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EHDOTUKSET 

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 

ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon naisiin kohdistuvaa syrjintää lainsäädännössä ja käytännössä 

käsittelevän YK:n työryhmän 27. toukokuuta 2016 julkistaman kertomuksen1, 

– ottaa huomioon EU:n komission 27. huhtikuuta 2017 esittämät perustellut lausunnot 

EU:n lainsäädännöstä, joka koskee miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua työhön ja 

ammattiin liittyvissä asioissa (yhdenvertaisesta kohtelusta annettu 

direktiivi 2006/54/EY), ja äitiyslomadirektiivistä (neuvoston direktiivi 92/85/ETY), 

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 

8 artiklan mukaan naisten ja miesten tasa-arvo on yksi unionin perusperiaatteista ja että 

sen on siksi oltava keskeinen asia kaikissa jäsenvaltioissa; 

B. ottaa huomioon, että unionin perustana olevat arvot ovat oikeusvaltio ja 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sukupuolten tasa-arvo ja vähemmistöihin kuuluvien 

oikeudet mukaan luettuina, ja että nämä arvot ovat yleismaailmallisia ja jäsenvaltioille 

yhteisiä (SEU:n 2 artikla); 

C. ottaa huomioon, että saamallaan 50,8 pisteellä Unkari on toiseksi viimeisellä sijalla 

Euroopan tasa-arvoinstituutin vuoden 2017 tasa-arvoindeksissä ja se on lisäksi 

menettänyt 1,6 pistettä vuoden 2010 jälkeen; 

D. katsoo, että on perusteltua edellyttää, että valtiosta riippumattomien järjestöjen 

rahoitukseen ei liity epäselvyyksiä; 

E. toteaa, että monet kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet painokkaasti 

Unkaria sen taantumisesta ihmisoikeusasioissa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan, 

naisten oikeuksien järjestöt mukaan lukien, sovellettavista rajoituksista; ottaa 

huomioon, että jäljempänä esitettyyn tapaan toteutetut rajoittavat säännökset ja 

politiikat ovat aiheuttaneet huomattavia vaikeuksia naisten oikeuksia ajaville 

järjestöille, jotka tuottavat ainutlaatuisia palveluja sukupuoleen perustuvan väkivallan ja 

perheväkivallan uhreille, ja vaarantavat näiden järjestöjen vero- ja muiden etujen 

saannin; 

F. ottaa huomioon, että Unkari on yksi merkittävimmistä ihmiskaupan lähtömaista 

unionissa; 

G. ottaa huomioon, että vaikka Unkarissa on vakaa kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä 

ja yleinen sairausvakuutus ja vaikka YK:n sopimuksien täytäntöönpanoa valvovat 

elimet ovat antaneet asiasta suosituksia, nykyaikaisten ehkäisymenetelmien 

kustannukset on kokonaisuudessaan suljettu Unkarin terveydenhuoltojärjestelmän 

ulkopuolelle eikä millekään ehkäisymenetelmälle myönnetä korvauksia, mikä estää 

nykyaikaisen perhesuunnittelun; toteaa, että Unkari on yksi harvoista jäsenvaltioista, 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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joissa jälkiehkäisyn saaminen edellyttää lääkemääräystä, ja tämä on vastoin komission 

vuonna 2015 antamaa suositusta, että jälkiehkäisyä myytäisiin käsikauppalääkkeenä; 

toteaa, että paperittomilla maahanmuuttajanaisilla ei ole oikeutta muuhun 

terveydenhuoltoon kuin kiireelliseen terveydenhuoltoon, ei siis myöskään 

minkäänlaiseen äitiyshuoltoon; ottaa huomioon, että YK:n naisten syrjinnän poistamista 

käsittelevä komitea (CEDAW) ilmaisi huolensa ja kehotti hallitusta takaamaan 

mahdollisuuden turvalliseen aborttiin ilman, että naiset joutuvat osallistumaan 

pakolliseen neuvontaan ja suostumaan lääkehoidon kannalta tarpeettomaan 

odotusaikaan, mutta kyseiset vaatimukset ovat edelleen käytössä eikä lääkkeellistä 

aborttia ole edelleenkään saatavilla, mikä leimaa palveluita hakevat naiset ja tekee 

palveluista heille vaikeasti saatavia; 

H. toteaa, että Unkarin perustuslain määritelmä, jonka mukaan perhe perustuu avioliittoon 

ja kumppanin ja lapsen väliseen suhteeseen, on vanhentunut ja perustuu 

konservatiivisiin näkemyksiin; ottaa huomioon, että samaa sukupuolta olevien välinen 

avioliitto on kielletty; ottaa huomion, että lähes 70 prosenttia Euroopan unionin 

perusoikeusviraston vuonna 2014 toteuttamaan hlbti-kyselyyn vastanneista henkilöistä 

kertoi välttävänsä tiettyjä paikkoja pelätessään joutuvansa hlbti-henkilönä ahdistelun tai 

pahoinpitelyn kohteeksi; 

I. ottaa huomioon, että Euroopan neuvoston 47 jäsenestä tähän mennessä 30 on ratifioinut 

Istanbulin yleissopimuksen ja että 15 jäsentä, Unkari mukaan lukien, on allekirjoittanut 

sen mutta ei ole vielä ratifioinut sitä; toteaa, ettei ratifiointiprosessi ole edistynyt 

Unkarissa helmikuun 2017 jälkeen; toteaa, että vaikka perheväkivalta kriminalisoitiin 

vuonna 2013, kyseisen lainsäädännön täytäntöönpanossa on ongelmia eikä 

perheväkivallan määritelmään ole sisällytetty seksuaalista väkivaltaa; toteaa lisäksi, 

ettei Unkarilla ole kokonaisvaltaista strategiaa tai toimintasuunnitelmaa naisiin 

kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi; ottaa huomioon, että Euroopan 

unionin perusoikeusviraston toteuttamasta uusimmasta tutkimuksesta ilmenee, että 

sukupuoleen perustuvan väkivallan laajasta esiintymisestä on näyttöä: Euroopan tasa-

arvoinstituutin vuoden 2015 tietojen mukaan Unkarissa 27,7 prosenttia naisista on 

kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai molempia täytettyään 15 vuotta, ainakin 

50 naista kuolee joka vuosi sukulaisten tai kumppaniensa väkivallan seurauksena ja 

satojentuhansien naisten perheet pahoinpitelevät heitä toistuvasti; toteaa, että naisten 

oikeuksia ajavien järjestöjen mukaan syyllinen on 95 prosentissa väkivaltatapauksista 

mies ja uhri nainen tai tyttö; toteaa, että monet naiset eivät halua tehdä pahoinpitelystä 

rikosilmoitusta, koska heitä kohdellaan vihamielisesti poliisiasemilla ja 

tuomioistuimissa; ottaa huomioon, että lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen 

toiminta syyllisten paljastamiseksi ja syytteeseen asettamiseksi on laajalti tehotonta, 

minkä vuoksi väkivallan uhrit ovat entistä haluttomampia tekemään rikosilmoituksia 

eikä viranomaisiin luoteta; toteaa, että sekä viranomaisissa että sosiaalisissa piireissä on 

vallalla uhreja syyllistävä ajattelutapa; 

J. ottaa huomioon, että CEDAW-komitean vuonna 2013 esittämissä loppupäätelmissä 

kehotettiin Unkaria muun muassa tarkistamaan perhepolitiikkaansa ja sukupuolten tasa-

arvoa koskevaa politiikkaansa sen varmistamiseksi, että perhepolitiikalla ei estetä naisia 

käyttämästä täysimääräisesti oikeuttaan syrjimättömyyteen ja tasa-arvoon, että 

moniperusteisen syrjinnän uhreille taataan asianmukaiset oikeussuojakeinot, että 

suoritetaan järjestelmällisesti voimassa olevien lakien ja lakiehdotuksien 
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sukupuolivaikutuksien arviointi ja että uuden lainsäädäntökehyksen täytäntöönpano ei 

johda taantumaan; toteaa, että yksikään hallitus ei ole tähän mennessä pannut näitä 

suosituksia asianmukaisesti täytäntöön; toteaa, että suositusten täytäntöönpanoa 

koskevaa suunnitelmaa ei ole laadittu; 

K. toteaa, että haitalliset sukupuolistereotypiat ja naisten roolia yhteiskunnassa koskevat 

oletukset samoin kuin seksuaalinen syrjintä ovat levinneet laajalle Unkarin 

yhteiskunnassa; toteaa, että Unkarin hallitus suhtautuu vanhakantaisesti 

sukupuolikysymyksiin ja korvaa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen 

”perhenäkökulman” valtavirtaistamisen edistämisellä toivotun väestölisäyksen 

yhteydessä ja käyttää väärin sukupuolen ja sukupuolten tasa-arvon käsitteitä; 

L. ottaa huomioon, että naisten työllisyystaso on noussut Unkarissa merkittävästi 

vuoden 2010 tasoon verrattuna; 

1. panee merkille viime vuosina toteutetut toimet työ- ja yksityiselämän 

yhteensovittamisen parantamiseksi; muistuttaa komission huhtikuussa 2017 antamasta 

ehdotuksesta direktiiviksi vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja yksityiselämän 

tasapainottamisesta1 ja rohkaisee Unkarin hallitusta edistämään sen pikaista 

hyväksymistä; 

2. suhtautuu myönteisesti siihen, että päiväkotipaikkojen määrää lisättiin noin 

23 prosenttia vuosina 2010–2016 ja että Unkarissa otettiin vuonna 2017 käyttöön uusi ja 

joustavampi lastenhoitojärjestelmä, joka mukautuu paremmin paikallisiin oloihin ja 

auttaa naisia palaamaan työmarkkinoille; 

3. pitää kuitenkin valitettavana, ettei Unkari ole vieläkään saavuttanut Barcelonan 

tavoitteita, ja kehottaa Unkarin hallitusta asettamaan ne etusijalle ja ottamaan 

perhepolitiikassaan huomioon kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yhteiskunnan 

jäsenet; 

4. pitää valitettavana, että sukupuolten tasa-arvoa koskevia politiikkoja on tulkittu 

uudelleen ja kavennettu niin, että ne lähenevät perhepolitiikkaa, ja muistuttaa naisten ja 

miesten yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämisen kansallisesta strategiasta (2010–2021) 

ja sen tavoitteista sekä siitä, ettei Unkari ole vielä pannut strategiaa täytäntöön; 

huomauttaa, että sukupuolen käsitteen virheellinen tulkinta on hallinnut julkista 

keskustelua Unkarissa, ja tuomitsee sukupuolen ja sukupuolten tasa-arvon käsitteiden 

tahallisen väärintulkinnan; korostaa, että tasa-arvopolitiikan tavoitteena on oltava 

kaikilla yhteiskunnan aloilla huolehtia siitä, ettei ketään syrjitä sukupuolensa vuoksi, 

että jokaisen yksilön oikeuksia kunnioitetaan ja että naisten ja miesten tasa-arvoinen 

osallistuminen kaikilla yhteiskunnallisen elämän tasoilla taataan; kehottaa siksi 

palaamaan sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen käsitteeseen analyysi- ja 

ratkaisuvälineenä ja panemaan kaikilla aloilla täytäntöön kansallisen strategian näine 

tavoitteineen; kehottaa Unkarin hallitusta panemaan CEDAW-komitean vuonna 2013 

antamat suositukset viipymättä täytäntöön ja tarkastelemaan ja päivittämään kansallista 

strategiaansa, jonka käsittely on jäänyt kesken, tai korvaamaan sen uudella sukupuolten 

tasa-arvoa koskevalla strategialla, jolla varmistetaan konkreettiset määräajat ja 

vastuulliset toimijat, asettamaan käyttöön rahoitusta ja valvontamekanismeja sen 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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vaikuttavaksi täytäntöön panemiseksi ja kuulemaan naisten oikeuksia ajavia 

kansalaisjärjestöjä koko prosessin ajan; 

5. pitää valitettavana kapea-alaista perheen määritelmää, jolla syrjitään avopuolisoita ja 

samaa sukupuolta olevia pariskuntia; muistuttaa Unkaria siitä, että seksuaaliseen 

suuntautumiseen perustuva syrjintä on kielletty; 

6. korostaa, että on tärkeää lisätä naisten vaikutusmahdollisuuksia erityisesti heidän 

poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin oikeuksiinsa nähden, sillä se on 

ennakkoedellytys ilmapiirille, jossa perheet voivat kukoistaa; 

7. pitää valitettavana, että naisia on hyvin vähän poliittisissa päätöksentekotehtävissä ja 

että tähän mennessä vain 10 prosenttia Unkarin parlamentin jäsenistä on ollut naisia, 

mikä on vähemmän kuin missään muussa jäsenvaltiossa, eikä maan hallituksessa ole 

yhtään naisministeriä; korostaa, että demokratian toteutumisen kannalta on keskeistä, 

että naisia on poliittisissa päätöksentekotehtävissä yhtä paljon kuin miehiä; muistuttaa 

CEDAW-komitean ja Etyjin antamista suosituksista ottaa käyttöön lakisääteiset kiintiöt 

kansallisissa vaaleissa; painottaa, että poliittisten puolueiden olisi näytettävä esimerkkiä 

yhtäläisten mahdollisuuksien ja sukupuolten tasapuolisen edustuksen alalla ja otettava 

käyttöön vaikuttavia lainsäädäntötoimia, joilla lisätään naisten osallistumista 

politiikkaan ja päätöksentekoon; huomauttaa, että työ- ja yksityiselämän parempi 

tasapainottaminen ja vastuun jakaminen vanhempien välillä ovat tärkeitä toimia, joilla 

lisätään naisten edustusta poliittisen päätöksenteon kaikilla tasoilla; 

8. toteaa, että naisten nykyinen työllisyysaste on 61,2 prosenttia ja että naisten 

työllisyyteen liittyvä suurin parannus on havaittavissa alle kuusivuotiaiden lasten äitien 

ryhmässä, ja ottaa huomioon myönteiset toimet, joita Unkarin hallitus on toteuttanut 

vuodesta 2010 auttaakseen lapsiperheitä ja äitejä ja joita ovat muun muassa 

ylimääräinen lastenhoitokorvaus ja uusi päivähoitojärjestelmä; 

9. suhtautuu myönteisesti siihen, että Unkarin hallitus on vuodesta 2010 hyväksynyt useita 

romaneihin kohdistettavia yhteiskuntaa, sosiaalista osallisuutta, perhepolitiikkaa, 

terveyspolitiikkaa ja koulutusalaa koskevia toimia, esimerkiksi romaniäitien ja -lasten 

terveysohjelman, romanitaustaisten terveydenhuoltoalan valvojien ja edustajien 

koulutusohjelmat sekä varhaislapsuuden kehitysohjelmat; kehottaa Unkarin hallitusta 

edelleen edistämään kyseisten politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja 

toimittamaan mahdollisimman pian näyttöä niiden vaikutuksesta romaninaisten 

tilanteeseen; 

10. on huolissaan kansalaisjärjestöjen liikkumatilan supistumisesta ja pyrkimyksistä valvoa 

niitä ja rajoittaa niiden valmiuksia jatkaa laillista toimintaa; on huolissaan Unkarin 

ulkomailta tukea saavien järjestöjen avoimuutta koskevan lain vaikutuksesta 

kansalaisyhteiskunnan järjestöihin, jotka saavat tukea unionilta, Euroopan talousalueelta 

tai kolmansilta mailta, kuten niin sanotun ”Seis, Soros” -lainsäädäntöpaketin (Stop 

Soros) hyväksymisestä; korostaa, että nämä kehityskulut vaikuttavat kielteisesti 

kansalaisjärjestöjen toimintaan, mukaan lukien monet järjestöt, jotka ajavat naisten, 

hlbti-henkilöiden, vammaisten, etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen, 

maahanmuuttajien, pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden haavoittuvassa 

asemassa olevien ryhmien oikeuksia ja ovat ratkaisevan tärkeitä perusihmisoikeuksien 

suojelulle ja yhteiskunnan toiminnalle ja kehitykselle, koska ne tarjoavat palveluja, 
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lisäävät ammatillista ja yleistä tietoisuutta, kehittävät valmiuksia sekä toimivat 

sukupuolten tasa-arvoa parantavien sääntely- ja politiikkatoimien puolestapuhujina ja 

myötävaikuttavat niihin; panee huolestuneena merkille yhteiskunnallisen ilmapiirin, 

joka johtuu viime vuosien politiikasta, ja tuomitsee epäluulon ja vihamielisyyden, joilla 

moniin naisten oikeuksien puolustajiin ja tutkijoihin suhtaudutaan heidän 

sitoutuneisuutensa vuoksi; kehottaa painokkaasti Unkarin hallitusta edistämään ja 

kohentamaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevia kysymyksiä ja kumoamaan lait, 

joissa leimataan ulkomailta tukea saavat järjestöt; kannustaa hallitusta sen sijaan 

hyödyntämään naisten oikeuksia ajavien järjestöjen asiantuntemusta ja kokemuksia, kun 

se suunnittelee ja panee täytäntöön sääntely- ja politiikkatoimia sukupuolten tasa-arvon 

ja naisten oikeuksien alalla, sekä hyödyntämään tässä yhteydessä asianmukaisesti 

vakiintuneita neuvoa-antavia foorumeita; 

11. ehdottaa komission hallinnoiman eurooppalaisen demokratiarahaston perustamista 

vahvistamaan demokratian ja ihmisoikeuksien alalla toimivien kansalaisyhteiskunnan ja 

kansalaisjärjestöjen tukea, jotta vahvistetaan tyttöjen ja naisten oikeuksia ajavien 

järjestöjen kaltaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita; 

12. pitää valitettavana, että Unkarin tapahtumat ovat viime vuosina horjuttaneet vakavasti 

oikeusvaltiota, jota ilman naisten ja vähemmistöihin kuuluvien naisten, kuten romani- ja 

maahanmuuttajanaisten sekä lbt-naisten, oikeuksia ei pystytä takaamaan riittävästi ja 

syrjimättömästi; 

13. on huolestunut vihamielisestä suhtautumisesta maahanmuuttajiin ja pakolaisiin 

Unkarissa; tuomitsee valtion ja hallituksen virkamiesten harjoittaman vihapuheen; 

kehottaa Unkarin hallitusta varmistamaan, että maahanmuuttajien ja pakolaisten 

ihmisoikeuksia vahvistetaan; 

14. muistuttaa, että naisiin kohdistuvassa väkivallassa Unkarissa niin kuin kaikissa 

muissakin jäsenvaltioissa on kyse jatkuvasta ja rakenteellisesta 

ihmisoikeusloukkauksesta; kehottaa Unkarin hallitusta ratifioimaan Istanbulin 

yleissopimuksen varauksetta ja mahdollisimman pian sekä sitoutumaan sen säännöksien 

sisällyttämiseen Unkarin lainsäädäntöön, mikä olisi tärkeä toimi pyrittäessä muuttamaan 

perheväkivallan kulttuurista normia ja suojelemaan väkivallan uhreiksi joutuneita naisia 

ja tyttöjä; tuomitsee sen, että perheväkivaltaan puututaan sellaisena vasta kahden 

tapauksen jälkeen; vaatii, että tiedotusta, neuvontaa ja tukea tarjoavien elinten rahoitusta 

jatketaan, jotta niillä voidaan tarjota naisille tehokasta suojelua ja turvaa; kehottaa 

komissiota jatkamaan vuoropuhelua Unkarin hallituksen kanssa yhteistyössä Euroopan 

neuvoston kanssa, puuttumaan huolenaiheisiinsa ja varsinkin selkeyttämään Euroopan 

neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun yleisten huomautusten perusteella harhaanjohtavia 

tulkintoja Istanbulin yleissopimuksen 3 artiklan c ja d alakohtaan sisältyvistä 

sukupuoleen perustuvan väkivallan ja sukupuolen määritelmistä, jotka nykyisellään 

estävät kattavan lähestymistavan soveltamisen yleissopimukseen; 

15. kehottaa Unkarin hallitusta muuttamaan rikoslakia siten, että perheväkivallan 

määritelmään sisällytetään kaikki fyysiset väkivallanteot, kuten fyysisten vammojen ja 

ruumiinvammojen aiheuttaminen tai pahoinpitely, seksuaalinen väkivalta, vainoaminen 

ja ahdistelu, välittömällä fyysisellä vammalla, ruumiinvammalla tai pahoinpitelyllä 

pelottelu ja pakottamiseen perustuva valvonta eli henkinen ja taloudellinen väkivalta, 
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joka kuuluu osana dominointimalliin ja jota toteutetaan paitsi fyysisen väkivallan myös 

pelottelun, eristämisen, nöyryytyksen ja riistämisen keinoin; kehottaa hallitusta myös 

tarkistamaan lähestymiskielloista annettua lakia siten, että perheväkivallan uhrien 

määritelmää laajennetaan kattamaan kaikki uhrit ja suojelemaan heitä myös tapauksissa, 

joissa he eivät asu hyväksikäyttäjän kanssa, heillä ei ole lapsia hyväksikäyttäjän kanssa 

tai heitä ei pidetä sukulaisina (esimerkiksi lähisuhteessa olevat kumppanit), ja 

lähestymiskiellon kestoa pidennetään tarpeen mukaisesti; kehottaa Unkarin hallitusta 

tarkistamaan prosessioikeutta sen varmistamiseksi, että perheväkivalta on rikos ja että 

siihen sovelletaan julkista syytteeseenpanoa ja seuraamuksia; 

16. suosittaa painokkaasti antamaan lainvalvontaviranomaisille ja oikeuslaitokselle 

koulutusta parhaita käytäntöjä koskevista normeista, jotta voidaan torjua 

perheväkivaltaa yhteistyössä uhrien tukijärjestöjen kanssa ja kansainvälisten 

ihmisoikeusnormien mukaisesti; suosittaa lisäksi painokkaasti tarjoamaan 

asianmukaista koulutusta, kiinnittämään riittävästi huomiota 

terveydenhuoltohenkilöstön rooliin perheväkivallan ehkäisyssä ja torjunnassa ja 

parantamaan terveydenhuoltohenkilöstön valmiuksia toimia tässä roolissa; 

17. panee merkille toimet, joita on toteutettu ihmiskaupan torjuntaa koskevan 

lainsäädännön alalla, ja kannustaa hallitusta parantamaan edelleen tiedonkeruutaan, 

kohentamaan ihmiskaupan uhreille tarjottavia palveluja ja torjumaan kysyntää 

kriminalisoimalla palvelujen ostamisen ihmiskaupan uhreilta, seksuaaliset palvelut 

mukaan lukien; 

18. pitää tärkeänä naisten itsemääräämisoikeutta ja siihen liittyen sitä, että kunnioitetaan 

naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia, mukaan lukien nopean aborttihoidon ja 

jälkiehkäisyn helppo saatavuus, ja potilaan oikeus turvalliseen, väkivallattomaan ja 

naisen tarpeita kunnioittavaan synnytykseen; kehottaa painokkaasti Unkarin hallitusta 

varmistamaan edullisten ehkäisymenetelmien saatavuuden korvaamalla osin tai 

kokonaan nykyaikaisten ehkäisymenetelmien kustannukset yleisen sairausvakuutuksen 

kehyksessä ja parantamaan jälkiehkäisyn saatavuutta poistamalla lääkemääräystä 

koskeva vaatimus; kehottaa Unkarin hallitusta poistamaan tekijät, jotka estävät 

turvallisten aborttipalvelujen saannin ja joita ovat esimerkiksi lääkkeellisten aborttien 

heikko saatavuus, arvosidonnainen neuvonta ja pakollista odotusaikaa koskevat 

vaatimukset; 

19. tuomitsee tässä yhteydessä jyrkästi vähemmistöjen, erityisesti romaninaisten, 

kaltoinkohtelun ja syrjinnän esimerkiksi terveydenhuoltoon pääsyssä; muistuttaa myös 

ilmenneistä pakkosterilisaatiotapauksista, jotka ovat tuomittava loukkaus kyseisten 

naisten ihmisoikeuksia kohtaan; tuomitsee erityisen haitalliset rajoitukset, jotka 

koskevat paperittomia maahanmuuttajanaisia, jotka suljetaan kaiken muun 

terveydenhuollon kuin kiireellisen terveydenhuollon ulkopuolelle; 

20. panee merkille käynnistetyt ohjelmat, joilla pyritään edistämään romaninaisten 

koulutusta ja työllistymistä ja joiden puitteissa sosiaalihoitajia, sairaanhoitajia ja 

sosiaaliavustajia koulutetaan sosiaalialan, lasten hyvinvoinnin alan, lastensuojelualan ja 

opetusalan laitoksissa, ja panee merkille, että valtiolliset ja kirkolliset järjestöt ja säätiöt 

saavat tukea romaninaisten työllistämiseen; pyytää Unkarin hallitusta antamaan tietoja 

ja lukuja kyseisten ohjelmien konkreettisista vaikutuksista; 
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21. suhtautuu myönteisesti naisia tutkimusalalla tarkastelevan Women in Research Careers 

Presidential Commission -komitean perustamiseen Unkarin tiedeakatemian yhteyteen, 

jotta lisätään naisten määrää Unkarin tiedeakatemian professorien ja tohtorien 

keskuudessa ja edistetään tyttöjen kiinnostusta luonnontieteiden opiskeluun; 

22. tuomitsee hyökkäykset opetuksen ja tutkimuksen vapautta kohtaan ja erityisesti 

mustamaalauskampanjoiden kohteeksi joutunutta sukupuolentutkimusta kohtaan, jossa 

yritetään analysoida yhteiskunnan valtasuhteita, syrjintää ja sukupuolten välisiä suhteita 

ja löytää ratkaisuja eriarvoisuuteen; kehottaa kaikilta osin palauttamaan koulutuksen 

vapautta koskevan demokraattisen perusperiaatteen ja suojelemaan sitä; 

23. korostaa ennakkoluuloista ja stereotypioista vapaan kasvatuksen ja koulutuksen 

merkitystä; kehottaa ottamaan tämän huomioon laadittaessa uutta kansallista 

opetussuunnitelmaa, jotta taataan tulevaisuudessa koulutus, jossa ei vahvisteta tyttöjä ja 

naisia eikä myöskään poikia ja miehiä koskevia stereotypioita eikä väheksytä 

kumpaakaan sukupuolta; 

24. on huolestunut viime vuosina toteutetusta politiikasta ja siihen liittyvästä retoriikasta ja 

symboliikasta, joilla levitetään yhteiskunnassa ennestäänkin vallitsevaa naiskuvaa, joka 

rajoittaa naisten roolin äitiyteen ja kunnioittaa heitä vain äiteinä; toteaa, että se rajoittaa 

naisten ja miesten kehittymis- ja päätöksentekomahdollisuuksia sekä naisten oikeuksia; 

25. korostaa, että naisten oikeudet ja tasa-arvo ovat yhteisiä eurooppalaisia perusarvoja; 

pitää valitettavana Unkarin etääntymistä yhä kauemmas niistä ja siihen liittyvää 

eristäytymistä; 

26. katsoo, että Unkarin nykyinen tilanne merkitsee selkeää vaaraa siitä, että SEU:n 

2 artiklassa tarkoitettuja arvoja loukataan vakavasti, mikä antaa aihetta käynnistää 

SEU:n 7 artiklan 1 kohdan mukainen menettely. 
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