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ETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab vajadust süvalaiendada soolist aspekti rahu-uuringutes, konfliktide ennetamisel ja 
lahendamisel, rahuvalveoperatsioonidel, konfliktijärgses rehabilitatsioonis ja ülesehitusel 
ning tagada soolise võrdõiguslikkuse aspekti järgimine väliprogrammides;

2. palub ELi liikmesriikidel ja rahvusvahelisel kogukonnal edendada ÜRO 
Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325/2000 kohaldamist ja koostada riiklikke 
tegevuskavasid ning strateegiadokumente;

3. palub komisjonil ja teistel doonoritel eraldada vahendeid kodanikuühiskonna 
organisatsioonide suutlikkuse suurendamiseks, eelkõige konfliktide rahumeelses 
lahendamises osalevate kohalike naiste rühmade toetamiseks, ning anda tehnilist tuge ja 
kutsealast koolitust;

4. palub rahvusvahelisel kogukonnal tagada, et rahulepingutes arvestatakse kõiki turvalisuse 
aspekte, sealhulgas õiguslikke, poliitilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja füüsilisi 
seisukohti soolisest aspektist lähtudes, ning samuti võetakse arvesse naiste ja tüdrukute 
erivajadusi ja -huve;

5. rõhutab vajadust parandada kontrolli toidu jagamise üle kriisiolukordades ja palub 
rahvusvahelistel humanitaarabiasutustel tugevdada turvameetmeid pagulaslaagrites, et 
vähendada naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla ohtu;

6. rõhutab vajadust pöörata erilist tähelepanu naissoost enesetaputerroristidele ja juhib 
tähelepanu sellele, et oluline on kindlaks teha ohustatud naistele suunatud programme; 
soovitab anda kohalikele ametivõimudele ja valitsusväliste organisatsioonide töötajatele 
kutsealast koolitust;

7. rõhutab vajadust edendada riiklike ja rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide, 
valitsusväliste osalejate ja kodanikuühiskonna rolli demokraatiale üleminekul;

8. on seisukohal, et naiste osalus majandustegevuses nii maa- kui ka linnapiirkondades on 
väga olulise tähtsusega nende sotsiaalmajanduslikku rolli toetamisel konfliktijärgsetes 
ühiskondades;

9. juhib tähelepanu jätkuvale naiste diskrimineerimisele toetuste ja laenude saamisel, samuti 
juurdepääsul haridusele, tervishoiule ja muudele sotisaalteenustele;

10. palub rahvusvahelisel kogukonnal arvestada vajadust eriprogrammide järele, mis on 
suunatud traumajärgsete häirete all kannatavate naiste ja tüdrukute olukorra 
parandamisele.


