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B7-0000/2009

Euroopa Parlamendi resolutsioon naistevastase vägivalla kaotamise kohta

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste ja eelkõige naiste õiguste 
alaseid õigusakte nagu ÜRO põhikiri, inimõiguste ülddeklaratsioon, kodaniku- ja 
poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
rahvusvaheline pakt, konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise 
kohta ja selle vabatahtlik protokoll ning piinamise ja muude julmade, ebainimlike või 
inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastane konventsioon;

– võttes arvesse teisi ÜRO naistevastase vägivalla alaseid dokumente, nagu 25. juuni 1993. 
aasta Viini deklaratsioon ja tegevuskava1, 20. detsembri 1993. aasta deklaratsioon 
naistevastase vägivalla likvideerimise kohta2, 22. detsembri 2003. aasta resolutsioon 
naistevastase koduvägivalla likvideerimise kohta3, 30. jaanuari 2003. aasta resolutsioon au 
nimel naiste suhtes toime pandud kuritegude likvideerimise suunas tegutsemise kohta4, 
19. veebruari 2004. aasta resolutsiooni naistevastase koduvägivalla kaotamise kohta5, 2. 
veebruari 1998. aasta resolutsioon kuritegude ennetamiseks ja naistevastase vägivalla 
likvideerimiseks võetavate kriminaalõiguse meetmete kohta6, ÜRO inimõiguste 
ülemvoliniku eriraportööride aruanded naistevastase vägivalla kohta ja naiste 
diskrimineerimise likvideerimise komitee soovitus nr 197;

– võttes arvesse Pekingis 15. septembril 1995. aastal korraldatud neljandal ülemaailmsel 
naisteteemalisel konverentsil vastu võetud deklaratsiooni ja tegevusprogrammi ning oma 
18. mai 2000. aasta resolutsiooni Pekingi tegevusplatvormi järelmeetmete kohta8 ja 10. 
märtsi 2005. aasta resolutsiooni neljanda ülemaailmse naisteteemalise konverentsi 
järelmeetmete kohta – tegevusplatvorm (Peking+10)9; 

– võttes arvesse ÜRO peasekretäri 6. juuli 2006. aasta aruannet kõikide naistevastaste 
vägivallavormide kohta10;

– võttes arvesse oma 2. veebruari 2006. aasta resolutsiooni naistevastase vägivallaga 
võitlemise praeguse olukorra ja kavandatavate meetmete kohta11;

                                               
1 Vastu võetud 14.-25. juunil 1993 toimunud inimõiguste maailmakonverentsil.
2 ÜRO Peaassamblee resolutsioon 48/104.
3 ÜRO Peaassamblee resolutsioon 58/147.
4 ÜRO Peaassamblee resolutsioon 57/179.
5 ÜRO Peaassamblee resolutsioon A/RES/58/147.
6 ÜRO Peaassamblee resolutsioon 52/86.
7 Vastu võetud naiste diskrimineerimise likvideerimise komitee 11. istungil 1992. aastal.
8 EÜT C 59, 23.2.2001, lk 258.
9 ELT C 320 E, 15.12.2005, lk 247.
10 A/61/122/Add.1.
11 ELT C 288 E, 25.11.2006, lk 66.



RE\791135ET.doc 3/4 PE428.239v02-00

ET

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat1;

– võttes arvesse oma 16. septembri 1997. aasta resolutsiooni vajaduse kohta käivitada 
üleeuroopaline kampaania naistevastase vägivalla suhtes nulltolerantsi kehtestamiseks2;

– võttes arvesse ÜRO 30. jaanuari 2007. aasta resolutsiooni naistevastase vägivalla kõigi 
vormide kaotamiseks tehtavate jõupingutuste tugevdamise kohta3;

– võttes arvesse Parlamentidevahelise Liidu resolutsiooni parlamentide rolli kohta 
naistevastase vägivallaga võitlemisel4;

– võttes arvesse ... nõukogule ja komisjonile esitatud küsimust naistevastase vägivalla 
kaotamise kohta (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009);

– võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ÜRO Pekingi tegevusplatvormis määratleti naistevastane vägivald kui 
igasugune soopõhine vägivallaakt, mille tulemuseks on või võivad olla naiste füüsilised, 
seksuaalsed või psühholoogilised kahjustused või kannatused, sh nimetatud 
vägivallaaktidega ähvardamine, vabaduse omavoliline piiramine või sundus;

B. arvestades, et meeste vägivald naiste vastu ei ole ainult rahvatervise probleem, vaid ka 
naiste ja meeste vahelise ebavõrdsuse küsimus ning see on valdkond, kus EL on volitatud 
tegutsema;

C. arvestades, et meeste vägivald naiste vastu kujutab endast inimõiguste rikkumist: 
rikutakse õigust elule, turvalisusele, väärikusele ning füüsilisele ja vaimsele 
puutumatusele;

D. arvestades, et meeste vägivald naiste vastu takistab naiste osalemist ühiskondlikus 
tegevuses ja tööturul ning võib viia naiste marginaliseerumise ja vaesumiseni;

E. arvestades, et naistevastane koduvägivald on struktuuriline ja laialt levinud probleem kogu 
Euroopas; see on nähtus, mis puudutab inimesi sõltumata nende east, haridusest, 
sissetulekust või ühiskondlikust positsioonist ning on seotud võimu ebavõrdse 
jagunemisega sugude vahel meie ühiskonnas;

F. arvestades, et naistevastase vägivalla liigid on eri kultuurides ja traditsioonides erinevad, 
ning arvestades, et naiste suguelundite moonutamine, niinimetatud aukuriteod ja 
sundabielud on tegelikkus ka ELis;

G. arvestades, et ELis ei ole võrreldavaid andmekogusid eri liiki naistevastase vägivalla 
kohta, mistõttu on raske selle nähtuse tegelikku ulatust hinnata ja sellele asjakohaseid 
lahendusi leida;

                                               
1 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
2 EÜT C 304, 06.10.1997, lk 55. 
3 ÜRO Peaassamblee resolutsioon 61/143.
4 Resolutsiooni on vastu võtnud 14. assamblee (Nairobi, 12. mai 2006)
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H. arvestades, et sageli ei anna naised nende vastu suunatud meeste vägivallast teada, sest 
neil puudub tihti usaldus politsei, kohtusüsteemi ja sotsiaalteenistuste vastu;

I. arvestades, et parlament on korduvalt palunud naistevastase vägivalla Euroopa aasta 
väljakuulutamist;

J. arvestades, et ÜRO kuulutas 25. novembri rahvusvaheliseks naistevastase vägivalla 
kaotamise päevaks,

1. nõuab tungivalt, et liikmesriigid täiustaksid naistevastase vägivalla vastu suunatud 
riiklikke seadusi ja tegevuspõhimõtteid, eeskätt töötades välja terviklikud riiklikud 
tegevuskavad naistevastase vägivalla vastu; 

2. kutsub komisjoni üles esitama nõukogule ühtsema ELi tegevuskava naistevastase 
vägivalla vastu, nagu on märgitud ELi soolise võrdõiguslikkuse teekaardis;

3. kutsub komisjoni üles kuulutama välja naistevastase vägivalla Euroopa aasta, nagu 
parlament juba korduvalt on palunud;

4. kutsub komisjoni üles korraldama iga-aastast kõrgetasemelist ümarlauda naistevastase 
vägivalla teemal;

5. tuletab meelde, et ootab komisjonilt siiani soopõhist vägivalda ja naistevastast vägivalda 
käsitlevate õigusaktide teemalise uuringu tulemusi;

6. palub liikmesriikidel töötada välja koduvägivalda käsitlevad üldsuse teadlikkuse ja 
teavitamise programmid ning murendada ühiskonnas valitsevaid naise ühiskondliku 
seisundi stereotüüpe hariduse ja meedia abil;

7. rõhutab, et on vaja koolitada kõiki, kes töötavad naissoost vägivallaohvritega, sealhulgas 
politseinikke, sotsiaal- ja õigusteenistuste töötajaid;

8. nõuab tungivalt, et liikmesriigid lepiksid kokku naistevastase vägivalla statistika 
kogumise ühistes alustes tihedas koostöös Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudiga, 
et koguda naistevastase vägivalla kohta võrreldavaid andmeid kogu ELis; 

9. nõuab tungivalt, et liikmesriigid tunnistaksid abielusuhtes ilmneva seksuaalse vägivalla 
kuriteoks ja abielus toimuva vägistamise kriminaalkuriteoks ning keelduksid tunnistamast 
kultuuritavasid ja traditsioone leevendava asjaoluna naistevastase vägivalla juhtumite, 
aukuritegude ja naiste suguelundite moonutamise puhul;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
liikmesriikide valitsustele ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile.


