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EHDOTUKSET

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

1. muistuttaa, että pelkkä sodan poissaolo ei merkitse rauhaa ja että ei ole rauhaa ilman 
oikeutta; muistuttaa myös, että rauhanprosessi voi onnistua vain siten, että naiset 
osallistuvat siihen tasavertaisesti yhdessä miesten rinnalla; muistuttaa, että 
vihamielisyyksien päättyminen ei välttämättä johda naisille turvalliseen ympäristöön ja 
että naiset ovat aktiivisia muutoksen tekijöitä, minkä he ovat osoittaneet useaan otteeseen 
esimerkiksi käynnistämällä rauhanaloitteita;

2. kehottaa eurooppalaisen toimintasuunnitelman laatimista Yhdistyneiden kansakuntien 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 täytäntöönpanemiseksi ja pyytää Euroopan 
komissiota kehottamaan sen kumppanuusmaita kehittämään kansallisia 
toimintasuunnitelmia; ehdottaa ihmisoikeuksien puolustajia koskevien Euroopan unionin 
suuntaviivojen tarkistamista niiden yhteensopivuuden varmistamiseksi Yhdistyneiden 
kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 kanssa;

3. pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1820 hyväksymistä, 
erityisesti sen tunnustusta siitä, että seksuaalinen väkivalta on uhka kansainväliselle 
rauhalle ja turvallisuudelle;

4. painottaa, että kaikissa EU:n operaatioissa (sovittelu- ja neuvotteluryhmät sekä poliisi- ja 
rauhanturvajoukot jne.) pitäisi olla sukupuolinäkökohtien neuvonantajia ja tasa-arvon 
valtavirtaistamista koskevaa koulutusta antavia henkilöitä sekä vähintään 40 prosenttia 
naisia kaikilla tasoilla, mukaan lukien ylimmät tasot;

5. huomauttaa tarpeesta valtavirtaistaa sukupuolinäkökulma osaksi rauhantutkimusta, 
konfliktien ehkäisemistä ja selvittämistä, rauhanturvaoperaatioita, konfliktin jälkeistä 
rauhanrakentamista ja jälleenrakentamista, rahoitusvälineiden toimintaa, maa- ja 
aluekohtaisia strategia-asiakirjoja sekä kaikkien ulkoisten interventioiden suunnittelua;

6. kehottaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia tekemään tutkimusta sukupuolinäkökohtien 
valtavirtaistamisesta EU:n ulkoisissa operaatioissa;

7. katsoo olevan tarpeellista, että kaikki kolmansissa maissa sijaitsevat EY:n edustustot 
omaksuvat sukupuoliasioihin liittyvän painopisteen ja siihen liittyvät asianmukaiset 
valtuudet, taidot ja resurssit;

8. painottaa tarvetta konsultoida ja tukea paikallisia naisjärjestöjä ja kansainvälisiä naisten 
rauhanverkostoja; suosittaa poliittisen ja rahallisen tuen, koulutuksen ja teknisen tuen 
järjestämistä sekä valmiuksien kehittämistä, myös rauhanneuvotteluissa ja 
väkivallattoman konfliktien ratkaisemisen yhteydessä;
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9. painottaa, että perustuslaillisen naisten oikeuksien turvaamisen tehostamiseksi on tärkeää, 
että sukupuolinäkökulma otetaan mukaan rauhansopimusten neuvotteluun ja 
täytäntöönpanoon;

10. katsoo olevan erittäin tärkeää lopettaa sukupuoleen liittyvien väkivaltarikosten 
rankaisematta jättäminen ja, kun mahdollista, jättää kyseiset rikokset 
armahdustoimenpiteen ulkopuolelle;

11. huomauttaa, että aseistariisuntaa, demobilisaatiota ja yhteiskuntaan sopeuttamista 
koskevien ohjelmien pitäisi sisältää entisiä naistaistelijoita koskevia erillisehtoja;

12. pyytää, että EU sisällyttäisi konfliktista toipuvien maiden turvallisuusalan uudistuksia 
koskeviin tukiinsa sukupuolinäkökulman tarjoamalla sukupuolinäkökulmia koskevaa 
koulutusta sekä asiantuntemusta perustuslakia, vaaleja, poliisilaitosta ja oikeuslaitosta 
koskevissa asioissa;

13. painottaa, että pidettäessä vaaleja konfliktista toipuvissa maissa, naisten osallistumista 
pitäisi tukea kaikilla tasoilla erityisten ohjelmien ja kiintiöiden kautta;

14. katsoo olevan tärkeää, että konfliktista toipuvissa yhteiskunnissa naiset otetaan mukaan 
taloudelliseen toimintaan, jotta heidän asemaa yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa 
asioissa voidaan parantaa, ja painottaa mikroluoton myönteistä vaikutusta;

15. painottaa seksuaalisesta väkivallasta kärsineiden naisten tarvetta päästä osalliseksi 
seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluista ja tietoisuudenedistämisohjelmista, joiden 
avulla he voivat pyrkiä eroon leimautumisestaan;

16. suosittaa YK:n konfliktista toipuvilla alueilla työskentelevän henkilökunnan ohjesääntöjen 
vahvistamista ja vaatii nollatoleranssia rauhanturvaajien tai kansalaisjärjestöjen 
henkilökunnan tekemän seksuaalisen väkivallan suhteen;

17. katsoo, että sukupuolinäkökulma on tarpeen ottaa huomioon, kun toimitaan pakolaisten ja 
maan sisällä siirrettyjen henkilöiden kanssa, mukaan lukien pakolaisleirin suunnittelu.
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