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Vaihtoehtoinen päätöslauselmaesitys (työjärjestyksen 157 artiklan 4 kohta) seksuaali- ja 

lisääntymisterveydestä ja niitä koskevista oikeuksista annetulle 

päätöslauselmaesitykselle, joka ei liity lainsäädäntöön, A7-0426/2013  

Euroopan parlamentin päätöslauselma seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja niitä 

koskevista oikeuksista 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien julistuksen, jossa todetaan, 

että ”lapsi tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa, siihen luettuna asianmukainen hoito 

sekä ennen syntymää että sen jälkeen”, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan 7 kohdan, 

jossa todetaan, että unionin toiminnassa otetaan huomioon jäsenvaltioiden velvollisuudet, 

jotka liittyvät niiden terveyspolitiikan määrittelyyn sekä terveyspalvelujen ja 

sairaanhoidon järjestämiseen ja tarjoamiseen, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-34/10 Brüstle vastaan 

Greenpeace antaman tuomion, jonka mukaan on tieteellinen tosiasia, että ihmisen elämä 

alkaa hedelmöityksestä ja että ihmisalkio on ihmisen kehittymisprosessin tietty vaihe, 

A. toteaa, että naisilla ja tytöillä on oikeus vapauteen, yhtäläisiin mahdollisuuksiin, 

ihmisarvoon ja terveyteen sekä oikeus olla joutumatta syrjityiksi sukupuolen perusteella; 

B. ottaa huomioon, että tahattomat ja ei-toivotut raskaudet ovat edelleen ongelma monille 

naisille ja myös teinitytöille EU:ssa;  

C. ottaa huomioon, että nuoret altistuvat laajalti ja hyvin varhaisessa vaiheessa 

pornografiselle sisällölle erityisesti internetin välityksellä sekä kotonaan että 

kouluympäristössä; katsoo, että nuorten tyttöjen seksuaalistaminen tiedotusvälineissä on 

ilmiö, joka vaikuttaa sekä naisten että miesten emotionaaliseen kehitykseen ja 

seksuaalielämään, ja että sillä vakiinnutetaan osaltaan sukupuolistereotypioita ja 

edistetään syrjintää ja seksuaalista väkivaltaa; 
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D. ottaa huomioon, että missään kansainvälisessä oikeudellisesti sitovassa sopimuksessa tai 

yleissopimuksessa ei määritellä käsitettä ’seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat 

oikeudet’; ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön sanakirjassa käsite määritellään 

laajemmin, sillä sen mukaan ’seksuaali- ja lisääntymisterveyteen’ sisältyvät 

’hedelmällisyyden sääntelykeinot’, mukaan lukien ’raskaudenkeskeytys (abortti)’; 

E. ottaa huomioon, että sopimuksia valvovilla YK:n elimillä ei ole valtuuksia tulkita näitä 

sopimuksia tavalla, jolla valtioille luodaan uusia velvoitteita tai sopimusten pääkohtia 

muutetaan; katsoo, että sopimuksia valvovat YK:n elimet ylittävät toimivaltansa ja 

toimivat valtuutuksensa vastaisesti, jos ne tulkitsevat, että sopimukseen sisältyy oikeus 

aborttiin; ottaa huomioon, että vammaisten oikeuksien ja ihmisarvon edistämistä ja 

suojelemista koskevaa kansainvälistä yleissopimusta käsittelevän tilapäisen komitean 

7. istunnon raportissa todetaan, että tällaisilla toimilla, joissa toimivalta ylitetään, 

sopimuksen osapuolina oleville valtioille ei luoda mitään oikeudellisia velvoitteita eikä 

valtioiden pitäisi hyväksyä, että toimilla edistetään uuden kansainvälisen tapaoikeuden 

muodostamista;  

F. ottaa huomioon, että ei ole olemassa kansainvälistä oikeudellista velvoitetta, joka koskee 

huolehtimista abortin saatavuudesta muun muassa terveyssyiden, yksityisyyden, 

syrjimättömyyden tai seksuaalisen itsemääräämisoikeuden perusteella; 

Raskaudenaikaiseen ja äitien terveyteen, perhesuunnitteluun ja naisten ruumiilliseen 

koskemattomuuteen liittyvät yleiset näkökohdat 

1. tuomitsee kaikki naisten ruumiillisen koskemattomuuden loukkaukset sekä vahingolliset 

käytännöt, joiden tarkoituksena on valvoa naisten itsemääräämisoikeutta, ja tuomitsee 

naisten sukuelinten silpomisen, sillä se on laiton käytäntö, jota käytetään keinona hallita 

naisia seksuaalisesti; 

2. kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään (luonnollisen) perhesuunnittelun menetelmien 

edistämisen kansanterveyspolitiikkaansa ja varmistamaan, että saatavilla on ei-

tuomitsevaa tietoa abortin jälkeisestä stressireaktiosta, että abortin jälkeisen stressireaktion 

hoito on viipymättä kaikkien saatavilla ja että hoitoa tarjotaan turvallisesti ja 

tuomitsematta; 

3. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että investoinnit raskaudenaikaiseen ja äitien terveyteen ja 

luonnolliseen perhesuunnitteluun kuuluvat kehitysavun kannalta kaikkein 

kustannustehokkaimpiin investointeihin ja tehokkaimpiin keinoihin edistää valtion 

kestävää kehitystä; 

4. muistuttaa, että kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman 

8.25 kohdassa todetaan, että aborttia ei saisi missään tapauksessa edistää 

perhesuunnittelun keinona, vaan ei-toivottujen raskauksien ennalta ehkäiseminen on aina 

asetettava etusijalle ja abortin tekemisen tarve olisi pyrittävä välttämään kaikin keinoin ja 

että naisille, jotka ovat tahtomattaan raskaana, olisi oltava saatavilla luotettavaa tietoa ja 

myötätuntoista neuvontaa; toteaa myös, että kyseisen kohdan mukaan kaikki 

terveydenhoitojärjestelmissä toteutettavat abortteihin liittyvät toimenpiteet tai muutokset 

voidaan määrittää vain kansallisella tai paikallisella tasolla kansallisen 

lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti; 
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Kansainvälisen oikeuden ja oikeusvaltion periaatteen noudattaminen 

5. palauttaa mieliin, että aborttia ei mainita missään kansainvälisesti sitovassa YK:n 

ihmisoikeussopimuksessa ja ettei kansainvälisessä oikeudessa ole olemassa aborttia 

koskevaa ihmisoikeutta sopimusvelvoitteiden tai kansainvälisen tapaoikeuden nojalla; 

muistuttaa, että ei voida mainita yhtään oikeudellisesti sitovaa kansainvälistä YK:n 

sopimusta, jossa vahvistettaisiin tai tunnustettaisiin oikeus aborttiin; 

6. toteaa, että pantaessa täytäntöön Kairon kansainvälisessä väestö- ja kehityskonferenssissa 

sovittuja lausekkeita, joilla kielletään pakottaminen ja yllyttäminen seksuaali- ja 

lisääntymisterveyttä koskevissa asioissa, sekä oikeudellisesti sitovia kansainvälisiä 

ihmisoikeusasiakirjoja, EU:n säännöstöä ja unionin poliittista toimivaltaa näissä asioissa 

unioni ei saisi myöntää tukea sellaisille viranomaisille, järjestöille tai ohjelmille, jotka 

edistävät tai tukevat sellaisten toimien hallinnointia, joihin liittyy pakkoabortoinnin, 

naisten ja miesten pakkosterilisoinnin, raskaudenaikaiseen sukupuolen valintaan johtavan 

sikiön sukupuolen määrittämisen tai lapsenmurhan kaltaisia ihmisoikeusloukkauksia, tai 

jotka osallistuvat tällaisten toimien hallinnointiin; 

7. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa kunnioittamaan täysin kansallisten 

hallitusten asiaa koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa, yleissopimuksissa ja 

ohjelmissa ilmaisemia varaumia, jotka liittyvät seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 

koskeviin oikeuksiin ja aborttiin; 

Omantunnon vapautta ja omantunnon syistä tapahtuvaa kieltäytymistä koskevat 

perusoikeudet 

8. kannattaa yleismaailmallista ihmisoikeutta kieltäytyä omantunnon syistä ja siihen liittyvää 

valtion velvollisuutta varmistaa, että potilaille on tarjolla laillista ja oikea-aikaista 

lääketieteellistä hoitoa erityisesti raskaudenaikaiseen ja äitien terveyteen liittyvissä 

hätätilanteissa; palauttaa mieliin, että henkilöitä, sairaaloita tai laitoksia ei saisi pakottaa, 

asettaa vastuuseen tai syrjiä millään tavoin mistä tahansa syystä johtuvasta 

kieltäytymisestä suorittaa käytäntöjä, jotka voivat aiheuttaa ihmisalkion tai sikiön 

kuoleman, antaa tiloja tällaisia käytäntöjä varten, avustaa niissä tai altistua niille; 

Euroopan unionin toimivalta asiassa 

9. toteaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja niitä koskevia oikeuksia koskevan 

politiikan suunnittelu ja täytäntöönpano kuuluvat jäsenvaltioiden toimivallan piiriin; 

10. toteaa, että kouluissa annettavaa seksuaalikasvatusta koskevan politiikan suunnittelu ja 

täytäntöönpano kuuluvat jäsenvaltioiden toimivallan piiriin; 

11. kehottaa siksi EU:n toimielimiä, muita elimiä ja erillisvirastoja noudattamaan EU:n 

lainsäädäntöä ja pidättäytymään tällä politiikan alalla toimista, joilla pyritään tulkitsemaan 

oikeusperustaa uudelleen; 
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Seksuaalikasvatus jäsenvaltioissa 

12. tunnustaa vanhempien ja muiden nuorista oikeudellisesti vastuussa olevien henkilöiden 

oikeudet, velvollisuudet ja vastuun tarjota nuorten kehittyvien valmiuksien mukaisesti 

asianmukaista ohjausta ja neuvontaa seksuaali- ja lisääntymiskysymyksissä; 

13. muistuttaa oikeusjärjestyksen perusteita koskevan periaatteen ja kansainvälisesti 

hyväksyttyjen normien mukaisesti, että lapsen vanhemmilla tai huoltajilla on vapaus 

varmistaa, että lapsi saa heidän vakaumustaan vastaavaa opetusta ja että lasta ei saisi 

pakottaa seuraamaan seksuaalikasvatusta, mukaan lukien seksuaali- ja 

lisääntymisterveyden ja niitä koskevien oikeuksien sekä abortin edistäminen, 

vanhempiensa tai huoltajiensa tahdon vastaisesti ja että ohjaavana periaatteena on lapsen 

etu;  

14. muistuttaa, että vanhempien oikeuteen kasvattaa lastaan oman uskonnollisen tai ei-

uskonnollisen vakaumuksensa mukaisesti sisältyy oikeus kieltäytyä valtion tai valtiosta 

riippumattomien toimijoiden aiheettomasta puuttumisesta lasten opetukseen; 

15. painottaa, että seksuaalikasvatus on erityisen tarpeellista siksi, että nuoret pääsevät jo 

varhaisessa vaiheessa pornografiseen ja halventavaan sisältöön erityisesti internetin 

kautta; korostaa, että seksuaalikasvatuksen on oltava osa nuorten emotionaalista kehitystä 

tukevaa laajempaa toimintaa, jotta he voivat luoda vastakkaiseen sukupuoleen 

keskinäiseen kunnioitukseen perustuvia suhteita; kannustaa jäsenvaltioita käynnistämään 

vanhemmille sekä nuorten parissa työskenteleville aikuisille suunnattuja 

tiedotuskampanjoita pornografian haitallisista vaikutuksista nuoriin; 

Raskaudenaikainen ja äitien terveys kehitysyhteistyöpolitiikassa 

16. kehottaa komissiota varmistamaan, että EU:n kehitysyhteistyössä kiinnitetään erityistä 

huomiota raskaudenaikaiseen ja äitien terveyteen ja asetetaan niitä koskevia konkreettisia 

tavoitteita; 

17. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa tekemään kehitysmaissa toimivien EU:n 

lähetystöjen välityksellä yhteistyötä maiden hallitusten kanssa varmistaakseen, että 

tyttölapset nauttivat oikeuksistaan ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää, muun muassa 

lopettamalla epäeettiset syrjivät käytännöt, joita ovat raskaudenaikainen sukupuolen 

valinta, tyttösikiöiden abortointi, tyttölasten murhat, varhaiset pakkoavioliitot ja tyttöjen 

sukuelinten silpominen; 

18. kehottaa komissiota säilyttämään kehitysyhteistyön painopisteiden joukossa laadukkaiden, 

kohtuuhintaisten, hyväksyttyjen ja kaikkien käytettävissä olevien raskaudenaikaisten ja 

äitien terveydenhoitopalvelujen saatavuuden, pojille ja tytöille annettavan tunne-elämään 

liittyvän kasvatuksen ja seksuaalikasvatuksen, josta ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 

julistuksen 26 artiklan 3 kohdan mukaisesti vastaavat pääasiassa vanhemmat, sekä 

vapaaehtoisen perhesuunnittelun, joka kattaa luonnolliset perhesuunnittelumenetelmät; 

kehottaa komissiota samalla torjumaan sukupuoleen perustuvaa syrjintää, joka johtaa 

sukupuoleen perustuviin abortteihin ja pakkoabortteihin, pakkosterilointiin sekä 

seksuaaliseen väkivaltaan, ja huolehtimaan raskaudenaikaiseen ja äitien terveydenhoitoon 
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liittyvien tarvikkeiden toimittamisesta, mukaan lukien HIV:n ehkäisyn, hoidon ja siihen 

liittyvän tuen tarjoaminen ilman syrjintää; 

Johtopäätös 

19. vahvistaa, että jokaisella valtiolla on täysivaltainen oikeus reagoida tässä 

päätöslauselmassa esitettyihin ehdotuksiin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti 

kunnioittaen täysin kansalaistensa erilaisia uskonnollisia ja eettisiä arvoja ja 

kulttuuritaustoja (oikeusjärjestelmän perusteita koskeva periaate) sekä yleismaailmallisesti 

tunnustettuja kansainvälisiä ihmisoikeuksia; 

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 

jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan unionin perusoikeusvirastolle 

sekä YK:n pääsihteerille. 

Or. en 

 


