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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 

oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

A. arvestades, et põlisrahvaste naised seisavad silmitsi keerulise süsteemiga, mis 

vastastikku tugevdab eri haavatavuse vormidest tulenevaid inimõiguste rikkumisi, sh 

diskrimineerimist soo, klassi ja etnilise päritolu alusel, nende enesemääramise õiguste 

rikkumist ja ressursside kontrollimist; 

B. arvestades, et maa hõivamine on keeruline küsimus, mis nõuab terviklikku 

rahvusvahelist lahendust; arvestades, et erilist tähelepanu tuleks pöörata põlisrahvaste 

naiste ja tüdrukute kaitsele; 

C. arvestades, et hinnanguliselt iga kolmandat põlisrahvaste naist on nende elu jooksul 

vägistatud; arvestades, et põlisrahvaste naised kogevad tõenäolisemalt seksuaalse 

vägivalla eri vorme ning on samuti langenud ahistamise, väljapressimine ja vägistamise 

ohvriks riigiametnike poolt ning äritegevuse raames, eelkõige seoses kaevandustöödega 

põlisrahvaste maal; arvestades, et sellistest kuritegudest jäetakse sageli teatamata; 

D. arvestades, et maa hõivamine ei pruugi olla välisinvesteeringute tagajärg ning maad 

võivad hõivata ka valitsused ja kohalikud kogukonnad; 

E. arvestades, et põlisrahvaste naised kogevad seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -

õigustega seotud takistusi, nagu seksuaal- ja reproduktiivtervise alaste nõuannete 

puudumine, juurdepääsu puudumine asutustele ja vahenditele, õigusaktid, mis 

keelustavad abordi isegi vägistamise korral, mis toob kaasa emade suremuse kõrge 

taseme, ning teismeliste rasedus ja suguhaiguste levik; 

F. arvestades, et põlisrahvaste naiste õiguste rikkumise puhul esineb sageli karistamatust, 

eelkõige seetõttu, et neile naistele ei võimaldata tihti juurdepääsu õiguskaitsevahendile 

ning puuduvad järelevalvemehhanismid ja sooliselt liigendatud andmed; 

G. arvestades, et põlisrahvaste maad ja territooriumid on enamasti ka suure bioloogilise 

mitmekesisusega alad ning seetõttu tuleks neid eriliselt kaitsta; 

H. arvestades, et ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioonis on sätestatud, et enne 

põlisrahvaste maid ja territooriume mõjutavate mis tahes meetmete võtmist tuleb 

põlisrahvastega konsulteerida ning neilt vabatahtlik ja teadev eelnev nõusolek saada; 

arvestades, et selle põhimõtte rakendamine nõuab põlisrahvaste naiste täielikku 

osalemist nendes protsessides; 

I. arvestades, et suurte taristuprojektide elluviimine ilma põlisrahvaste vabatahtliku, 

teadva ja eelneva loata on põhjustanud põlisrahvaste maaga seotud õiguste ja 

enesemääramise süstemaatilist rikkumist, millel on olnud ebaproportsionaalne mõju 

põlisrahvaste naistele; 

J. arvestades, et kuigi põlisrahvaste naissoost inimõiguste kaitsjad mängivad olulist rolli 

naiste kaitsmisel põlisrahvaste kogukondades, on nende tegevust kriminaliseeritud ning 

nende suhtes on kasutatud mitmesugust vägivalda, muu hulgas on neid ahistatud, 
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vägistatud ja tapetud; 

K. arvestades, et on suurenenud eraviisiline hüvitiste maksmine, millega eraettevõtjad 

pakuvad rahalist hüvitist vägivalla ohvriks langenud naistele, kes vastutasuks kirjutavad 

alla lepingule, millega kohustuvad ettevõtjat mitte kohtusse andma; arvestades, et 

riikidel lasub esmane vastutus põlisrahvaste õigustega seotud rahvusvaheliste 

kohustuste täitmise tagamise eest ning seepärast peab neil lasuma ka esmane vastutus 

rikkumiste vältimise ning tõe, õigluse ja ohvritele kahju hüvitamise edendamise eest;  

L. arvestades, et enesemääramise õiguse rikkumine neokolonialistlike võimustruktuuride 

ja riiklike tavade poolt avaldab põlisrahvastele, eriti naistele ja tütarlastele negatiivset 

mõju; 

M. arvestades, et põlisrahvaste naiste kollektiivsed õigused ja üksikisiku õigused on 

otseselt seotud, kuivõrd üksikisiku inimõiguste rikkumisel on negatiivne mõju 

põliselanike kui rühma õiguste kollektiivsele kaitsmisele; 

N. arvestades, et põlisrahvaste maaga ja maaomandiga seotud õiguste vähene kaitse 

muudab põlisrahvaste naised kaitsetuks sundümberasustamise, ekspluateerimise ja 

inimkaubanduse vastu, mis muudab valitsustel lihtsamaks viia põlisrahvaste 

territooriumil ellu hävitavaid projekte, ilma et põlisrahvastega oleks sisuliselt 

konsulteeritud ja nende eelnev nõusolek saadud; 

O. arvestades, et eraettevõtjate poolse maa hõivamise puhul on tavaliselt kohal 

erajulgeoleku- ja sõjalised jõud, mis toob muu hulgas kaasa otsese ja kaudse vägivalla 

kasvu põlisrahvaste territooriumidel, mis omakorda mõjutab otseselt kogukondi ning 

eelkõige kogukonnajuhte ja naisi; 

P. arvestades, et põlisrahvaste naiste seksuaal- ja reproduktiivõigusi on ajalooliselt rikutud 

– muu hulgas on kasutatud sundsteriliseerimist ja sundabielusid kultuurilise 

assimilatsiooni poliitika osana; 

Q. arvestades, et turu liberaliseerimine ja dereguleerimine on toonud kaasa välismaised 

otseinvesteeringud põlisrahvaste territooriumidel ilma nende eelneva nõusolekuta ja 

nendega sisuliselt konsulteerimata, mille tulemuseks on põlisrahvaste naiste inimõiguste 

rikkumine; arvestades, et arengut ei saa mõõta majanduskasvu näitajate alusel, vaid 

eelkõige tuleks arvesse võtta vaesuse ja ebavõrdsuse vähenemist; 

1. kutsub kõiki liikmesriike üles tunnustama põlisrahvaste õigust oma esivanemate 

territooriumidele; rõhutab erilist sidet põlisrahvaste naiste ja nende esivanemate 

territooriumide vahel, pidades eelkõige silmas traditsioone ja tavasid, mis seostuvad 

loodusvarade säästva majandamise ning kogukonnasisese toetuse ja toimetulekuga ning 

sisaldavad teistele kogukondadele väärtuslikku teavet, millest ei tohi ilma jääda; 

väljendab muret maa hõivamise ja ressursside kaevandamise tagajärgede pärast 

põlisrahvaste kogukondadele ja eelkõige põlisrahvaste naistele, sest see toob kaasa 

vaesust, tõrjutust ja inimõiguste rikkumisi, sh soolist vägivalda, väärkohtlemist ja 

ärakasutamist;  

2. kutsub ELi üles osalema konstruktiivsetes läbirääkimistes hargmaiseid ettevõtjaid 

käsitleva ÜRO lepingu üle, mis tagab põlisrahvaste ning eriti naiste ja tütarlaste 
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inimõiguste austamise; 

3. toonitab kliimamuutuste otsest mõju põlisrahvaste hulka kuuluvatele naistele, mis 

sunnib neid hülgama oma traditsioone ja tavasid või ümber asuma ning millega kaasneb 

vägivalla, väärkohtlemise ja ärakasutamise oht; kutsub kõiki riike, sh ELi ja liikmesriike 

üles kaasama põlisrahvaid ja eriti põlisrahvaste naisi ja maakogukondi oma 

kliimamuutustega võitlemise strateegiatesse ning kohanemise ja leevendamisega seotud 

tõhusate kliimastrateegiate väljatöötamisse, võttes arvesse soopõhiseid tegureid; nõuab, 

et kliimast põhjustatud sundrände küsimust võetaks tõsiselt; on valmis alustama arutelu 

kliimast tingitud rännet käsitleva sätte kehtestamise üle; nõuab, et moodustataks 

eksperdirühm selle küsimuse uurimiseks rahvusvahelisel tasandil, ning nõuab tungivalt 

kliimast tingitud rände käsitlemist rahvusvahelises tegevuses; nõuab tõhusamat 

rahvusvahelist koostööd, et tagada vastupanuvõime kliimamuutustele;  

4. võtab teadmiseks 2010. aastal ÜRO poolt avaldatud uuringu murettekitavad tulemused, 

mis näitavad, et põlisrahvaste naiste vägivaldse kohtlemise ja vägistamise 

esinemissagedus on suurem kui naiste puhul üldiselt; kutsub seetõttu liikmesriike ja ELi 

üles ühemõtteliselt hukka mõistma vägivalla, sh seksuaalse vägivalla kasutamist 

põlisrahvaste naiste vastu; on seisukohal, et erilist tähelepanu tuleks pöörata vägivalla 

ohvriks langenud naistele ja tütarlastele, tagades neile juurdepääsu erakorralisele 

arstiabile ja psühholoogilise toele; 

5. palub komisjonil seetõttu oma välispoliitika raames koostöös kodanikuühiskonna ja 

inimõiguste organisatsioonidega tagada põlisrahvaste, eelkõige haavatavate naiste ja 

tütarlaste inimõiguste austamine vastuvõtukeskustes; 

6. kutsub kõiki riike üles võtma endale kohustust tagada, et põlisrahvastel, eriti tütarlastel 

ja naistel, oleks nõuetekohane juurdepääs haridusele, ning edendada kultuuridevahelist 

avalikku poliitikat ja algatusi, mille eesmärk on tõsta kodanikuühiskonnas teadlikkust 

põlisrahvaste õigustest, et võidelda stereotüüpide vastu; kutsub kõiki riike üles tagama 

põlisrahvaste kultuurilise mitmekesisuse säilitamine, arendades koostöös põlisrahvaste 

ja eriti naistega materjale haridussüsteemidele ja suutlikkuse suurendamise programme, 

et tõsta teadlikkust põlisrahvaste kultuurist, traditsioonidest, keeltest ja õigustest; kutsub 

kõiki riike üles kasutama selliseid materjale ja suutlikkuse suurendamise programme 

avalike teenistujate, sh politsei, kohtuametnike ja tervishoiutöötajate koolitamisel;  

7. kutsub kõiki riike üles tagama põlisrahvaste vabatahtliku, teadva ja eelneva nõusoleku 

kõikidele projektidele, mis neid mõjutavad, ning seda, et nende õigusi, sh maaga seotud 

õigusi, austataks ja kaitstaks kogu protsessi vältel; kutsub kõiki riike üles tagama, et 

selline nõusolek oleks nõutav kõigi koostööpartnerite, sh kolmandates riikides 

tegutsevate äriühingute puhul; 

8. nõuab põliselanike õigusi rikkudes nende territooriumile viidud erajulgeoleku- ja 

sõjaliste jõudude väljaviimist; 

9. kutsub kõiki riike üles tagama, et põlisrahvastel, eelkõige naistel, oleks äriühingute 

poolt toimepandud õiguste rikkumisel juurdepääs kohtumehhanismidele ning et ei 

legitimeeritaks eraviisilise hüvitamise vorme, mis ei taga õiguskaitse kättesaadavust; 

kutsub kõiki riike üles värbama oma kohtusüsteemidesse rohkem naisi, et kaotada 

nende struktuuride üldiselt patriarhaalne süsteem; rõhutab vajadust kehtestada 
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mehhanismid, millega tagatakse, et põlisrahvaste naisi ei kohelda diskrimineerivalt, sh 

asjakohased suulise tõlke teenused ja õigusabi; 

10. kutsub kõiki riike üles kehtestama asjakohaseid eeskirju, mis tagaksid 

kogukonnajuhtide vastutuse oma otsuste ja tegevuse eest maa haldamise valdkonnas 

avalike, riigi ja kogukondade maade puhul, ning soodustama muutusi seaduslikes ja 

traditsioonilistes tavades, mis diskrimineerivad naisi maaomandi ja pärandi suhtes; 

11. kutsub kõiki riike üles tagama, et põlisrahvaste naistele ja tütarlastele tagatakse täielik 

kaitse ja tagatised igasuguse vägivalla, sh seksuaalse ja soolise vägivalla, soopõhise 

tapmise, varajaste ja sundabielude, naiste suguelundite moonutamise ja muude kahjulike 

tavade vastu; 

12. nõuab ELi õigusaktide vastuvõtmist, millega kehtestatakse ÜRO äritegevuse ja 

inimõiguste juhtpõhimõtetel ja OECD hoolsuskohustuste suunistel põhinevad 

hoolsuskohustused, et tagada inimõiguste, sh põlisrahvaste naiste õiguste austamine 

ning asjakohased sotsiaalsed ja keskkonnastandardid; soovitab pöörata sellele 

küsimusele ELi välispoliitikas suuremat tähelepanu, muu hulgas inimõigustealastes 

dialoogides kolmandate riikidega, samuti ELi poliitikadokumentides ning teiste 

riikidega läbiräägitavates või sõlmitavates kaubandus-, koostöö- ja arengulepingutes; 

nõuab seetõttu ELi kaubanduslepingutesse inim-, töö- ja keskkonnaõiguste siduvaid ja 

jõustatavaid sätteid, milles pööratakse erilist tähelepanu põlisrahvaste, eriti naiste 

õigustele; 

13. kutsub kõiki riike üles tagama põlisrahvaste naistele ja tütarlastele juurdepääsu 

kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ja tervisega seotud õigustele, eelkõige seksuaal- ja 

reproduktiivtervisega seotud teenustele ja õigustele; kutsub komisjoni ja Euroopa 

välisteenistust üles edendama juurdepääsu seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenustele 

ELi arengukoostöö programmides; 

14. kutsub kõiki riike üles võtma vajalikke meetmeid tagamaks, et riigiasutused hoiduvad 

avalikest avaldustest või deklaratsioonidest, mis häbimärgistavad põlisrahvaste naisi ja 

õõnestavad nende õigustatud rolli oma territooriumi kaitsmisel maa hõivamise ja 

ressursside kaevandamise eest, ning kutsub üles nende olulist rolli demokraatlikus 

ühiskonnas avalikult tunnustama; 

15. kutsub kõiki riike, sh ELi ja selle liikmesriike üles koguma sooliselt liigendatud 

andmeid põliselanike naiste olukorra kohta, sh seoses maaga seotud õiguste 

tunnustamise ja neile juurdepääsu, naistevastase vägivalla ja toiduga kindlustatuse 

küsimustega; 

16. mõistab hukka põlisrahvaste naissoost inimõiguste kaitsjate kriminaliseerimise ja kohtu 

alla andmise; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles eraldama ELi rahalised 

vahendid, et kaitsta territooriume ja tagada piisav rahastamine põlisrahvaste inimõiguste 

kaitsjate, eriti naiste toetamiseks, seda eelkõige demokraatia ja inimõiguste Euroopa 

rahastamisvahendi (EIDHR) ja mehhanismi ProtectDefenders raames; nõuab tungivalt, 

et ELi delegatsioonid asjaomastes riikides jälgiksid tähelepanelikult põlisrahvaste 

naissoost inimõiguste kaitsjate olukorda ja pakuksid igakülgset toetust; 

17. kutsub komisjoni üles tõhustama Euroopa investoreid hõlmavate suurte maa 
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omandamiste aruandlust ja järelevalvet, et õigeaegselt hinnata ohte põlisrahvaste ja eriti 

naiste jaoks; 

18. kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles kavandama ja rakendama programme, 

mis käsitlevad põlisrahvaste konkreetseid ja kollektiivseid õigusi, sh nende 

mittediskrimineerimise õigust ja maaga seotud õigusi; 

19. kutsub ELi üles tugevdama ELi maapoliitika suuniseid ja inimõiguste kaitset 

rahvusvahelistes kokkulepetes ja lepingutes ning edendama oma väärtusi seoses naiste 

ja tütarlaste ning eriti maapiirkondade naiste ja tütarlaste kaitsega, sest nemad on 

üldiselt maaga seotud muudatuste suhtes haavatavamad ja neil on enamasti halvem 

juurdepääs maale ja vähem vastavaid õigusi; 

20. kutsub ELi üles toetama arenguriike investeerimisraamistikuga seotud otsuste 

tegemisel, edendades samal ajal kõigi sidusrühmade, eriti naiste ja põlisrahvaste naiste 

kaasamist sellesse protsessi; 

21. kutsub kõiki riike ja ELi üles edendama ja soovitama paremat andmete kogumist 

põlisrahvaste kohta sugude kaupa, pidades silmas naiste ja tütarlaste haavatavust ning 

olukorda; 

22. kutsub kõiki riike üles investeerima teadusuuringutesse, et saada enam teadmisi maa 

hõivamise mõju kohta naistele ja koostada põhjalikum analüüs selle nähtuse soolistest 

tagajärgedest, mis tooks kaasa täitmisele pööratavad suunised maatehingute 

reguleerimiseks; 

23. rõhutab, et äriühingute välisinvesteeringud võivad aidata kaasa majanduslikule ja 

tehnoloogilisele arengule ning tööhõive ja taristu arengule ning anda naistele võimaluse 

saada isemajandavaks, suurendades tööhõivet; rõhutab, et investeeringute suurendamine 

arenguriikides on oluline samm riikide ja piirkondade majanduse edendamiseks. 
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