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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että naisten ja tyttöjen äitiyskuolleisuus on maailman korkein Etelä-
Sudanissa, jossa yksi seitsemästä naisesta kuolee synnytyksen aikana tai heti sen jälkeen1;
toteaa, että merkittävimpiä äitiyskuolemiin johtavia syitä ovat infektiot ja/tai verenvuoto 
ja että Etelä-Sudanissa on todellinen pula lääkinnällisistä peruslaitteista sekä pätevistä 
hoitajista ja kätilöistä;

B. ottaa huomioon arvion, jonka mukaan 48 prosenttia 15–19-vuotiaista tytöistä pakotetaan 
avioliittoon Etelä-Sudanissa sekä tiedot, joiden mukaan 12-vuotiaita tyttöjä on pakotettu 
avioliittoon;

C. ottaa huomioon, että Etelä-Sudanissa myötäjäisjärjestelmään liittyy vakiintunut käsitys, 
jonka mukaan naiset ovat isänsä tai puolisonsa omaisuutta;

D. ottaa huomioon, että perheväkivaltaa pidetään kaikkialla Etelä-Sudanissa vakiintuneena 
sosiaalisena normina, ja korostaa, että 82 prosenttia miehistä ja 81 prosenttia naisista 
uskoo, että naisen on siedettävä perheväkivaltaa ja pidettävä ongelma perheen sisällä2;

1. pitää myönteisenä ensimmäisen sairaanhoito- ja kätilöalan koulutusta tarjoavan 
korkeakoulun perustamista Juban opetussairaalaan, mutta toteaa, että päteviä hoitajia ja 
kätilöitä tarvitaan enemmän, jotta voidaan varmistaa, että odottavien äitien terveys 
paranee merkittävällä tavalla;

2. kehottaa Etelä-Sudanin viranomaisia varmistamaan, että poliisi- ja oikeusviranomaisia 
koulutetaan reagoimaan paremmin naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja rikoksiin;

3. kehottaa Etelä-Sudanin viranomaisia hyväksymään lainsäädäntöä, jonka nojalla kaikki 
naisiin kohdistuvan väkivallan muodot sekä alaikäisten pakkoavioliitot voidaan tehdä 
rangaistaviksi ja joiden perusteella alle 18-vuotiaiden tyttöjen kanssa solmituista 
avioliitoista voidaan tuomita sekä taata naisten turvallisuus ja varmistaa, että 
rikoksentekijät saavat tuomion rikoksistaan; 

4. kehottaa komissiota ja Etelä-Sudanin viranomaisia tekemään yhteistyötä yhteisöjen ja 
naisjärjestöjen kanssa, jotta voidaan tarjota ja edistää tytöille ja naisille suunnattua 
seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuoltoa, myös mahdollisuuksia ehkäisyyn ja HI-
viruksen/AIDSin testaukseen ja tarvittaessa sen hoitoon.

                                               
1 Humanitarian news and analysis, “Women's Security in South Sudan”, 2012.
2 Conflict and Health, maaliskuu 2013. 


