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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. katsoo, että perhe on suotuisa ympäristö lasten oikeuksien suojelemiselle, heidän 
kykyjensä kehittämiselle, heidän oikeuksiensa käyttämiseen tarvittavien tietojen 
hankkimiselle ja heidän velvollisuuksiensa oppimiselle ja että tällaisen ympäristön 
puuttuessa kaikkien lasten on voitava saada lapsen oikeuksien sopimuksen1 mukaisesti 
sijaissuojelua, jolla varmistetaan heidän kehittymisensä ilman minkäänlaista syrjintää,

B. katsoo, että lasten oikeudet ja naisten oikeudet ovat jakamattomia, mutta kansallisesta ja 
kansainvälisestä lainsäädännöstä huolimatta tytöt ja naiset kokevat usein juridista, 
sosiaalista ja taloudellista epätasa-arvoa, joka vaikuttaa heidän positiivisten oikeuksiensa 
ja perusoikeuksiensa käyttöön, kuten koulutuksen ja terveydenhoidon saantiin,

1. muistuttaa, että äitien terveyden suojelun on oltava erottamaton osa tulevaa lasten 
oikeuksia koskevaa strategiaa, jolla on edistettävä raskaana oleville tai imettäville naisille 
soveltuvia elin- ja työoloja sekä kaikkien naisten yhdenvertaista ja yleistä oikeutta saada 
laadukasta terveydenhoitoa ennen synnytystä ja sen jälkeen, jotta äitien ja lasten 
kuolleisuutta sekä sairauksien tarttumista äidistä lapseen voidaan vähentää;

2. muistuttaa, että tulevassa strategiassa on tunnustettava perheen tärkeä asema ja annettava 
sille enemmän arvoa ja edistettävä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista koskevia 
toimia sekä julkisia ja/tai yksityisiä tukitoimia isän ja äidin hyväksi, jotta he kykenisivät 
omaksumaan ja jakamaan kasvatus- ja hoitovastuunsa;

3. kehottaa jäsenvaltioita keräämään tietoja sekä ehkäisemään ja tekemään rangaistavaksi
alueellaan kaikenlaisen väkivallan yksityisellä ja julkisella tasolla, esimerkiksi 
kotiväkivallan, ihmiskaupan, lapsipornografian, seksuaalisen hyväksikäytön tai 
kohtalokkaat perinteet, kuten naisten sukuelinten silpominen, pakkoavioliitot ja 
kunniarikokset, kiinnittämällä erityistä huomiota heikommassa asemassa oleviin ryhmiin, 
joita ovat maahanmuuttajatytöt ja -naiset, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat tytöt ja naiset 
sekä vammaiset tytöt;

4. kannustaa jäsenvaltioita laatimaan lainsäädäntökehyksen, jolla voidaan rangaista lapsiin 
kohdistuvan seksiturismin harjoittajia, ja kehottaa jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota 
hyväksymään hotelli- ja matkailualalle eettiset käytännesäännöt, kuten UNICEFin laatima
lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva ECPAT-säännöstö, ja edistämään niiden 
noudattamista;

5. korostaa, että tulevaan strategiaan ja jäsenvaltioiden toimiin olisi sisällyttävä lasten 
tekemien väkivallantekojen ehkäiseminen ja torjuminen erityisesti kouluissa muun muassa
yhteiskunnallisten kampanjojen sekä vanhempien ja kasvattajien asianmukaisen 
valistamisen avulla;

  
1 Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus lapsen oikeuksista, 1989.
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6. suosittaa, että tulevassa strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota laiminlyönnin, 
pahoinpitelyn, hyväksikäytön ja suoran ja/tai epäsuoran väkivallan uhreiksi joutuneiden 
tyttöjen ja poikien lääketieteellisen, psykologisen ja sosiaalisen hoidon korvaamiseen 
lapsen kaiken edelle menevää etua ja sukupuoliulottuvuutta kunnioittaen; muistuttaa, että 
epäsuoran väkivallan vaikutus lasten hyvinvointiin ja sen ehkäiseminen on sisällytettävä 
komission työhön;

7. vaatii, että tulevaan strategiaan sisällytetään sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ehkäisemiseksi toimia, jotka kohdistetaan muun muassa syrjimättömään koulutuksen 
saantiin sekä vanhemmille ja heikommassa asemassa oleville yhteisöille suunnattuihin 
naisten ja miesten tasa-arvoa koskeviin valistuskampanjoihin, jotta mahdollistetaan
tyttöjen sisäinen kehittyminen ja heidän oikeuksiensa tehokkaampi puolustaminen; 
kehottaa komissiota asettamaan kehitysapupolitiikkansa sekä kauppasopimustensa 
ehdoksi sellaisen lainsäädännön täytäntöönpanon, jolla taataan naisten ja miesten tasa-
arvo ja lakkautetaan kaikenlainen naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta;

8. pyytää komissiota keräämään sukupuolen ja iän mukaan eriteltyjä tietoja kaikenlaisesta 
lapsiin kohdistuvasta syrjinnästä ja väkivallasta, sisällyttämään naisten ja miesten välisen 
tasa-arvon ulottuvuuden tulevan strategian kaikkiin toimintaperiaatteisiin ja välineisiin ja 
varmistamaan näiden toimintaperiaatteiden jatkotoimet ja arvioinnin muun muassa 
huomioimalla tasa-arvonäkökohdat talousarvion laadinnassa;

9. muistuttaa, että tulevan strategian tehokkuus edellyttää sitoutumista ja pitkäaikaisten 
toimien hyväksymistä, yhteensovittamista kansallisten aloitteiden ja politiikkojen kanssa 
sekä asianomaisten toimijoiden, etenkin kansalaisjärjestöjen, tukemista.


