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EHDOTUKSET

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

A. ottaa huomioon, että 51 prosenttia kehittyneiden maiden siirtolaisista ja 46 prosenttia 
kehitysmaiden siirtolaisista on naisia1,

B. katsoo, että siirtolaisuus voi auttaa naisia parantamaan elämänlaatuaan, tukemaan 
lähtöpaikkaan jääneitä henkilöitä ja pakenemaan ahdistavia sosiaalisia olosuhteita,

C. ottaa kuitenkin huomioon, että naiset joutuvat usein muuttamaan esimerkiksi 
pakkoavioliiton, köyhyyden tai aseellisten selkkausten kaltaisten ongelmien takia,

D. katsoo, että siirtolaisnaiset joutuvat herkemmin seksuaalisen hyväksikäytön, syrjinnän ja 
työssä tapahtuvan hyväksikäytön uhreiksi, että heidän tietonsa ja taitonsa heitetään usein 
hukkaan ja että naiset myös joutuvat usein väkivallan uhreiksi, kärsivät terveyshaitoista, 
ovat eristyksissä muusta yhteiskunnasta tai päätyvät ihmiskaupan uhreiksi,

1. pyytää jäsenvaltioita tukemaan naispuolisten siirtotyöläisten yhteiskuntapoliittista valtaa 
edistäviä toimia vahvistamalla naisten asioita ajavien kansalaisjärjestöjen ja naispuolisten 
siirtotyöläisten verkostojen asemaa; 

2. pyytää jäsenvaltioita kehittämään toimintatapojaan ja ohjelmiaan siten, että molemmat 
sukupuolet otetaan niissä huomioon, jotta siirtolaisnaisten työ- ja elinolosuhteita sekä 
yhteiskunnallisia oloja voitaisiin parantaa, jotta heille voitaisiin tarjota koulutusta, 
terveyspalveluita, kielikoulutusta ja ammatillista koulutusta ja jotta siirtolaisnaisten 
järjestöt pääsisivät osalliseksi kyseisen politiikan laatimiseen, täytäntöönpanoon ja 
arviointiin;

3. pyytää komissiota laatimaan naisten asioita ajavia kehitysyhteistyön muotoja ja ohjelmia, 
joiden tarkoituksena on parantaa naisten elinolosuhteita heidän kotimaissaan ja varmistaa, 
että naiset saavat käyttää kaikkia ihmisoikeuksiaan;

4. pyytää jäsenvaltioita ottamaan huomioon konflikteista johtuvan pakolaisuuden sosiaaliset, 
fyysiset ja psykologiset vaikutukset siirtolaisnaisiin, jotka ovat suuressa vaarassa joutua 
sukupuoleen perustuvan väkivallan uhreiksi;

5. pyytää siksi jäsenvaltioita kehittämään sellaisia kehitysyhteistyön muotoja ja ohjelmia, 
joiden tarkoituksena on varmistaa, että konfliktien takia pakolaisiksi päätyneet naiset ja 
muut siirtolaisnaiset, jotka kärsivät siirtolaisuutensa henkisistä, fyysisistä ja 
yhteiskunnallisista seurauksista, saavat terveydellistä ja psykologista apua sekä 
sosiaaliapua;

  
1 ILOn julkaisu:  Preventing Discrimination, Exploitation and Abuse of Women Migrant Workers: An 
Information Guide – booklet 1: Introduction: Why the focus on women migrant workers. Geneve, 2003, ILO, 
s. 9.
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6. kehottaa kansainvälistä yhteisöä kannustamaan pyrkimyksiä vuosituhannen 
kehitystavoitteiden saavuttamiseksi köyhyyden vähentämisen, naisten 
vaikutusmahdollisuuksien parantamisen ja sukupuolten tasa-arvon alalla.


