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ET

ETTEPANEKUD

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

A. arvestades, et Lõuna-Sudaani naiste ja tüdrukute seas valitseb maailma suurim emade 
suremus ning et Lõuna-Sudaanis sureb sünnituse ajal või vahetult pärast sünnitust iga 
seitsmes naine1; arvestades, et emade suremust põhjustavad kõige sagedamini infektsioon 
ja/või verekaotus ning et Lõuna-Sudaanis on tõsine põhiliste meditsiinivahendite ja 
kvalifitseeritud meditsiiniõdede ja ämmaemandate puudus;

B. arvestades, et Lõuna-Sudaanis sunnitakse hinnanguliselt 48% 15–19-aastastest tüdrukutest
abielluma, ja arvestades, et teatatud on juhtudest, kus 12-aastaseid tüdrukuid on sunnitud 
abielluma;

C. arvestades, et Lõuna-Sudaani kaasavarasüsteemis on juurdunud arusaam, mille järgi on 
naine tema isa või abikaasa omand;

D. arvestades, et koduvägivalda peetakse juurdunud sotsiaalseks normiks kogu Lõuna-
Sudaanis, ja arvestades, et 82% naistest ja 81% meestest usuvad, et naine peaks taluma 
koduvägivalda ja mitte rääkima probleemidest väljaspool perekonda2;

1. tunneb heameelt esimese hooldusõdede ja ämmaemandate kolledži asutamise üle Juba 
õppehaiglas, kuid märgib, et emade tervise olulise paranemise tagamiseks on vaja rohkem 
kvalifitseeritud hooldusõdesid ja ämmaemandaid;

2. nõuab tungivalt, et Lõuna-Sudaani ametivõimud tagaksid politsei- ja kohtutöötajate 
parema koolituse naistevastaste kuritegude ja vägivallaga tegelemiseks;

3. kutsub Lõuna-Sudaani ametivõime üles vastu võtma seadusi, millega tunnistataks 
kuriteoks kõik naistevastase vägivalla vormid, sh alaealise isiku abielluma sundimise, 
ning mõistaks hukka abielu alla 18-aastase tüdrukuga, kindlustaks naiste turvalisuse ja 
tagaks kurjategijate süüdimõistmise;

4. nõuab tungivalt, et komisjon ja Lõuna-Sudaani ametivõimud teeksid koostööd 
kogukondade ja naisteorganisatsioonidega, et pakkuda ja edendada naiste ja tüdrukute 
seksuaal- ja reproduktiivtervishoiuteenuseid, sh rasestumisvastaste vahendite 
kättesaadavust ja vajadusel HIVi/AIDSi testimist ja ravi.

                                               
1 Humanitaarvaldkonna uudised ja analüüs, 2012. aasta aruanne naiste turvalisuse kohta Lõuna-Sudaanis.
2 Conflict and Health, märts 2013.


