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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa 
ulkoasiainvaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 
1 kohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 8 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 22, 23, 24 ja 26 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin ja erityisesti sen periaatteet 2, 
3, 11 ja 17,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 1979 tehdyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen (CEDAW) ja sen 
40. vuosipäivän vuonna 2019,

– ottaa huomioon Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman, jotka hyväksyttiin 
15. syyskuuta 1995 järjestetyssä YK:n neljännessä naisten maailmankonferenssissa,

– ottaa huomioon 20. marraskuuta 1989 tehdyn YK:n yleissopimuksen lapsen oikeuksista,

– ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
(Istanbulin yleissopimus),

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja sen, että 
ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia ja toisistaan riippuvaisia ja 
toisiinsa liittyviä,

– ottaa huomioon 25. maaliskuuta 2020 julkaistun ihmisoikeuksia ja demokratiaa 
koskevan EU:n toimintasuunnitelman 2020–2024 (JOIN(2020)0005), 

– ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskevan EU:n 
toimintasuunnitelman 2016–2020 ”Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvallan 
vahvistaminen: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 
(2016–2020)” (GAP II),

– ottaa huomioon naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 sekä naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan EU:n strategisen 
toimintamallin 2019–2024,

– ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteen nro 5,

– ottaa huomioon 18. maaliskuuta 2019 annetut neuvoston päätelmät, joilla hyväksyttiin 
EU:n ihmisoikeussuuntaviivat syrjimättömyydestä ulkoisessa toiminnassa,

– ottaa huomioon kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman 
25. vuosipäivän vuonna 2019,
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– ottaa huomioon naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevan EU:n 
ja YK:n Spotlight-aloitteen,

A. ottaa huomioon, että sukupuolten tasa-arvo on yksi EU:n perusarvoista ja että oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen on EU:n perussopimuksissa ja 
perusoikeuskirjassa vahvistettu perusoikeus, ja katsoo, että sukupuolinäkökulman 
valtavirtaistaminen olisi siksi pantava täytäntöön horisontaalisena periaatteena kaikissa 
EU:n toimissa ja toimintapolitiikoissa ja sisällytettävä niihin;

B. toteaa, että EU jatkaa tukeaan EU:n ulkopuolisille maille, kansalaisyhteiskunnalle ja 
yhteiskunnallisille toimijoille demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia koskevien 
periaatteiden toteuttamiseksi;

C. katsoo, että vuoden 1995 Pekingin julistuksessa ja toimintaohjelmassa on 25 vuoden 
ajan korostettu sen tärkeyttä, että naiset saavat yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet ja 
että he voivat osallistua tasavertaisesti päätöksentekoon ja demokraattisiin prosesseihin 
demokratian lujittamiseksi;

D. toteaa, että nykyisessä covid-19-kriisissä ja sen seurauksissa on selkeä 
sukupuoliulottuvuus, sillä kriisi vaikuttaa naisiin eri tavalla kuin miehiin kaikkialla 
maailmassa; toteaa, että kriisi on pahentanut olemassa olevaa, erityisesti sukupuoleen 
liittyvää rakenteellista eriarvoisuutta, ja vaikuttanut suhteettoman paljon 
yhteiskunnallisesti marginaaliseen asemaan joutuneisiin naisiin siten, että he eivät pääse 
käyttämään olennaisia palveluja, kuten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja 
-oikeuksiin liittyviä palveluja ja sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien 
tukipalveluja;

E. ottaa huomioon, että naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevassa EU:n strategisessa 
toimintamallissa painotetaan konkreettisten sitoumusten ja toimien tarvetta samoin kuin 
tarvetta osallistaa, suojella ja tukea naisia ja tyttöjä, jotta saavutetaan kestävä rauha ja 
turvallisuus, jotka ovat ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen kannalta keskeisiä 
tekijöitä;

F. ottaa huomioon, että Istanbulin yleissopimuksen määritelmän mukaan naisiin 
kohdistuva väkivalta ”tarkoittaa naisiin kohdistuvaa ihmisoikeuksien loukkaamista ja 
yhtä syrjinnän muotoa”, jota voidaan tilanteesta riippuen pitää kidutuksena taikka 
julmana, epäinhimillisenä tai halventavana kohteluna; toteaa, että tällainen väkivalta 
heikentää yhteiskunnan vakautta sekä hyvinvointia ja kehitysnäkymiä muun muassa 
lasten ja yhteisöjen osalta, ja katsoo, että tyttöjä ja naisia on suojeltava sukupuoleen 
perustuvalta väkivallalta ja syrjinnältä sen varmistamiseksi, että he voivat nauttia 
ihmisoikeuksistaan täysimääräisesti, erityisesti koulutuksen, tiedonsaannin ja 
terveyspalvelujen osalta, ja heidän suojelemisekseen seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
ja niitä koskevien oikeuksien loukkauksilta, jotka liittyvät esimerkiksi sterilisaatioon, 
aborttiin tai hyväksikäyttöön;

G. toteaa, että naisten ja hlbtiq-henkilöiden oikeuksia on pyritty heikentämään sekä 
Euroopan unionissa että sen ulkopuolella;

H. ottaa huomioon, että ilmastonmuutos heikentää mahdollisuuksia nauttia 
ihmisoikeuksista ja syventää sukupuolten välillä jo ennestään vallitsevia eroja, jotka 
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johtuvat lukuisista sosioekonomisista, institutionaalisista, kulttuurisista ja poliittisista 
tekijöistä; ottaa huomioon, että ilmastonmuutos vaikuttaa enemmän naisiin ja tyttöihin, 
koska heillä on epätasa-arvoiset mahdollisuudet saada käyttöönsä resursseja, käydä 
koulua, käyttää poliittista valtaa, saada työtä ja saada haltuunsa maata ja koska he 
vallitsevien sosiaalisten ja kulttuuristen normien vuoksi ovat esimerkiksi ensisijaisia 
hoivaajia sekä veden, ruoan ja polttoaineen hankkijoita;

I. ottaa huomioon, että tekoälyn kehittämiseen osallistuu vain vähän naisia, mikä lisää 
vinoumien riskiä; katsoo, että tieteeseen perustuva koulutus on tärkeää, jotta on 
mahdollista kartuttaa taitoja ja saada ihmisarvoista työtä ja tulevaisuuden työpaikkoja, 
mutta sillä on myös tärkeä tehtävä näiden tyypillisesti maskuliinisten alojen 
sukupuolistereotypioiden murtamisessa, jotta naiset voivat nauttia ihmisoikeuksistaan 
täysimääräisesti;

1. painottaa, että sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien parantaminen 
maailmanlaajuisesti on ehdottoman tärkeää ihmisoikeuksien toteutumiseksi; muistuttaa, 
että EU on edelleen eturintamassa edistämässä ja parantamassa naisten ja tyttöjen 
ihmisoikeustilannetta maailmassa sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi, ja pyytää 
mukauttamaan EU:n toimia siten, että niissä huomioidaan nykyinen covid-19-kriisi ja 
sen vakavat vaikutukset naisten oikeuksiin; korostaa, että edistyksestä huolimatta naiset 
ja tytöt kärsivät edelleen syrjinnästä ja väkivallasta ja että monissa yhteiskunnissa heillä 
on edelleen vaikeuksia saada lainmukaisia yhtäläisiä oikeuksia ja käyttää yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kouluttautua, käyttää terveydenhuoltopalveluja, saada ihmisarvoinen 
työpaikka sekä huolehtia tasapuolisesta edustuksestaan poliittisissa ja taloudellisissa 
elimissä;

2. panee merkille naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan hälyttävän lisääntymisen 
kaikkialla maailmassa erityisesti covid-19-kriisin aikana ja pitää myönteisenä EU:n 
yhdessä sen kansainvälisten kumppanien kanssa toteuttamia toimia, joilla pyritään 
poistamaan tällainen väkivalta kaikissa sen muodoissa; tuomitsee väkivallan sen eri 
muodoissa, kuten perheväkivallan, seksuaalisen häirinnän, verkkoväkivallan, 
vainoamisen, kiusaamisen, raiskausten käytön sodankäynnin välineenä, varhais- ja 
pakkoavioliitot, naisten sukuelinten silpomisen, niin kutsutun ”kunnian” nimissä tehdyt 
rikokset, pakkoabortit, pakkosterilisaation, seksuaalisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan, 
naismurhat sekä muun väkivallan, joka loukkaa vakavasti naisten ja tyttöjen 
ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa; kehottaa globaaleja toimijoita suojelemaan naisia ja 
ehkäisemään heihin kohdistuvaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, suojelemaan 
marginalisoituja ryhmiä, yksinhuoltajia, etnisiin vähemmistöihin kuuluvia naisia, 
hlbtiq+-naisia sekä pakolais- ja maahanmuuttajanaisia sekä tutkimaan väkivaltatekoja ja 
viharikoksia ja rankaisemaan niistä;

3. tuomitsee kaiken väkivallan hlbti-henkilöitä ja sukupuolen suhteen epätyypillisiä 
henkilöitä kohtaan; kehottaa globaaleja toimijoita ryhtymään kaikkiin tarvittaviin 
toimiin sekä lainsäädännöllisiin ja hallinnollisiin toimenpiteisiin, jotta varmistetaan, että 
seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti eivät missään olosuhteissa ole 
peruste rikosoikeudellisille seuraamuksille; kehottaa panemaan täytäntöön EU:n 
suuntaviivat hlbti-henkilöiden kaikkien ihmisoikeuksien edistämiseksi ja 
suojelemiseksi; kehottaa EU:ta haastamaan sukupuolikysymyksiä koskevat haitalliset 
binääriset lähestymistavat niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin; kehottaa 
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koordinoituihin EU:n toimiin, joilla tuetaan ja suojellaan naisten oikeuksien ja hlbti-
henkilöiden puolustajia ja kansalaisjärjestöjä, joiden työ on äärimmäisen tärkeää ja jotka 
kohtaavat kotimaissaan jatkuvaa häirintää ja väkivallan uhkaa; kehottaa unionin 
edustustoja parantamaan hlbti-henkilöiden ihmisoikeustilannetta panemalla täytäntöön 
hlbti-henkilöitä koskevat EU:n suuntaviivat;

4. panee merkille, että naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevassa EU:n strategisessa 
toimintamallissa mainitun mukaisesti on välttämätöntä sisällyttää sukupuolinäkökulmat 
kaikkiin EU:n politiikkoihin, myös turvallisuutta, konfliktien ehkäisyä ja ratkaisua sekä 
pitkän aikavälin rauhan rakentamista koskeviin politiikkoihin; korostaa, että naiset on 
otettava mukaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla, myös turvallisuuden ja konfliktien 
ehkäisyn aloilla, YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 mukaisesti; 
kehottaa EU:ta jatkamaan tärkeää tehtäväänsä sukupuolisyrjinnän poistamiseksi 
vuodelle 2030 asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä 
muiden maiden kanssa, tehostamaan toimiaan koulutuksen, terveydenhuollon ja 
sosiaalipalvelujen, tiedonkeruun, rahoituksen ja ohjelmasuunnittelun aloilla sekä 
ehkäisemään paremmin seksuaalista ja sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kaikkialla 
maailmassa ja reagoimaan siihen; panee merkille, että suotuisa ja mahdollistava 
ympäristö on tärkeä väline; kehottaa tästä syystä toteuttamaan toimenpiteitä, joilla 
helpotetaan naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia kouluttautua ja päästä työmarkkinoille; 
kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) lisäämään toimiaan 
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja tyttöjen ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamiseksi työskentelemällä tiiviisti kansainvälisten järjestöjen ja muiden kuin 
EU:n jäsenvaltioiden kanssa sekä käyttämään kaikkia nykyisiä saatavilla olevia 
välineitä ja kehittämään ja panemaan täytäntöön synergioita ja verkostoja EU:n sisä- ja 
ulkopolitiikan ja toimien välillä;

5. kehottaa jälleen niitä jäsenvaltioita ja Euroopan neuvoston jäseniä, jotka eivät vielä ole 
toimineet näin, ratifioimaan Istanbulin yleissopimuksen kiireellisesti, ja kannustaa 
voimakkaasti kaikkia jäsenvaltioita sen ratifioimiseen; kehottaa neuvostoa ja komissiota 
varmistamaan, että yleissopimus sisällytetään kokonaisuudessaan EU:n lainsäädäntö- ja 
toimintakehykseen; tuomitsee joissakin valtioissa ilmenneet yritykset kumota toimia, 
joita on jo toteutettu Istanbulin yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjumiseksi;

6. kehottaa globaaleja toimijoita ja jäsenvaltioita lopettamaan ihmiskaupan ja seksuaalisen 
riiston uhreiksi joutuneiden naisten ja tyttöjen ahdingon kaikkialla maailmassa; tukee 
toimia uhrien pelastamiseksi ja kuntouttamiseksi sekä rikoksentekijöiden syytteeseen 
asettamiseksi ja yhteiskuntakelpoisuuden palauttamiseksi;

7. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään naisten ja tyttöjen etujen mukaisia 
terveydenhuollon käytäntöjä sekä varmistamaan kaikille oikeus laadukkaaseen ja 
kohtuuhintaiseen kattavaan terveydenhuoltoon sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä 
koskevat oikeudet ja tiedon saaminen niistä; korostaa, että on tiedostettava naisten 
oikeuksiin kohdistuvien heikentämispyrkimysten voimistuminen maailmanlaajuisesti ja 
Euroopassa etenkin, kun on kyse seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista; 
kehottaa komissiota ja neuvostoa torjumaan kaikki uudet heikentää parannuksia, joita 
on jo saavutettu naisten ihmisoikeuksissa, tasa-arvossa ja itsemääräämisoikeudessa ja 
naisten täydessä päätösvallassa omista kehoistaan; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
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uudistamaan tukensa seksuaali- ja lisääntymisterveydelle ja -oikeuksille, kuten 
turvallisen ja laillisen abortin saamiselle, sekä unionissa että sen ulkopuolella, ja 
ikätason mukaiselle, tutkimukseen perustuvalle ja kattavalle seksuaali- ja 
ihmissuhdekasvatukselle sekä kokonaisvaltaisille perhesuunnittelun palveluille; 
korostaa tarvetta tukea kansalaisjärjestöjä, jotka pyrkivät edistämään lisääntymistä 
koskevaa oikeudenmukaisuutta etenkin marginalisoiduissa yhteisöissä ja joiden työ on 
edelleen uhattuna kansalaisjärjestöjen yhä kaventuvien toimintamahdollisuuksien 
vuoksi; korostaa, että naiset ja tytöt ovat monissa osissa maailmaa haavoittuvassa 
asemassa, ja covid-19-kriisi on heikentänyt heidän mahdollisuuksiaan saada 
terveydenhuoltoa, (myös seksuaali- ja lisääntymisterveydenhuollon alalla, jossa 
esimerkkeinä ovat ehkäisyn saatavuus, aborttia koskeva hoito, hedelmällisyyshoidot, 
HIV:n ja sukupuoliteitse tarttuvien tautien testaaminen, gynekologisten syöpien 
seulonnat), seksuaali- ja ihmissuhdekasvatusta ja äitiysterveydenhuoltoa samalla, kun se 
on altistanut heitä entisestään väkivallalle;

8. kehottaa komissiota jatkamaan sen uudessa ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevassa 
EU:n toimintasuunnitelmassa 2020–2024 pyrkimyksiä suojella naisia ja tyttöjä ja lisätä 
heidän vaikutusvaltaansa, haastaa vallitsevat sukupuolinormit ja -stereotypiat sekä 
käynnistää muutos kaikilla aloilla niin jäsenvaltioissa kuin maailmanlaajuisesti 
CEDAW-komitean vaatimusten mukaisesti; kehottaa tämän tavoitteen yhteydessä 
käyttämään saatavilla olevia välineitä mahdollisimman tehokkaasti ja odottaa 
jatkotoimia, joissa hyödynnetään EU:n, sen jäsenvaltioiden ja muiden toimijoiden 
välisten sekä EU:n sisäisten ja ulkoisten politiikkojen ja toimien välisten synergioiden 
potentiaalia; odottaa uutta sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan 
vahvistamista ulkosuhteissa koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa vuosiksi 2021–2025 
(GAP III); kehottaa tässä yhteydessä lujittamaan EU:n tukea EU:n ulkopuolisille maille, 
joissa pannaan täytäntöön uusia politiikkatoimia ja lainsäädäntömuutoksia kansallisten 
oikeuskehysten mukauttamiseksi kansainvälisiin ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisiin sitoumuksiin, jotka koskevat naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, 
naisten ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseksi, naisten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden edistämiseksi, seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan 
ja naisten sukuelinten silpomisen ehkäisemiksi ja sukupuolten tasa-arvon 
toteuttamiseksi keskeisenä periaatteena ohjelmissa ja hankkeissa; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että EU:n kauppakumppanit kunnioittavat ihmisoikeuksia 
täysimääräisesti, ja käyttämään tätä tarkoitusta varten EU:n kauppa- ja 
kehityspolitiikoissa ja -sopimuksissa erityisiä ja täytäntöönpanokelpoisia ehtoja ja 
sisällyttämään EU:n kauppasopimuksiin erityisiä sukupuolten tasa-arvoa koskevia 
lukuja;

9. korostaa, että naisten ja tyttöjen lisääntymiskykyä ja ruumiillista koskemattomuutta on 
kunnioitettava ja tuomitsee siten kaupallisen kohdunvuokrauksen;

10. kehottaa komissiota puuttumaan ilmiöön, jossa erityisesti kristittyihin vähemmistöihin 
kuuluvat nuoret naiset pakotetaan avioitumaan eri uskontoa tunnustavien iäkkäiden 
miesten kanssa tietyissä osissa maailmaa;

11. kehottaa globaaleja toimijoita varmistamaan tyttöjen koulutusmahdollisuuksien 
jatkuvuuden ja kiinnittämään asianmukaista huomiota köyhyydessä tai sen riskissä 
eläviin tyttöihin ja tyttöihin, joilla on korkea riski joutua varhais- tai pakkoavioliittoon, 
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sekä varmistamaan lasten ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja kehitysnäkymät;

12. kehottaa jäsenvaltioita sopimaan sitovasta solidaarisuuteen perustuvasta välineestä 
muuttoliikkeen hallitsemiseksi, turvallisten ja laillisten muuttoliikekanavien luomiseksi 
ja humanitaaristen viisumien myöntämisen varmistamiseksi; panee merkille, että 
pakolaisten joukossa tilanne on pahempi haavoittuvammassa asemassa olevilla 
henkilöillä, kuten naisilla, joiden perusoikeuksia loukataan, jotka ovat usein 
ihmiskaupan ja seksuaalisen hyväksikäytön uhreja ja jotka meren ylityksen aikana 
saavat todennäköisimmin polttoaineen ja meriveden sekoituksen aiheuttamia vakavia 
kemiallisia palovammoja vartaloihinsa (”dinghy disease”) istuessaan kumiveneiden 
pohjalla, joka on yleensä naisten ja lasten paikka ja johon tätä sekoitusta kerääntyy; 

13. kehottaa valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulman ja sisällyttämään intersektionaalisen 
näkökulman järjestelmällisesti EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä muuttoliike-, 
laajentumis-, kauppa-, ja kehityspolitiikkaan;

14. on tyytyväinen EU:n ja YK:n Spotlight-aloitteen edistymiseen; kehottaa komissiota 
varmistamaan, että aloitteen tukemissa hankkeissa pyritään puuttumaan naisten 
oikeuksien loukkausten perimmäisiin syihin, kuten haitallisten sukupuoleen perustuvien 
stereotypioiden ylläpitämiseen.
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