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ETTEPANEKUD

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

1. tuletab meelde, et rahu pole mitte üksnes sõja puudumine ning et ilma õigluseta pole rahu;
tuletab samuti meelde, et rahuprotsessi saab täielikult teostada ainult juhul, kui sellesse on 
võrdsetel alustel kaasatud ka naised; rõhutab, et sõjategevuse lõpp ei too tingimata kaasa 
naiste turvalisust ning kordab, et naised on aktiivsed muutuste läbiviijad ning nad on seda 
näidanud paljudel juhtudel, sealhulgas rahualgatuste käivitamisel;

2. nõuab Euroopa tegevuskava väljatöötamist ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 
1325 rakendamise kohta ning palub, et Euroopa Komisjon nõuaks partnerriikidelt riiklike 
tegevuskavade väljatöötamist; soovitab vaadata läbi ELi inimõiguste kaitse alased 
suunised, et tagada täielik vastavus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga nr 1325; 

3. väljendab rahulolu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1820 vastuvõtmisega ning 
eriti selles toodud tunnistusega, et seksuaalne vägivald kujutab ohtu rahvusvahelisele 
rahule ja julgeolekule;

4. rõhutab, et kõikidel ELi missioonidel (vahendus- ja läbirääkimisrühmad, politsei ja 
rahutagamisjõud jmt) peaksid olema soolise võrdõiguslikkuse nõunikud, soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise koolitus ning vähemalt 40% naisi kõikidel, sealhulgas 
kõrgeimatel tasanditel;

5. rõhutab vajadust süvalaiendada soolist aspekti rahu-uuringutes, konfliktiennetamisel ja -
lahendamisel, rahutagamisoperatsioonidel, konfliktijärgsel rehabiliteerimisel ja 
taastamistöödel, rahastamisvahendite puhul, riigi/piirkonna strateegiadokumentides ja 
välissekkumise kavandamisel;

6. kutsub Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti üles teostama uurimist soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamise osas ELi välismissioonidel;

7. peab vajalikuks, et kõik EÜ delegatsioonid kolmandates riikides kaasaksid piisavate 
volituste, oskuste ja vahenditega soolise võrdõiguslikkuse eest vastutava isiku;

8. rõhutab tungivalt vajadust konsulteerida kohalike naisorganisatsioonide ja rahvusvaheliste 
rahu eest seisvate naiste võrgustikega ning neid toetada; soovitab pakkuda poliitilist ja 
rahalist toetust, koolitust, suutlikkuse tõstmist ja tehnilist abi, sealhulgas seoses 
rahuläbirääkimiste ja mittevägivaldse konfliktilahendusega;

9. rõhutab soolise võrdõiguslikkuse aspekti hõlmamise olulisust rahulepingute üle 
läbirääkimiste pidamisel ja nende rakendamisel, et edendada naiste õiguste 
põhiseaduslikku kaitset;

10. peab oluliseks lõpetada soopõhiste vägivallakuritegude karistamatus ning samuti seda, et 
võimaluse korral ei kohaldataks nende kuritegude suhtes amnestiat;
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11. rõhutab, et desarmeerimis-, demobiliseerimis- ja taasintegreerimisprogrammides peaksid 
endiste naisvõitlejate kohta olema kehtestatud erieeskirjad;

12. palub ELil konfliktijärgse julgeolekusektori ümberkorraldamise toetamisel hõlmata 
soolise võrdõiguslikkuse aspekti, pakkudes soolise võrdõiguslikkuse alast koolitust ning 
põhiseaduse, valimiste, politsei ja kohtu alaseid teadmisi;

13. rõhutab, et konfliktijärgses riigis valimiste korraldamisel tuleks naisi toetada 
eriprogrammide kaudu ning kõikidel tasanditel kvootide kehtestamisega;

14. peab oluliseks kaasata konfliktijärgsetes ühiskondades naisi majandustegevusse, et toetada 
nende sotsiaalmajandusliku mõjuvõimu suurendamist ning rõhutab väikelaenude 
positiivset rolli;

15. rõhutab, et seksuaalse vägivalla all kannatanud naistele tuleb tagada täielik juurdepääs 
seksuaal- ja soojätkamistervise teenustele ning sensibiliseerimisprogrammidele, mis 
toetavad neid naisi häbist ülesaamisel;

16. soovitab konfliktijärgsetel aladel teenivate ÜRO töötajate käitumisjuhendi kehtestamist 
ning nõuab rahuvalvajate ja VVO töötajate sooritatud seksuaalkuritegude osas 
nulltolerantsi;

17. peab vajalikuks võtta põgenike ja riigisiseselt ümberasustatud isikute heaks võetavate 
meetmete puhul, sealhulgas põgenikelaagri kavandamisel, arvesse soolise 
võrdõiguslikkuse mõõdet.
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