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ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

– võttes arvesse ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise 
kohta (CEDAW) ja selle fakultatiivprotokolli,

– võttes arvesse inimõiguste ja rahvaste õiguste Aafrika hartale lisatud protokolli naiste 
õiguste kohta Aafrikas,

– võttes arvesse ÜRO deklaratsiooni naiste ja laste kaitse kohta hädaolukorras ja relvastatud 
konfliktides ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1325 (2000) ja 1820 (2008),

– võttes arvesse ELi tegevuskava soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu 
suurendamise kohta arengukoostöös (2010–2015),

– võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid, mis käsitlevad naiste ja tütarlaste vastu suunatud 
vägivalda ja võitlust nende diskrimineerimise kõigi vormide vastu,

A. arvestades, et Saheli piirkonnas rikutakse eelkõige naiste inimõigusi ja sagedased on 
naiste diskrimineerimise juhud;

1. tuletab meelde, et kui konfliktide lahendamisse ja rahu kindlustamisse on kaasatud 
rohkem naisi, on neil otsustav roll rahuläbirääkimistes ning nad annavad seeläbi panuse 
ülesehitamise, rehabiliteerimise ja rahu kindlustamise ulatuse laiendamisse; ergutab 
seetõttu naiste osalemist kõikides Malis ja eelkõige riigi põhjaosas toimuvates 
lepitusprotsessides;

2. tunnistab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi positiivset rolli naiste 
õiguste kaitsmisel ja demokraatia konsolideerimisel kolmandates riikides ning tuletab 
meelde, et demokraatia tähendab naiste täielikku osalemist avalikus elus;

3. väljendab heameelt Aafrika Liidu pingutuste üle naiste õiguste edendamisel ning tuletab 
meelde Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse olulist rolli piirkonna stabiilsuse 
tagamisel;

4. kutsub komisjoni, Euroopa välisteenistust ja nõukogu üles ergutama Saheli piirkonnas 
asuvaid riike lisama oma õigusaktidesse konkreetsed sätted ja töötama välja programmid, 
et tagada naiste ja tütarlaste õigused, eelkõige hariduse kättesaadavus, naiste majanduslik 
sõltumatus ja naiste osalus poliitiliste ja majanduslike otsuste tegemisel, ning likvideerima 
kõik tütarlaste ja naistevastase vägivalla vormid;

5. palub, et ELi eriesindajad Saheli piirkonnas ja inimõiguste eriesindajad töötaksid välja 
ühiseid algatusi piirkonnas naiste õiguste paremaks tagamiseks; nõuab, et komisjon, 
Euroopa välisteenistus ja partnerriigid seaksid naiste õigused ja soolise võrdõiguslikkuse 
kahepoolsete abiprogrammide prioriteediks. 


