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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 naiset joutuvat todennäköisemmin seksuaalisen kidutuksen uhreiksi; 

B. ottaa huomioon, että naisten sukupuolielinten silpominen rikkoo kidutuksen vastaista 
YK:n yleissopimusta; 

C. ottaa huomioon, että naisten asemaa käsittelevä YK:n toimikunta vaati kivittämisen 
kieltämistä todeten sen olevan yksi kidutusmuoto; 

D. ottaa huomioon, että teloituksia ilman oikeudenkäyntiä sekä mielivaltaisia ja 
pikateloituksia käsittelevä YK:n erityisraportoija on todennut homo-, bi- ja 
transseksuaalisten henkilöiden joutuvan helpommin väkivallan ja ihmisoikeusrikkomusten 
kohteiksi;

1. kehottaa EU:ta varmistamaan tuen ehdollisuuden kautta, että kolmannet maat suojelevat 
tyttöjä ja naisia kidutukselta; vaatii neuvostoa epäämään tuen kidutusta harjoittavilta 
mailta ja suuntaamaan tuen uhreille; kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikissa 
uusissa kolmansien maiden kanssa solmituissa vapaakauppasopimuksissa määrätään 
tiukoista velvoitteista, joilla taataan naisten turvallisuus; 

2. korostaa EU:n jatkuvaa tarvetta tehdä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa naisten 
sukupuolielinten silpomisen poistamiseksi; muistuttaa niitä jäsenvaltioita, joiden 
kansallisessa lainsäädännössä naisten sukupuolielinten silpominen on kriminalisoitu, että 
niiden on toimittava kyseisen lainsäädännön mukaisesti; 

3. tukee kivittämisen kieltämistä ja korostaa, että se on raaka kidutusmuoto; 

4. tuomitsee kaikenlaisen kotiväkivallan, erityisesti kunniamurhat, pakkoavioliitot ja 
myötäjäiskuolemat; vahvistaa, että EU:n on kohdeltava niitä kidutusmuotoina;

5. suhtautuu myönteisesti siihen, että kansainvälinen rikostuomioistuin luokittelee 
sukupuolirikokset, mukaan lukien raiskaus, seksuaalinen hyväksikäyttö ja nöyryytys, 
kidutusmuodoiksi ja että se suosittelee kyseisten rikosten käsittelemistä sotarikoksina;

6. vaatii EU:ta edistämään kolmansien maiden kanssa käytävissä ihmisoikeuskeskusteluissa 
naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemistä ja tutkimista sekä syytteiden nostamista 
naisiin kohdistuvasta väkivallasta;

7. ilmaisee huolensa oletettavasti tai tosiasiallisesti homo-, bi- ja transseksuaalisiin 
henkilöihin kohdistuvista ihmisoikeusrikkomuksista;

8. toteaa, että transseksuaalisten naisvankien sulkeminen miesvankien joukkoon on sekä 
julmaa että epäinhimillistä.


