julkaistu 16. toukokuuta 2018. 
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33. painottaa, että on tärkeää huolehtia kaikenikäisten leskien erityistarpeista 

konfliktialueilla ja entisillä konfliktialueilla ja etenkin antaa heille taloudellista ja 

psykologista tukea; korostaa, että heille olisi annettava merkittävä rooli 

rauhanprosessissa ja sovinnon rakentamisessa; 

34. korostaa, että syrjintää tai minkäänlaista väkivaltaa ei voida missään tapauksessa 

perustella uskontoon, kulttuuriin ja perinteisiin liittyvillä eroilla; tukee EU:n aloitetta 

”Väkivaltaisten ääriliikkeiden ehkäiseminen: sukupuolinäkökohdat huomioon ottava 

toimintamalli” ja pitää tärkeänä, että edistetään sukupuolisensitiivisiä hankkeita, joilla 

vahvistetaan naisten ja tyttöjen roolia rauhan rakentamisessa, konfliktien ja terrorismin 

ehkäisemisessä ja humanitaarisessa avussa; 

35. vaatii EUH:ta edistämään naisten roolia terrorismin ehkäisemisessä; toteaa, että kuten 

useat tutkimukset ovat osoittaneet, naisilla on äiteinä mahdollisuus jatkuvan dialogin ja 

niiden vahvojen tunnesiteiden ansiosta, jotka heillä on lapsiinsa, varjella näitä 

mahdollisesti uhkaavalta radikalisoitumiselta ja ääriryhmien harjoittamalta aivopesulta; 

korostaa, että koska naiset hoitavat yhteisön ja perheen välisiä yhteyksiä, juuri he voivat 

toimia ”portinvartijoina” ja antaa ratkaisevan tärkeää tietoa, joka mahdollistaa 

väkivallattomat toimet terroristitekojen ehkäisemiseksi; 

36. kehottaa EU:ta torjumaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kolmansissa maissa ja 

jäsenvaltioissaan harjoitettavissa toimissa parhaan kykynsä mukaan ja hyödyntäen 

kaikkia käytettävissä olevia välineitä; 

37. tuomitsee siirtymään joutuneisiin ihmisiin, kuten pakolaisiin, maahanmuuttajiin ja 

turvapaikanhakijoihin, erityisesti naisiin ja tyttöihin, kohdistetut julmuudet; tuomitsee 

sen, että joissain maissa homoseksuaalisuus on yhä rikos; tuomitsee kaikenlaisen hlbtqi-

henkilöihin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan; tuomitsee nykytilanteen, jossa naisten 

ja hlbtqi-henkilöiden on voidakseen hakea turvapaikkaa EU:sta asetettava itsensä 

suureen vaaraan joutua muuttoreittien varrella ja vastaanottokeskuksissa seksuaalisen ja 

sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi; korostaa, että naisten, tyttöjen ja hlbtqi-

henkilöiden, joiden pelko sukupuoleen perustuvasta vainosta on perusteltua, on voitava 

hakea turvallisesti viisumia humanitaarisin perustein; kehottaa jäsenvaltioita 

toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet naispuolisten maahanmuuttajien, pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden suojelun varmistamiseksi muun muassa tarjoamalla heille 

oikeudellista neuvontaa, pääsyn terveydenhuoltoon sekä naisille ja lapsille turvallisia 

tiloja ja takaamalla heille seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut ja -oikeudet, 

turvallinen raskaudenkeskeytys mukaan lukien; 

38. korostaa, että sukupuoleen perustuvat väkivallan ja syrjinnän eri muodot, muun muassa 

raiskaus, seksuaalinen väkivalta, naisten sukuelinten silpominen, pakkoavioliitot, 

perheväkivalta, niin sanotut kunniarikokset ja valtion hyväksymä sukupuoleen 

perustuva syrjintä, ovat vainoa ja niiden olisi oltava pätevä syy hakea turvapaikkaa tai 

humanitaarista suojelua, minkä vuoksi ne olisi otettava huomioon uudessa välineessä; 

kehottaa siksi komissiota pitämään sukupuoleen perustuvaa vainoamista pätevänä syynä 

kansainvälisen suojelun hakemiseen ja varmistamaan, että sukupuolinäkökulma otetaan 

huomioon turvapaikkamenettelyn kaikissa vaiheissa noudattamalla YK:n 

pakolaisvaltuutetun toimiston vuonna 2012 antamia suuntaviivoja kansainvälisestä 

suojelusta ja sukupuoleen liittyvästä vainosta; 
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39. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lujittamaan sukupuolisensitiivisten 

lähestymistapojen käyttämistä, kun huolehditaan kansainvälistä suojelua tarvitsevien 

naisten ja tyttöjen erityistarpeista, ja keskittymään erityisesti lähtömaissa ja 

muuttoreittien varrella sukupuoleen perustuvan väkivallan uhriksi joutuneiden tyttöjen 

ja naisten auttamiseen; 

40. tuomitsee kaikenlaisen hlbtqi-henkilöihin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan; kehottaa 

EUH:ta lisäämään maailmanlaajuisesti EU:n ulkoisen toiminnan kautta tietoisuutta 

hlbtqi-henkilöiden oikeuksista, jotta voidaan tehdä loppu heidän päivittäin 

kohtaamastaan syrjinnästä, kuten sen suuntaviivoissa hlbtqi-henkilöiden kaikkien 

ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi edellytetään; 

41. tuomitsee sen, että joissain maissa naiset voivat yhä vain rajoitetusti osallistua 

päätöksentekoprosesseihin ja heiltä näin evätään perustavia kansalaisen oikeuksia. 
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