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EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-
arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy: 

1. korostaa tarvetta valtavirtaistaa sukupuolinäkökulma rauhantutkimukseen, konfliktien 
ehkäisemiseen ja selvittämiseen, rauhanturvaoperaatioihin, konfliktien jälkeiseen 
rauhanrakentamiseen ja jälleenrakentamiseen ja varmistaa tasa-arvonäkökulman 
huomioon ottaminen paikan päällä toteutettavissa ohjelmissa;

2. kehottaa EU:n jäsenvaltioita ja kansainvälistä yhteisöä edistämään YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325/2000 täytäntöönpanoa ja kehittämään 
kansallisia toimintasuunnitelmia ja strategia-asiakirjoja; 

3. kehottaa komissiota ja muita rahoittajia ohjaamaan voimavaroja kansalaisyhteiskunnan 
järjestöjen valmiuksien kehittämiseen, erityisesti väkivallattomaan konfliktien ratkaisuun
osallistuvien paikallisten naisryhmien valmiuksien kehittämiseen, ja tarjoamaan teknistä 
apua ja ammatillista koulutusta;

4. pyytää kansainvälistä yhteisöä varmistamaan, että rauhansopimuksissa kaikkia 
turvallisuusnäkökohtia, joihin kuuluvat oikeudelliset, poliittiset, sosiaaliset, taloudelliset ja 
fyysiset näkökohdat, tarkastellaan sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta ja että niissä 
käsitellään myös naisten ja tyttöjen erityistarpeita ja heidän kannaltaan ensisijaisia
kysymyksiä;

5. korostaa tarvetta valvoa paremmin elintarvikkeiden jakelua kriisitoimien yhteydessä ja 
pyytää kansainvälisiä humanitaarisia järjestöjä lisäämään turvatoimia pakolaisleireissä, 
jotta naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan riskiä voidaan vähentää;

6. korostaa tarvetta kohdistaa erityistä huomiota naispuolisiin itsemurhapommittajiin ja 
huomauttaa, että on tärkeää määrittää ohjelmia, joilla riskialttiita naisia voidaan tukea; 
suosittelee ammatillisen koulutuksen järjestämistä paikallisten viranomaisten ja 
kansalaisjärjestöjen henkilöstölle; 

7. korostaa tarvetta tukea sitä tehtävää, joka kansallisilla ja kansainvälisillä 
kansalaisjärjestöillä, valtioista riippumattomilla toimijoilla ja kansalaisyhteiskunnalla on 
siirryttäessä kohti demokratiaa; 

8. katsoo, että naisten osallistuminen taloudelliseen toimintaan sekä maaseudulla että 
kaupungeissa on ratkaisevan tärkeää naisten sosioekonomisen tilanteen tukemiseksi 
konfliktin jälkitilanteessa olevissa yhteiskunnissa; 

9. huomauttaa, että naisiin kohdistuva syrjintä on edelleen tuntuvaa tukien ja pääoman 
saannissa sekä koulutukseen pääsyssä, terveydenhoidossa muissa sosiaalipalveluissa; 

10. kehottaa kansainvälistä yhteisöä harkitsemaan erityisohjelmia, joiden avulla voidaan 
huolehtia traumaperäisistä vaivoista kärsivistä naisista ja lapsista. 


