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ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi 18. septembri 2014. aasta resolutsioonis1 tõdetakse, et 

Ebola viirushaigusesse on haigestunud ebaproportsionaalselt palju naisi ning epideemia 

kõigist ohvritest ligikaudu 55–75% on naised; arvestades, et eriti suures ohus on rasedad 

naised, kelle suremus on nakatumise korral ligi 100%, ning et olukorra muudab veelgi 

tõsisemaks nende kartus ja oht nakatuda emadele pakutavate tervishoiuteenuste kaudu; 

B. arvestades, et lisaks naiste suuremale nakatumisohule kannatavad haiguse leviku tõttu ka 

nende haridus, tervishoid, toiduga kindlustatus ja elatusvahendid; 

C. arvestades, et Ebola viirushaigus võib naisi ja tütarlapsi eriti kergesti tabada, kuna nemad 

on peamised haigete hooldajad, sünnitusabi andjad, nad on emadest patsiendid ja nemad 

seavad surnukehad valmis matusetalituseks; arvestades, et naisi tabab rängalt ka nende kui 

väiketalunike või piiriüleste kaubitsejate tulude kadumine põllukultuuride ja toiduainete 

toodangu vähenemise tõttu; arvestades, et naisi ähvardavad toiduhindade järsk tõus, 

toiduga kindlustatuse kahanemine ja piiride sulgemine, mis ei võimalda neil võetud 

mikrolaene tagasi maksta ja raskendab perede toitmist; 

D. arvestades, et haigusest enim tabatud riikide soolise võrdõiguslikkuse eestvõitlejad ja 

naiste õigusi kaitsvad organisatsioonid on liidritelt nõudnud, et need püüaksid leevendada 

Ebola viirushaiguse ebaproportsionaalselt ränka mõju naistele; 

E. arvestades, et ränga löögi saanud mitteametlikus majanduses tegutsevad valdavalt naised; 

F. arvestades, et Ebola viirushaigus põhjustab sageli nurisünnitusi, sest kui lapseootel naine 

haigestub, on raseduse jätkumiseks vähe lootust; 

G. arvestades, et valitseb suur oht, et imetavad emad võivad haiguse lastele edasi anda, ning 

et sellises olukorras tuleks aidata nakatunud emadel üle minna pudelist toitmisele; 

H. arvestades, et rasedate naiste ravimine on raskendatud selle invasiivse iseloomu tõttu; 

I. arvestades, et Nigeerias on emade ja laste tervist aidanud Ebola viirushaiguse eest kaitsta 

kiirabiga koos tegutsevad lastehalvatuse arstid; arvestades, et Nigeerias saadi Ebola viirus 

kontrolli alla osalt tänu lastehalvatuse tõrjumiseks rajatud kiirabipunktide arvu 

suurendamisele; 

J. arvestades, et tervishoiusüsteemis töötavad naised on mitte üksnes ohustatud, vaid oma 

rolli tõttu ühiskonnas on nad ka peamised Ebola viirushaiguse tõrjujad, näiteks 

meditsiiniõdede ning haiglate koristajate ja pesumajatöötajatena, peamised selle haiguse 

alase teadlikkuse tõstjad, selle tõrjumise kavandajad ning ennetusstrateegiate edendajad 

oma kogukondades; 

                                                 
1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0026. 
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K. arvestades, et suurem osa viirusnakkuse saanud ja surnud tervishoiutöötajatest on 

naissoost meditsiiniõed; arvestades, et humanitaarkriisi tõttu jääb vähemaks 

meditsiinirajatisi, -varustust ja -töötajaid ning rasedad naised jäävad ilma juba niigi 

nappidest ressurssidest; arvestades, et suurim potentsiaalne tervishoiualane katastroof 

seisneb selles, et reproduktiivtervishoiu teenused ei ole naistele ja eeskätt rasedatele 

naistele kättesaadavad1; 

L. arvestades, et enamikus Aafrika ühiskondades tegutsevad kodus ja kogukonnas 

hooldajatena peamiselt naised ning et Ebolasse nakatunute eest on ennast suurde ohtu 

seades kõige rohkem hoolt kandnud nende õed, tütred, tädid, emad ja vanaemad; 

M. arvestades, et viiruse levikut on soodustanud üldine segadus ja levinud valearusaamad 

Ebola viirushaiguse põhjustest ja tagajärgedest; 

N. arvestades, et ulukiliha söövad pered ning jahimehed, kes nakatunud ulukite või nende 

verega kokku puutuvad, ei ole enamasti teadlikud selliste ulukite töötlemise ja tarbimisega 

seotud ohtudest; 

O. arvestades, et Ebola viirushaigus ei ole mitte üksnes tervishoiualane katastroof, vaid sellel 

on ka eriti naiste ja tütarlaste jaoks pikaajaline psühholoogiline, sotsiaalne ja majanduslik 

mõju; arvestades, et mõne sugulase surma järel jätkuvad naiste ja tütarlaste jaoks Ebola 

viirushaigust ümbritsev hirm ja kuulujutud, näiteks siis, kui jutuks tuleb nende 

pärimisõigus või nende kui orbude seisund, ning et koolide sulgemine ja tendents muuta 

orbunud tütarlapsed koduabilisteks võivad tekitada nn kadunud põlvkonna pikaks ajaks 

ametliku hariduseta jäetud lastest ning suurendada teismeliste rasestumise, laste abielude 

ja naistevastase vägivalla ohtu; 

P. arvestades, et paljudel haigusest paranenud naistel on raskusi oma perede ja 

kogukondadega taasühinemisel, neile võib osaks saada tõrjumine ja häbimärgistamine; 

Q. arvestades, et enamasti on naised need, kes viivad läbi Ebola viirushaigusesse surnud 

sugulaste matuserituaale; 

R. arvestades, et liialt nakatumisohtu kartvad naised loobuvad arstiabist ja pereplaneerimise 

teenustest; 

S. arvestades, et Aafrikas on Ebolasse nakatumist seostatud küttimise, loomade veristamise 

ja nakatunud loomade, näiteks ahvide ja nahkhiirte liha töötlemisega; 

T. arvestades, et Ebola viirushaiguse pandeemia vastane ELi hädaabi oleks võinud olla 

paremini korraldatud, et seda iseloomustas kohapealse kiire tehnilise abi puudumine, 

liikmesriikide soovimatus teha koostööd ja ebapiisav keskne kooskõlastamine ELi 

tasandil; 

1. tunnustab rahvusvahelise üldsuse tegevust võitluses Ebola viirushaigusega ning kutsub 

sedasama üldsust üles formuleerima edasised tegevusstrateegiad, et sihipäraste 

meetmetega reageerida naiste ja tütarlaste elutegelikkuse tõsiasjadele; rõhutab, kui 

                                                 
1 http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women. 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/ebola-outbreak-takes-its-toll-on-women
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olulised on sooliselt tasakaalustatud tervishoiuspetsialistide meeskonnad ning soo järgi 

liigitatud andmete ja teadusuuringute kättesaadavus, ning toonitab vajadust edendada 

algatusi, mille eesmärk on tagada haigete hooldamisel viiruse saanud naistele parem 

psühholoogiline ja terviseabi; 

2. kutsub rahvusvahelist kogukonda üles edendama teavitus- ja koolituskampaaniaid, et anda 

naistele teadmisi ohtlikest tegevustest, mida saaks vältida, ning levitada täpset teavet, mis 

kohalikesse tavadesse sekkumata aitab piirata nakatumisohtu; 

3. rõhutab, et naiste õiguste edendamisel tuleks naisi kaasata projektide koostamisse ja 

kohalikku otsustusprotsessi, kuna inimeste, eriti naiste ja tütarlaste võimekuse tõstmine 

tänasel päeval aitab nende ühiskondi ümber kujundada; 

4. on veendunud, et laialilagunevate tervishoiusüsteemide eriti maapiirkondades võimenduv 

negatiivne mõju emade tervisele on suur probleem, kuna haiglakohti jääb aina vähemaks, 

puuduvad väljaõppinud töötajad ning valitseb oht, et (tulevastel) emadel ei lasta haiglasse 

minna, kuigi see oleks vajalik, või nad hoiavad hiljem ise haiglast eemale; rõhutab 

seepärast, et selliste negatiivsete hoiakute tõttu jäävad haiged koju naiste hoole alla; 

toonitab vajadust investeerida rasedatele suunatud meetmetesse, et anda neile piisavat 

arstiabi ja luua naispatsientide ja hooldajate vahel usalduslikud suhted; palub komisjonil ja 

liikmesriikidel anda selliste meetmete jaoks rahalist toetust; kutsub komisjoni ja 

liikmesriike üles rakendama igasuguse asjakohase ELi rahastamise juures sooteadlikku 

eelarvestamist, mille juures on esmatähtis naistele ja lastele ning seksuaal- ja 

reproduktiivtervisesse suunatud rahastamine,  

5. soovitab Ebolapuhanguga võitlevatel organisatsioonidel kasutada erinevaid 

suhtlemisviise, sealhulgas kogukonnasisest suhtlemist ning võimaluse korral raadiot ja 

televisiooni, et kaasata naised üldsuse teadlikkuse tõstmisse haigusega seotud küsimustes; 

6. rõhutab, et vaja on uuenduslikke mobiilseid süsteeme, mis tagaksid tervisekaitse kogu 

piirkonna linna- ja maapiirkondades, ning nõuab meditsiiniõdede, kogukonna 

tervishoiutöötajate ja ämmaemandate koolitamiseks ja palkamiseks ELi erirahastamist; 

7. peab vajalikuks, et laialdaste vaktsineerimiskampaaniate korraldamisel vaktsineeritaks 

kõigepealt naised, kuna nemad on peamised ohvrid ja hooldajad ning vastutavad tihtipeale 

laste hariduse eest; 

8. toetab nakatumisvastast profülaktilist ravi erilise rõhuasetusega naistele; 

9. peab vajalikuks piisavate vahendite eraldamist ka võitlusele teiste rasedatele naistele eriti 

ohtlike haiguste, näiteks malaaria vastu; 

10. rõhutab, et vajatakse selgeid ja ühemõttelisi vastumeetmeid, mis tunnustavad naiste 

keskset tähtsust oma perede ja kogukondade kaitsel ning Ebola viirushaigusesse 

nakatumise teede tõkestamisel; rõhutab vajadust stimuleerida taastumist, sealhulgas 

meetmeid, et täita järgmised eesmärgid: naisorganisatsioonide kaasamine ettevõtmistesse, 

millega antakse teavet tervishoiu tähtsuse kohta, näiteks teabeüritustesse, millel räägitakse 

Ebola viirushaigusega seotud ettevaatusabinõudest naiste ja tütarlaste jaoks; Ebola 

viirushaigusest paranenute koolitamine meditsiiniõdedeks, koristajateks ja 



 

PE544.351v02-00 6/8 AD\1051799ET.doc 

ET 

pesumajatöötajateks; kõigile haiglatöötajatele ühesuguse kaitse tagamine; rõhutab ka, et 

tähtis on anda meestele ja naistele põhjalikku seksuaal- ja reproduktiivtervise alast teavet, 

eriti teavet paranemisjärgse seksuaalvahekorra ohtlikkuse kohta; 

11. soovitab asjaomaste maade valitsustel võtta vajalikke meetmeid võitluseks naiste ja 

tütarlaste häbimärgistamise ja isoleerimise vastu mõne nende pereliikme surma korral, 

ning tagada nende põhiõiguste, eelkõige pärimisõiguse ja hariduse saamise õiguse kaitse; 

12. juhib tähelepanu rahvusvaheliste abiorganisatsioonide väärtuslikule ja tulemuslikule tööle 

ning kohalike projektide detsentraliseeritud rahastamise arengule, mis tagab eriti naistele 

ja tütarlastele parema juurdepääsu olemasolevatele ressurssidele ja annab neile, tänu 

detsentraliseeritud koolitusstruktuuridele, piirkonnas tööhõivevõimalusi ning samas aitab 

piirata väljaõppinud meditsiinitöötajate nn ajude äravoolu haiguspiirkondadest; 

13. on endiselt väga mures Ebola viirushaiguse ränga lõivu pärast naiste ja tütarlaste seas ning 

toonitab, et kui soopõhiste probleemidega ei tegeleta, on sellel negatiivne mõju pikaajalise 

taastumise võimalustele ning soolisele võrdõiguslikkusele haigusest tabatud riikides; 

nõuab paranenud naiste ühiskonda taasintegreerimist nii sotsiaalses kui ka rahalises 

plaanis ja rõhutab, kuivõrd tähtis on edendada viirusest kõige enam ohustatud riikides 

parimaid tervishoiutavasid ja teavituskampaaniaid; kutsub ELi ja liikmesriike üles 

rahastama koolitusprogramme, mis teeksid naistest peategelased teadlikkuse tõstmisel; 

14. toonitab vajadust tunnistada kõnealust tüüpi sanitaarkriisi soolist mõõdet ja sellega 

tegeleda nii hädaolukordadele reageerimisel kui ka pikaajalises taastamistöös; 

15. nõuab tungivalt riigiasutustelt selle asjaolu arvessevõtmist, et sooline dünaamika võib 

aidata elusid päästa tänu muu hulgas naiste sihipärasele teavitamisele kaitsemeetmete 

tähtsusest nii kodus kui ka väljaspool; 

16. toonitab, et meedias tuleb õigesti kujutada naiste rolli ja nende elutegelikkust, et 

sotsiaalseid norme ei kasutataks teadlikult selliste soorollide tugevdamiseks, mis on 

vähemalt osaliselt naiste ebaproportsionaalselt kõrge nakatumismäära põhjuseks; 

17. väljendab muret selle pärast, et teave Ebola viirusnakkuse ja selle leviku kohta ei jõua 

viletsa kirjaoskuse tõttu kõigi inimesteni; rõhutab alternatiivsete teabe levitamise viiside 

tähtsust, näiteks võiks anda rohkem teavet raadio teel; võtab teadmiseks haiguspiirkonna 

võimuorganite mingil määral umbuskliku hoiaku ning rõhutab vajadust anda arstiabi ka 

maapiirkondades; 

18. palub ELil ja liikmesriikidel kaaluda pakilist vajadust eraldada vahendeid emade 

tervishoiusüsteemide tugevdamiseks, kaaluda tervishoiu infrastruktuuride taastamise 

pikaajalist mõju ja vajadust anda kannatanutele psühholoogilist abi;  

19. kutsub komisjoni ja farmaatsiavaldkonna teadlasi üles mitte lihtsalt suunama 

teadusuuringuid ja programmi „Horisont 2020” kaudu saadavat rahastamist maakera 

jõukate piirkondade vajaduste rahuldamisse, vaid võtma luubi alla tärkavate riikide mured 

ning pöörama erilist tähelepanu naistele, rasedatele naistele ja lastele, kusjuures 

lõppeesmärk on suuta anda arengumaadele taskukohaseid ravimeid neis maades levinud 

haiguste tõrjumiseks; 
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20. nõuab, et rahvusvaheline kogukond ja sealhulgas erafirmad kaotaksid empiirilistes 

teadusuuringutes esineva tühiku, uuriksid rohkem Ebola viirushaiguse konkreetset mõju 

naiste ja tütarlaste eludele ning kujundaksid põhjaliku arusaamise naiste ainulaadsest 

rollist sedalaadi tervishoiukriiside vastaste meetmete kujundamisel; 

21. rõhutab jõuliselt, kui tähtis on võidelda Ebolapuhangu tagajärjel teravnenud 

elanikkonnarühmade vaheliste pingetega, kuna on oht, et võivad levida müüdid, mis 

süüdistavad haiguse puhkemises teatavaid rahvusrühmi; väljendab ka muret laste äärmise 

haavatavuse pärast, arvestades mitte just viimases järjekorras asjaolu, et lapsi, kelle 

vanemad on surnud, peetakse haiguse edasikandjateks, nad aetakse ühiskonnast välja ja 

neid sunnitakse üksi tänaval elama; 

22. nõuab, et rahvusvaheline kogukond tegeleks Ebola viirushaiguse ränga majandusliku ja 

psühholoogilise mõjuga naiste jaoks ning suurendaks naiste mõjujõudu nii, et nad 

suudaksid oma nüüd sageli suurperedeks kujunenud perekondi ülal pidada ja nende eest 

hoolitseda; 

23. on mures naiste ülalpidamisvahendite vähenemise pärast väikepõllupidamise ja 

väikekaubitsemise olulise kokkukuivamise tõttu pärast viirushaiguse puhkemist, milline 

asjaolu veelgi suurendab naiste nakatumise ohtu; märgib ka naiste tegevust matuste 

ettevalmistamisel ning rõhutab, kui tähtis on piirata sellega seotud nakatumise ohtu viisil, 

mis ei ohustaks kultuuritavasid.  
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