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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, 
jonka se myöhemmin hyväksyy:

A. toteaa, että maahanmuuttajanaisilla on entistä tärkeämpi rooli sekä alkuperämaiden että 
kohdemaiden talouksien ja työmarkkinoiden kehittämisessä;

B. ottaa huomioon, että sukupuolistereotypiat ovat juurtuneet syvemmälle 
maahanmuuttajayhteisöissä ja maahanmuuttajanaiset ovat muita useammin naisiin 
kohdistuvan väkivallan eri muotojen, erityisesti avioliittoon pakottamisen, 
sukupuolielinten silvonnan, niin sanottujen kunniarikosten, lähisuhdeväkivallan, 
työpaikoilla tapahtuvan sukupuolisen häirinnän ja jopa ihmiskaupan ja seksuaalisen 
hyväksikäytön uhreja;

C. toteaa, että maahanmuuttajanaiset ovat usein kaikkein haavoittuvimpia syrjinnän ja 
stereotypioiden, epäoikeudenmukaisen kohtelun ja työelämässä tapahtuvan hyväksikäytön 
uhreja, jotka lisäksi usein jäävät ilman sosiaalipalveluja ja oikeudellista suojelua ja 
joutuvat fyysisen, psyykkisen, taloudellisen ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi;

D. ottaa huomioon, että sosiaalinen syrjäytyminen on haavoittuvuutta lisäävä keskeinen 
tekijä ja että suuri määrä naisia ja tyttöjä joutuu ihmiskaupan uhreiksi, kun naisia 
kaupataan usein seksuaalista hyväksikäyttöä varten ja huomattava määrä tyttöjä moniin eri 
tarkoituksiin, joita ovat kerjäämiseen pakottaminen, hyödyntäminen työvoimana, 
elinkauppa ja laittomat adoptiot;

E. katsoo, että on hyvin tärkeää, että maahanmuuttajanaisille annetaan mahdollisuus päästä 
EU:n työmarkkinoille turvallisella ja laillisella tavalla;

F. toteaa, että maahanmuuttajanaiset, samoin kuin muut naiset, kärsivät talous- ja 
rahoituskriisin vakavista vaikutuksista;

G. ottaa huomioon, että maahanmuuttajanaiset työskentelevät usein aloilla, kuten 
epävirallisen hoidon alalla, joita joidenkin jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmät eivät 
tunnusta, joten he eivät eläkeikäisinä pääse eläkejärjestelmän piiriin ja joutuvat siten 
ikääntyneinä köyhyyteen;

H. ottaa huomioon, että kolmansissa maissa hankittujen ammatillisten tai akateemisten 
tutkintojen väheksyminen tai tunnustamatta jättäminen vaikuttaa huomattavasti 
maahanmuuttajanaisiin ja johtaa siten heidät hakemaan työtä ammateista, joissa ei tarvita 
ammattitaitoa tai jotka ovat yhteiskunnan sääntelyn ulkopuolella;

1. korostaa tarvetta lisätä tietoisuutta maahanmuuttajanaisten oikeuksista ja parantaa näiden 
oikeuksien kunnioittamista, toteuttamista ja suojelua kaikessa EU:n maahanmuutto-, 
integraatio-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa;
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2. toteaa, että siirtotyöläisten työpaikat ovat paljon epävarmempia kuin muilla, koska 
maahanmuuttajat ja erityisesti maahanmuuttajanaiset työskentelevät usein 
työmarkkinoiden heikoimmin arvostetuissa, vähiten koulutusta edellyttävissä ja 
huonoimmin palkatuissa tehtävissä;

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä maahanmuuttajanaisiin 
liittyvien kysymysten parissa työskentelevien verkostojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa, 
jotta voidaan kehittää sukupuolinäkökohdat huomioon ottavaa politiikkaa ja sisällyttää 
sukupuolten tasa-arvon käsite kaikkeen politiikkaan maahanmuuttajanaisten 
ihmisoikeuksien suojelemiseksi, tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet työllisyyteen ja 
työmarkkinoille pääsyyn tasa-arvoisten oikeuksien varmistamiseksi ja torjumaan ja 
ehkäisemään kaikentyyppistä väkivaltaa, naisten hyväksikäyttöä työelämässä ja 
seksuaalista hyväksikäyttöä, sukupuolielinten silpomista, epäoikeudenmukaisia 
käytäntöjä, kidnappauksia, orjuuteen pakottamista, pakkoavioliittoja ja naiskauppaa;

4. pyytää jäsenvaltioita unionin ja kansallista lainsäädäntöä täysin noudattaen kehittämään 
soveltuvia toimintatapoja, panemaan täytäntöön erityisiä toimia maahanmuuttajanaisten 
kitkattoman ja tasavertaisen sosiaalisen integraation edistämiseksi, mukaan lukien 
oikeudellisen aseman saaminen, kolmansissa maissa hankittujen tutkintojen ja 
koulutustason tunnustaminen, osallisuus sosiaaliturvajärjestelmiin, oikeus kohtuulliseen 
palkkaan, oikeus terveydenhoitoon, terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön ja 
päivähoitopalveluihin, koulutukseen, sosiaalipalveluihin, ammattikoulutukseen ja 
elinikäiseen oppimiseen, sosiaaliturvaan sekä työlainsäädännön tarjoamaan suojeluun 
vastaanottavissa maissa, sekä ottamaan ammattiliitot, kansalaisjärjestöt ja 
kansalaisyhteiskunnan mukaan näiden toimien kehittämiseen;

5. kehottaa jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisviranomaisia edistämään 
maahanmuuttajanaisten mahdollisuuksia saada tietoa seksuaalisista oikeuksistaan ja 
lisääntymisoikeuksistaan ja käyttää näitä oikeuksia ja tätä varten järjestämään 
maahanmuuttajanaisille suunnattuja tiedotuskampanjoita ja esitelmiä terveyskeskuksissa 
sekä lisäämään yhteistyötä maahanmuuttajanaisten parissa työskentelevien 
kansalaisjärjestöjen kanssa;

6. kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan paikallisia instituutioita tukemaan 
maahanmuuttajanaisten aktiivista osallistumista sosiaalisiin rakenteisiin ja varmistamaan, 
että maahanmuuttajanaisten etuja edustetaan ja puolustetaan ja siten edistetään heidän 
sosiaalisia kontaktejaan ja integroitumistaan paikallisyhteisöön;

7. kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että perheiden 
yhdistämisjärjestelyiden turvin saapuneille maahanmuuttajanaisille myönnetään 
aviomiehestä riippumaton oikeudellinen asema, mahdollisuuksien mukaan vuoden 
kuluessa maahanmuuttajanaisten saapumisesta;

8. kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita turvaamaan oleskeluluvan 
maahanmuuttajanaisille ja maahanmuuttajatytöille, etenkin fyysisen ja psyykkisen 
väkivallan uhreille, ja varmistamaan, että kaikki hallinnolliset toimenpiteet heidän 
suojelemisekseen toteutetaan, mukaan lukien mahdollisuus hyödyntää tehokkaasti apu- ja 
suojelumekanismeja;



AD\917805FI.doc 5/8 PE496.521v02-00

FI

9. kehottaa neuvostoa, komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan oikeudellisen kehyksen, joka 
takaa maahanmuuttajanaisille oikeuden saada oma passi ja oleskelulupa ja jonka nojalla 
näiden asiakirjojen pois ottaminen on rikos;

10. kehottaa jäsenvaltioita luomaan ja edistämään sukupuolinäkökohdat huomioon ottavia 
oikeudellisia käytäntöjä maahanmuuttajien työhön ottamisen sääntelemiseksi ja 
tiedonsaannin helpottamiseksi työlainsäädännöstä, heidän sosiaalisista, taloudellisista ja 
työelämää koskevista oikeuksistaan ja oikeudellisesta ja kansalaisyhteiskunnan 
tarjoamasta avusta asiaankuuluvilla kielillä sekä tarjoamaan mahdollisuuden käyttää 
tarvittaessa edullisia oikeusturvakeinoja;

11. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään koulutus- ja tiedotusohjelmia maahanmuuttajanaisten 
valistamiseksi heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan ja luomaan monikielisiä 
neuvontapalveluja naisille;

12. kehottaa komissiota perustamaan järjestelmän, jolla seurataan maahanmuuttajanaisten 
tilannetta työmarkkinoilla vähimmäispalkkojen, työolojen sekä työterveys- ja 
turvallisuusmääräysten tehokkaan täytäntöönpanon osalta;

13. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan asianmukaisiin osoittimiin perustuvia tarkkoja, 
vertailtavia ja yhtenäisiä tilastoja maahanmuuttajanaisten tilanteesta eri elämänaloilla;

14. pyytää jäsenvaltioita kehittämään tehokkaita ja avoimia järjestelmiä kolmansissa maissa 
hankitun koulutuksen ja ammatillisen pätevyyden tunnustamiseksi, jolloin helpotetaan 
maahanmuuttajanaisten pääsyä työmarkkinoille ja vältetään tilanteet, joissa 
maahanmuuttajanaiset joutuvat työskentelemään pätevyyttään alhaisemman koulutustason 
tehtävissä, ammattikoulutusmahdollisuuksien tarjoamiseksi naisille, joilta puuttuu 
ammattipätevyys, sekä varmistamaan, että maahanmuuttajanaisilla on mahdollisuus 
osallistua ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja päästä maksuttomille 
tai edullisille kielikursseille;

15. korostaa, että suurin osa maahanmuuttajanaisten työpaikoista keskittyy 
kodinhoitopalveluihin ja henkilökohtaisiin hoitopalveluihin riippumatta heidän 
koulutustasostaan ja ammattikokemuksestaan; pitää valitettavana, että valtaosa 
maahanmuuttajanaisista työskentelee ilman työsopimusta erittäin pienellä palkalla ja 
ilman minkäänlaisia sosiaalisia oikeuksia;

16. katsoo, että jäsenvaltioiden kotouttamispolitiikkaan ja -toimenpiteisiin ei saa liittyä 
tutkintoihin tai alkuperään perustuvaa syrjintää maahanmuuttajien pääsyssä tai 
integraatiossa isäntävaltioihin ja että jäsenvaltioiden olisi siten torjuttava erottelua EU:n 
kansalaisten ja kolmansien maiden kansalaisten sekä työtarjouksen saaneiden ja muiden 
maahanmuuttajien välillä; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi myös torjuttava laittoman 
työvoiman kaikenlaista hyväksikäyttöä;

17. kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan viipymättä ILO:n kotitaloustyötä koskevan 
yleissopimuksen nro 189, jonka tämä kolmikantainen järjestö hyväksyi vuonna 2011 ja 
jolla pyritään varmistamaan kotitaloustyöntekijöille asianmukaiset työolot ja samat 
työntekijöiden perusoikeudet kuin muillakin työntekijöillä;
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18. korostaa, että täysimääräisessä integraatiossa on otettava huomioon oikeus 
perheenyhdistämiseen, oikeus huolenpitoa tarvitsevia perheenjäseniä koskeviin etuuksiin 
(perheavustus) ja pääsy julkisiin perheiden tukipalveluihin, erityisesti päivähoitoon ja 
kouluihin;

19. pitää valitettavana, että monia maahanmuuttajanaisia johdetaan harhaan heidän 
alkuperämaissaan lupaamalla työsopimus kehittyneessä maassa ja että mafiajärjestöt tai 
ihmiskauppaa harjoittavat verkostot jopa sieppaavat heitä seksuaalista hyväksikäyttöä 
varten; kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan tämän hyväksikäytön ja 
epäinhimillisen toiminnan torjumiseksi;

20. korostaa, että maahanmuuttajanaiset joutuvat usein kärsimään moninkertaisesta 
syrjinnästä paitsi siksi, että he ovat naisia ja maahanmuuttajia, myös siksi, että he kuuluvat 
etnisiin vähemmistöihin tai ovat vammaisia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
varmistamaan, että maahanmuuttajanaisia suojellaan kaikenlaiselta huonolta kohtelulta, 
hyväksikäytöltä, häirinnältä, sukupuoleen perustuvalta väkivallalta ja syrjinnältä, ja 
turvaamaan heidän oikeutensa pyytää oikeudellisia neuvoja heitä huonosti kohtelevia 
työnantajia vastaan;

21. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan maahanmuuttajille suunnattuja kampanjoita, joilla 
pyritään torjumaan syvään juurtuneita sukupuolistereotypioita, jotta voidaan parantaa 
maahanmuuttajanaisten integraatiota ja osallistumista yhteiskuntaan, talouteen, 
koulutukseen ja työmarkkinoille ja torjumaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita järjestämään eurooppalaisia ja kansallisia 
tiedotuskampanjoita, joilla pyritään lisäämään maahanmuuttajanaisten osallistumista 
demokraattiseen toimintaan, sekä järjestämään ja tukemaan maahanmuuttajanaisten 
vaihto-ohjelmia;

23. kehottaa jäsenvaltioita tiedottamaan työssä käyville maahanmuuttajanaisille heidän 
oikeuksistaan, valitusmenettelyistä ja työntekijöiden oikeuksia puolustavien ryhmien 
yhteystiedoista;

24. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että alkuperämaassa suoritetut eläkemaksut 
tunnustetaan asianmukaisesti ja että jäsenvaltiossa kertyneet eläkeoikeudet voidaan siirtää 
maahanmuuttajanaisten alkuperämaihin;

25. kehottaa komissiota liittymistä valmistelevan tuen avulla ja laajentumisvaltioita 
tarkemmin seuraamalla parantamaan romanien sosiaalista ja taloudellista osallisuutta 
kiinnittäen enemmän huomiota romaninaisten ja -tyttöjen tilanteeseen;

26. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kehittämään maahanmuuttajanaisten 
ammattiprofiileja ja keräämään tietoja maahanmuuttajanaisten osallistumisesta 
työmarkkinoille;

27. korostaa, että on tarpeen tunnistaa, jakaa ja edistää sellaisten jäsenvaltioiden ja EU:n 
ulkopuolisten maiden käytäntöjä, joissa harjoitetaan sukupuolten tasa-arvon kannalta 
parasta maahanmuuttopolitiikkaa;
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28. painottaa, että olisi hyödynnettävä parhaalla mahdollisella tavalla Euroopan unionin 
kansalaisuuden teemavuotta 2013 keskittyen maahanmuuttajanaisten vapaaseen 
liikkuvuuteen ja täysipainoiseen osallistumiseen eurooppalaiseen yhteiskuntaan;
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