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EHDOTUKSET

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

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen 
(CEDAW) sekä sen valinnaisen pöytäkirjan,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansalaisoikeuksia koskevaan afrikkalaiseen 
peruskirjaan liitetyn pöytäkirjan naisten oikeuksista Afrikassa,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen naisten ja lasten suojelusta 
hätätilanteissa ja aseellisissa selkkauksissa sekä turvallisuusneuvoston 
päätöslauselmat 1325 (2000) ja 1820 (2008),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toimintaohjelman sukupuolten tasa-arvosta ja naisten 
vaikutusvallan lisäämisestä kehitysyhteistyössä (2010–2015),

– ottaa huomioon EU:n suuntaviivat naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja 
kaikkinaisen heihin kohdistuvan syrjinnän torjunnasta,

A. toteaa, että Sahelin alueen ihmisoikeusloukkaukset koskevat erityisesti naisia ja että nämä 
usein joutuvat syrjinnän kohteiksi;

1. toteaa, että naisten osallistuessa konfliktien ratkaisuun ja rauhanrakentamisprosesseihin he 
ovat avainasemassa rauhanneuvotteluissa ja että jälleenrakentamisesta, kunnostamisesta ja 
rauhan rakentamisesta tulee tällöin laaja-alaisempaa; kannustaa siksi ottamaan naiset 
mukaan kaikkiin sovintoprosesseihin Malissa ja erityisesti maan pohjoisosassa;

2. toteaa, että demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevalla eurooppalaisella rahoitusvälineellä 
(IEDDH) on myönteinen vaikutus naisten oikeuksien suojeluun ja demokratian 
vakiinnuttamiseen kolmansissa maissa, ja muistuttaa, että demokratian edellytyksenä on 
naisten täysimääräinen osallistuminen julkiseen elämään;

3. pitää myönteisinä Afrikan unionin toimia naisten oikeuksien parantamiseksi ja muistuttaa 
Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) tärkeästä roolista alueen 
vakauttamisessa;

4. pyytää komissiota, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja neuvostoa kannustamaan 
entistä voimakkaammin alueen maita, jotta ne säätäisivät lainsäädännössään 
nimenomaisesti naisten oikeuksista ja edistäisivät naisten ja tyttöjen oikeuksien 
varmistamiseen tähtääviä ohjelmia, joilla taataan erityisesti mahdollisuus saada 
koulutusta, naisten taloudellinen riippumattomuus, naisten osallistuminen poliittiseen ja 
taloudelliseen päätöksentekoon ja joilla poistetaan kaikki naisiin ja tyttöihin kohdistuvat 
väkivallan muodot;
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5. vaatii, että Sahelin alueesta ja ihmisoikeuksista vastaavat EU:n erityisedustajat laativat 
yhteisiä toimia, joilla pyritään turvaamaan alueen naisten oikeudet nykyistä paremmin; 
vaatii, että komissio, EUH ja kumppanuusvaltiot asettavat naisten oikeudet ja sukupuolten 
tasa-arvon ensisijaisiksi tavoitteikseen kahdenvälisiin tukiohjelmiin.


