
PA\603622ET.doc PE 370.156v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

ESIALGNE
2005/2244(INI)

27.2.2006

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Saaja: arengukomisjon

Areng ja ränne
(2005/2244(INI))

Arvamuse koostaja: Feleknas Uca



PE 370.156v01-00 2/3 PA\603622ET.doc

ET

PA_NonLeg



PA\603622ET.doc 3/3 PE 370.156v01-00

ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval arengukomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et naised moodustavad 51% kõigist arenenud riikide ja 46% arengumaade 
ümberasujatest1;

B. arvestades, et ränne võib anda naistele võimaluse parandada oma elu, toetada kojujäänuid 
ning eemalduda ahistavatest sotsiaalsetest suhetest;

C. arvestades, et naised on sageli sunnitud ümber asuma selliste probleemide tõttu, nagu 
sundabielu, vaesus või relvakonfliktid;

D. arvestades, et naissoost ümberasujad on vähem kaitstud seksuaalse ekspluateerimise, 
diskrimineerimise, tööalase ekspluateerimise ja "vaimse potentsiaali raiskamise", 
vägivalla ja terviseohtude, sotsiaalse isoleerituse ja inimkaubanduse eest,

1. kutsub liikmesriike edendama võimalusi naissoost võõrtöötajate sotsiaal-poliitilise 
osaluse suurendamiseks, tugevdades sooküsimustega tegelevate VVOde ning naissoost 
ümberasujate võrgustike rolli;

2. palub liikmesriikidel töötada välja sooküsimusi arvestavat poliitikat ning naissoost 
ümberasujate töö-, elu- ja sotsiaalsete tingimuste parandamise kavasid, parandama 
naissoost ümberasujate juurdepääsu haridusele, tervishoiuteenustele, keelekoolitusele ja 
kutseõppele ning kaasama ümberasujate naisorganisatsioone nende valdkondade poliitika 
väljatöötamisse, kohaldamisesse ja hindamisse;

3. palub komisjonil välja töötada sooküsimusi arvestavat arengupoliitikat ning programme, 
mille eesmärk on parandada naiste elutingimusi nende kodumaal ning tagada neile 
võimalus kasutada kõiki inimõigusi;

4. kutsub liikmesriike võtma arvesse konflikti tagajärjel ümberasustamise mõju naissoost 
ümberasunute sotsiaalsele, psüühilisele ja psühholoogilisele seisundile, kusjuures naistel 
on suurem oht saada soopõhise vägivalla ohvriteks;

5. kutsub seetõttu liimesriike välja töötama arengupoliitikat ja -programme, mille eesmärk 
on tagada arsti-, sotsiaal- ja psühholoogilise abi andmine konflikti tagajärjel 
ümberasustatud naistele ning teistele naissoost ümberasunutele, kes kannatavad 
ümberasustamisest tulenevate vaimsete, füüsiliste ja sotsiaalsete tagajärgede tõttu;

6. nõuab tungivalt rahvusvaheliselt üldsuselt jõupingutuste tugevdamist, et saavutada 
aastatuhande arengueesmärgid vaesuse vähendamise, naistele võimaluse andmise ja 
soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas.

  
1 ILO: Preventing discrimination, exploitation and abuse of women migrant workers: an information guide -
booklet 1: Introduction: Why the focus on women international workers. Genf, 2003, ILO, lk 9.


