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15. nõuab tungivalt, et liikmesriigid 
tegeleksid COVID-19 pandeemiale 
reageerides soolise vägivalla probleemiga, 
mille all kannatavad naised ja tütarlapsed, 
sealhulgas transnaised, samuti 
intersoolised ning mittebinaarsed ja mitte-
stereotüüpsest soost isikud; nõuab 
tungivalt, et liikmesriigid jätkaksid soolise 
ja koduvägivalla kõigi vormide leviku ja 
nendest teatamise ning nende lastele 
avalduvate tagajärgede kohta käivate 
andmete ja sellealaste suundumuste 
analüüsimist liikumispiirangute kehtivuse 
ajal ja vahetult pärast seda; tunnistab, et 
avalikud meetmed on olnud ebapiisavad 
naistevastase vägivalla ohjamisel ning 
samuti ei ole hädaolukorra, sealhulgas 
tulevaste hädaolukordade lahendamise 
kavades naistevastase vägivalla 
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ärahoidmise vajadust piisavalt arvesse 
võetud, kusjuures ei keskenduta 
liikumispiirangute erandite kehtestamisele, 
abitelefonide ja teabevahetusvahendite 
ning -signaalide sisseseadmisele ega 
jätkuva juurdepääsu tagamisele 
tervishoiuteenustele, samuti turvalise 
juurdepääsu säilitamisele õiguskliinikutele 
ja varjupaikadele või piisava võimekusega 
alternatiivsele majutusele, politsei- ja 
justiitsametitele, erakorralistele asjakohaste 
lähenemis- ja/või kaitsekorralduste 
väljaandmiseks pädevatele kohtutele ega 
tagamisele, et neid tuleb pidada oluliseks; 
palub liikmesriikidel luua ohutud ja 
paindlikud hädaolukorra hoiatussüsteemid, 
pakkuda telefoni, e-posti ja tekstisõnumite 
abil uusi abiteenuseid politsei otseseks 
teavitamiseks ja internetipõhiseid 
teenuseid, nagu abitelefonid, varjatud 
rakendused, digitaalsed platvormid, 
apteegivõrgustikud, ning tagama 
hädaabirahastuse tugiteenuste, 
valitsusväliste organisatsioonide ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide 
toetuseks; kutsub liikmesriike üles tagama, 
et tugiteenuste osutamisel võetaks 
riskirühma kuuluvate naiste 
kindlakstegemisel kooskõlastatud 
lähenemisviis, tagamaks, et kõik need 
meetmed on kättesaadavad ja 
ligipääsetavad kõigile nende jurisdiktsiooni 
alla kuuluvatele naistele ja tütarlastele, 
sealhulgas puuetega inimestele, olenemata 
nende rändestaatusest, ning pakkuma 
tervishoiutöötajatele, eesliini politseinikele 
ja kohtusüsteemi liikmetele soolist 
koolitust; kutsub liikmesriike üles jagama 
teavet oma riikide uuenduste ja parimate 
tavade kohta soolise vägivalla 
käsitlemiseks, et tõhusaid tavasid paremini 
tuvastada ja edendada, ning kutsub 
komisjoni üles neid tavasid toetama;
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