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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Naiste sisseränne: naissoost sisserändajate roll ja koht Euroopa Liidus
(2006/2010(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 13 diskrimineerimise vastu võitlemise kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 63, millega antakse ühendusele volitused ja 
pädevus otsustada sisserände ja varjupaigapoliitika üle;

– võttes arvesse 15. ja 16. oktoobri 1999. aasta Tampere, 14. ja 15. detsembri 2001. aasta 
Laekeni, 21. ja 22. juuni 2002. aasta Seville’i ning 19. ja 20. juuni 2003. aasta 
Thessaloniki istungi Euroopa Ülemkogu eesistujariigi järeldusi;

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut Euroopa Liidu lähenemisviisi kohta 
majandusmigratsiooni juhtimisele (KOM(2004)0811);

– võttes arvesse komisjoni rohelist raamatut Euroopa rändevõrgustiku tuleviku kohta 
(KOM(2005)0606);

– võttes arvesse komisjoni teatist sisserände, integratsiooni ja tööhõive kohta 
(KOM(2003)0336);

– võttes arvesse komisjoni teatist, millega kehtestatakse aastateks 2007–2013 
raamprogramm „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” (KOM(2005)0123);

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga “Ränne ja areng: mõned konkreetsed 
suunised” (KOM(2006)0390;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
asutatakse Euroopa pagulaste fond aastateks 2008–2013 üldprogrammi “Solidaarsus ja 
rändevoogude juhtimine” raames (2005/0046(COD); SEC(2005)0435);

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
asutatakse välispiiride fond aastateks 2007–2013 üldprogrammi „Solidaarsus ja 
rändevoogude juhtimine” raames (2005/0047(COD); SEC(2005)0435);

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
asutatakse Euroopa fond kolmandate riikide kodanike integreerimiseks aastateks 2007–
2013 üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames (2005/0048(CNS); 
SEC(2005)0435);

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega 
asutatakse Euroopa tagasisaatmisfond aastateks 2008–2013 üldprogrammi „Solidaarsus ja 
rändevoogude juhtimine” raames (2005/0049(COD); SEC(2005)0435);

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Ühine integratsioonikava. Raamistik 
kolmandate riikide kodanike integreerimiseks Euroopa Liidus” (KOM(2005)0389);
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– võttes arvesse komisjoni teatist poliitikakava seadusliku rände kohta (KOM(2005)0669);

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Prioriteetsed meetmed rändeprobleemide 
lahendamiseks: esimene tagasiside Hampton Courti kohtumisele” (KOM(2005)0621);

– võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Temaatiline programm koostööks kolmandate 
riikidega rände ja varjupaiga valdkondades” (KOM(2006)0026);

– võttes arvesse nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse 
võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust;

– võttes arvesse nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna 
taasühinemise õiguse kohta;

– võttes arvesse nõukogu 23. jaanuari 2004. aasta direktiivi 2003/109/EÜ pikaajalistest 
elanikest kolmandate riikide kodanike staatuse kohta;

– võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/83/EÜ, mis käsitleb 
kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute pagulasteks või muidu 
rahvusvahelist kaitset vajavateks isikuteks kvalifitseerimise ja vastava seisundi 
miinimumnõudeid ning antud kaitse sisu;

– võttes arvesse ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse 
rändestatistika ja rahvusvahelise kaitse kohta (KOM(2005)0375 (lõplik), 
2005/0156(COD));

– võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni sisserändajate lõimimise kohta 
Euroopas koolide ja mitmekeelse hariduse abil;1

– võttes arvesse oma 9. juuni 2005. aasta resolutsiooni seadusliku ja ebaseadusliku 
ümberasumise vaheliste seoste ja ümberasujate lõimimise kohta;2

– võttes arvesse oma 9. märtsi 2004. aasta resolutsiooni vähemusrahvustesse kuuluvate 
naiste kohta Euroopa Liidus;3

– võttes arvesse Haagi programmi, mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu 4. novembril 2004 
ja milles kehtestati ajavahemikuks 2005–2010 vabaduse, turvalisuse ja õigluse valdkonnas 
rakendatavad eesmärgid;

– võttes arvesse Groningenis 9. novembril 2004. aastal toimunud ministrite mitteametlikku 
konverentsi, kus esimest korda kohtusid integratsioonipoliitika eest vastutavad ministrid;

– võttes arvesse 19. novembril 2004. aastal Euroopa Liidu Nõukogu poolt vastu võetud 
integratsiooni ühiseid põhimõtted;4

  
1 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0385.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2005)0235.
3 ELT C 102, 28.4.2004, lk 35.
4 19. novembri 2004. aasta dokument 14615/04.
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– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artikleid 18, 20, 21 ja 22;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit
(A6-0000/2006),

A. arvestades, et naissoost sisserändajate arv kasvab Euroopa Liidus pidevalt ning naissoost 
sisserändajad moodustavad ligikaudu 54% sisserändajate üldarvust ning see rühm hõlmab 
järjest erinevamaid rände kategooriaid (majandusränne, perekondade taasühinemine, 
pagulus, ebaseaduslik sisseränne, varjupaiga taotlemine);

B. arvestades, et naissoost sisserändajad puutuvad integreerumisel üldjuhul kokku suurte 
probleemidega, eelkõige järgmistega: raskused tööturule pääsemisel, madal tööhõive määr 
ja suur tööpuudus, töötamine madalalt tasustatud töökohtadel või poollegaalsetes 
majandussektorites, mitteametlik töö, piiratud keeleoskus, madal osalus põhi- ja eelkõige 
kolmanda taseme hariduses, piiratud osalus vastuvõtjariigi sotsiaalses ja poliitilises elus, 
ametiühingutega seotud tegevuses ja kultuurielus, vaesus ja sotsiaalne tõrjutus;

C. arvestades, et naissoost sisserändajad puutuvad üksikisikutena sõltuvalt nende abikaasade 
õiguslikust seisundist ja vastuvõtjariigis valitsevast meelsusest, negatiivsetest 
stereotüüpidest ja tavadest sageli kokku ränga diskrimineerimisega; lisaks sellele märgib, 
et mõnes ühiskonnas puutuvad naissoost sisserändajad kokku selliste probleemidega nagu 
sundabielud ja auroimad;

D. arvestades, et vastavalt värsketele raportitele, milles hinnati liikmesriikide sisserändajaid 
käsitlevat integratsioonipoliitikat, näib, et soolist mõõdet ei ole ei ühtlustatud poliitika ega 
andmete kogumise tasandil süstemaatiliselt arvesse võetud,

1. usub, et Euroopa Liidu arengu- ja sotsiaalse ühtekuuluvuse poliitika raames tuleks 
rakendada tõhusat vastuvõtu- ja integratsioonipoliitikat sisserändajate jaoks, eriti naissoost 
sisserändajate jaoks, kes nüüd moodustavad enamiku nendest, kes rändavad Euroopa Liitu 
järjest erinevamatel põhjustel (majanduslikud põhjused, pagulus, ebaseaduslik ränne, 
varjupaigataotlemine, perekonna taasühinemine); tervitab komisjoni algatust avaldada 
suunised teemal „Ühine raamistik kolmandate riikide kodanike integreerimiseks Euroopa 
Liitu”, rõhutades, et kõigi meetmete puhul tuleks eelkõige arvesse võtta soo erilist olemust 
ja naiste olukorda;

2. tunnistab probleeme, millega äsja riiki saabunud sisserändajad, eriti naised, kokku 
puutuvad; palub liikmesriikidel tugevdada struktuure ja sotsiaalteenuseid, mis 
võimaldavad sisserändajatel end ladusalt sisse seada ja annavad neile teavet nende õiguste 
ja kohustuste kohta vastavalt liikmesriikide põhimõtetele ja õigusaktidele;

3. palub liikmesriikidel tagada kooskõlas ühenduse õigustikuga kolmandate riikide kodanike 
sisenemist käsitlevate kahepoolsete tööhõivelepingute kaudu või muude viiside kaudu, et 
naissoost sisserändajatel oleks töötajatena vastuvõtjariikides turvaline ja sõltumatu 
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õiguslik seisund1 ning et nad ei kannataks diskrimineerimise all;

4. palub liikmesriikidel inkorporeerida oma tööhõivet ja sotsiaalset integratsiooni 
käsitlevatesse riiklikesse tegevuskavadesse meetmed, et edendada naissoost sisserändajate 
osalemist tööturul, võidelda mitteametliku töö vastu, saavutada naissoost sisserändajate 
sotsiaalsete õiguste austamine (võrdne töötasu, sotsiaalkindlustus, pensioniõigused jne), 
toetada ettevõtlust, kaitsta eakaid naissoost sisserändajaid vaesuse ja tõrjutuse eest ja
edendada sotsiaalpartnerite ja ametiühingute rolli naissoost sisserändajate sotsiaalse ja 
majandusliku integratsiooni protsessis;

5. palub liikmesriikidel edendada noorte naissoost sisserändajate juurdepääsu 
vastuvõtjariikide haridus- ja koolitussüsteemidele ja edendada nende osalust Socratese, 
Leonardo Da Vinci, kultuuri ja noorsoo programmides; arvab, et eriti oluline on 
tunnustada naiste kutsekvalifikatsiooni ja oskusi (eriti teaduslikke diplomeid) ja tagada, et 
neil on juurdepääs keelekoolitusele, mis võimaldab neil paremini integreeruda;

6. palub liikmesriikidel näidata üles erilist tundlikkust naissoost sisserändajaid sotsiaalses ja 
poliitilises elus osalema ergutamisel kooskõlas riiklike õigusaktide ja nendest tulenevate 
võimalustega;

7. rõhutab, et kohalikke ja piirkondlikke asutusi kutsutakse üles mängima üha suuremat rolli 
naissoost sisserändajate integreerimise protsessis, nende konkreetsete probleemidega 
(majutamine, getostumine, kuritegevus, juurdepääs avalikele- ja sotsiaalteenustele, 
tervishoiuteenustele, lapsehooldus jne) tegelemisel ja rõhutab samuti rolli, mida mängivad 
valitsusvälised organisatsioonid, mis annavad naissoost sisserändajatele nõuandeid, teavet 
ja toetust;

8. palub komisjonil, liikmesriikidel ja päritoluriikidel anda oma elanikkonnale süstemaatilist 
ja vastutustundlikku teavet ELi sisserändepoliitika ja selle väljakutsete kohta, nii mees-
kui ka naissoost sisserändajate võimaluste ja kohustuste kohta vastuvõtjariikides, 
eesmärgiga vältida ebaseadusliku sisserändamise negatiivset mõju ning naissoost 
sisserändajate ekspluateerimist vastuvõtjariikides;

9. palub komisjonil viia läbi selle ühtlustatud poliitika ja nende meetmete kvalitatiivne ja 
kvantitatiivne hindamine, mida on rakendatud naissoost sisserändajate nimel 
olemaseolevate rahastamisvahendite ja programmide kaudu (Euroopa Sotsiaalfond, 
Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa pagulaste fond, EQUAL algatus, Euroopa 
programmid hariduse, tööhõive, sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu võitlemise 
valdkonnas);

10. tunneb heameelt selle üle, et Euroopa Integratsioonifondi üks peamisi konkreetseid 
ülesandeid on liikmesriikide teenuseid pakkuvate organisatsioonide kohustus parandada 
viisi, kuidas nad rahuldavad erinevate kolmandate riikide kodanike rühmade, sealhulgas 
naiste ja laste, vajadusi;

  
1 Euroopa Liidu õigusaktides on juba sätestatud teatavad õigused, mis on seotud sotsiaalkindlustusskeemidega 
(määrus (EMÜ) nr 1408/71 (EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2)) ja mis on diskrimineeriva kohtlemise vastu (direktiivid 
2000/43/EÜ (EÜT L 180, 19.7.2000, lk 22) ja 2000/78/EÜ (EÜT L 303, 2.12.2000, lk 16)). Lisaks sellele on 
mitmed direktiivid, mis käsitlevad selliseid teemasid nagu töötervishoid ja tööohutus ning töötingimused ja mis 
kehtivad rahvusest olenemata kõikide töötajate suhtes.
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11. tervitab otsust määrata 2007. aasta diskrimineerimisvastaseks aastaks ja 2008. aasta 
kultuuridevahelise dialoogi aastaks, mida tuleks kasutada selleks, et suurendada 
teadlikkust naiste vastu suunatud diskrimineerimisest ja anda ühiskonnale 
laiaulatuslikumat teavet naissoost sisserändajate positsiooni ja rolli, nende kultuuri ja 
nende püüdluste kohta vastuvõtjariikides;

12. rõhutab, et riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud asutused peaksid viima läbi avatud 
dialoogi, et suhelda sisserändajate kogukondade ja võrgustikega ning teha nendega 
koostööd selleks, et ennetada ja takistada naistele ebasoodsat mõju omavat/kahjustavat 
käitumist ning edendada aktiivset poliitikat;

13. soovitab nendel liikmesriikidel, mis ei ole seda veel teinud, tungivalt viia oma 
karistusseadustikku sisse sundabielu keeld ja selle korral kohaldatav karistus, kehtestada 
tõhusad ja hirmutavad karistused auroimade eest ja suurendada politsei- ja õigusasutuste 
teadlikkust nendes küsimustes;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule, 
samuti liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.
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SELETUSKIRI

Sisserändajate sisenemine Euroopa Liitu on ajalooline reaalsus, kuid see on kindlasti ka 
tulevikku iseloomustavaks jooneks. Areng ja sotsiaalne ühtekuuluvus, mis on meie 
eesmärkideks, on seega vahetult seotud võimega juhtida rändevoogusid ning rakendada 
sisserändajaid ja integreerida neid meie ühiskondadesse.
Paljudes Euroopa linnades selgesti nähtav sotsiaalne korratus on seotud puudustega selle 
valdkonna teadusuuringutes, uurimistöös ja poliitikas. Eelkõige on naissoost sisserändajate 
olukord ja probleemid jäänud marginaalseks ja varju. Raportööri eesmärgiks on tõsta esile 
erinevaid aspekte ja võimalusi, mida pakuvad naiste sisseränne ja Euroopa poliitikavahendid, 
millega on võimalik kaitsta naissoost sisserändajate õigusi ja aidata neil oma võimalusi 
paremini ära kasutada.

A. KOKKUVÕTE NAISTE SISSERÄNDEST EUROOPA LIITU

a) Üldised arvandmed
Tuleb märkida, et nii liikmesriikide kui ka ELi tasandil oleme puutunud kokku suurte 
raskustega Euroopa Liitu suunatud migratsioonivoogusid ja eelkõige naiste sisserännet 
käsitlevate andmete ja statistika kogumisel ja salvestamisel.1 Vastavalt rahvusvahelise 
sisserändajate organisatsiooni andmetele moodustavad naised 45% arenenud riikidesse 
sisserändavatest inimestest.

Laienenud Euroopa Liidus valitseb naissoost sisserändajate arvu pideva suurenemise 
suundumus ning see rühm moodustab ligikaudu 54% sisserändajate üldarvust2. Vastavalt 
kõige värskematele olemasolevatele statistilistele andmetele3 moodustavad naissoost 
seaduslikud sisserändajad 4% ELi kogurahvastikust.

b) Kvalitatiivsed andmed
Naiste sisseränne Euroopa Liitu hõlmab väga paljusid erinevaid sisserändekategooriaid, nagu 
näiteks:

- perekonna taasühinemine
- majandusränne
- pagulased
- ebaseaduslik sisseränne

ELi poolt rakendatud poliitikast hoolimata elab praegu suur osa sisserändajatest ühiskonna 
äärealadel. Nende juurdepääs avalikule, poliitilisele ja majanduslikule elule on vastavalt 
Euroopa Nõukogu andmetele jätkuvalt äärmiselt piiratud ning naissoost sisserändajad on 
kahekordse diskrimineerimise ohvrid, s.t nad kogevad diskrimineerimist nii soo kui ka etnilise 
päritulu alusel. Selline diskrimineerimine toimub kahel tasandil – vastuvõtjariigis ning 
sisserändajate kogukonnas, kus nad elavad.4

  
1 Vt ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse rändestatistika ja rahvusvahelise 
kaitse kohta [KOM(2005)375 (lõplik) – ELTs seni avaldamata].
2 European Community Labour Forces Survey (Eurostat).
3 Eurostat, Statistics in Focus, 3-2/2003, lk 1.
4 Vt resolutsiooni 1478(2006) naissoost sisserändajate integratsiooni kohta Euroopas, lõige 1.
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Sisserändepoliitikas peab arvesse võtma sugu ja sisserändajate kogukondade vahelisi 
erinevusi, kuna probleemid ja diskrimineerimine ei ole samasugused ega kõikide puhul 
samasuguses ulatuses. Mõningates, eelkõige moslemikogukondades, jäävad naissoost 
sisserändajad pärast abiellumist üldjuhul koju, ilma et neil oleks võimalust õppida tundma 
vastuvõtjariigi ühiskonda ja õppida keelt ning see suurendab nende isoleeritust. Kui nad 
töötavad, on neil töökoht, mida loetakse nn madalama taseme töökohaks või nad teevad 
mitteametlikku tööd või töötavad poollegaalsetes majandussektorites (põllumajandus, 
toitlustus, puhastusteenused, majapidamistööd), mis ei anna neile aga majanduslikku 
sõltumatust ega kindlust.

Naissoost seaduslike sisserändajate tööhõive määr on ainult 44%, samas kui tööpuuduse tase 
on 19%.1 Samuti on suur erinevus (16,9%) kolmandatest riikidest ja ELi liikmesriikidest pärit 
naissoost sisserändajate tööhõives, samas kui meessoost sisserändajate puhul on sama 
erinevus 11%. Erinevus kolmandatest riikidest ja ELi liikmesriikidest pärit kõrge 
kvalifikatsiooniga naissoost sisserändajate tööhõives on märkimisväärselt suurem (23,2%).2
2000. aastal oli kolmandatest riikidest pärit naissoost sisserändajate töötasu 10% madalam kui 
ELi liikmesriikidest pärit naissoost sisserändajate töötasu. Meeste puhul oli erinevus ainult 
4%.

Põhiline probleem, millega naissoost sisserändajad silmitsi seisavad, on jätkuvalt haridus, 
võttes arvesse tõsiasja, et 50% nendest ei omanda kohustuslikust haridusest enamat ja 
ligikaudu 17% neist läbib kolmanda taseme hariduse.3

Naissoost sisserändajate olukord sõltub paljudel juhtudel nende abikaasade õiguslikust 
seisundist või siis peetakse neid õiguslikult ülalpeetavateks ning sellel on kahjulikud 
tagajärjed lahutuse või abikaasa surma korral ja eriti polügaamia korral, mis suunab nad nn 
ebaseaduslikule või mustale tööle ja jätab nad ilma sotsiaalsest kaitsest ja väärikustundest.

Mõningates kogukondades kutsub negatiivne naissoo stereotüüp reeglina esile nende naiste 
ränga diskrimineerimise ning sageli on selle kulminatsiooniks vägivald – nii vaimne kui ka 
füüsiline – mis vahel päädib isegi auroimaga. Valitsusväliste organisatsioonide poolt 
koostatava statistika kohaselt langeb igal aastal auroimade ohvriks 5000 naist, kellest enamik 
on Euroopa moslemikogukondadesse kuuluvad sisserändajad. Komisjonil puuduvad 
usaldusväärsed statistilised andmed selle ilmingu ulatuse kohta Euroopas, kuid komisjon on 
võtnud endale kohustuse avaldada peagi teatis, mis käsitleb kuritegevust ja kriminaalasjades 
õigusmõistmist käsitleva võrreldava statistika süsteemi kehtestamist.

B. ÜHENDUSE SISSERÄNDEPOLIITIKA – NAISSOO MÕÕDE

a) Õiguslik alus
Integratsioonipoliitika põhilisteks tunnusjoonteks on põhiõiguste edendamine, 
mittediskrimineerimine ja kõigi jaoks võrdsed võimalused. Euroopa Liidu õigusaktides on 
sätestatud täpsed võrdset kohtlemist käsitlevad sätted, mis põhinevad EÜ asutamislepingu 
artiklil 13. EÜ asutamislepingu artikliga 63 antakse Euroopa Ühendusele volitused ja 

  
1 Eurostat, Statistics in Focus, 3-2/2003, lk 1.
2 Vt komisjoni 14. veebruari 2005. aasta aruannet nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele naiste ja meeste võrdõiguslikkusest (KOM(2005)0044 (lõplik)), lk 6.
3 Eurostat, Statistics in Focus, 3-2/2003, lk 1.
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pädevused sisserände- ja varjupaigapoliitika valdkonnas.

b) Ühenduse õigusaktid ja algatused
Euroopa Ülemkogu Tampere istungil (1999) sätestati raamistik rändevoogude vajaliku tõhusa 
juhtimise strateegia jaoks ning liikmesriikide territooriumil seaduslikult elavate kolmandate 
riikide kodanike integreerimise kindel poliitika.

Selles raamistikus on peamisteks õigusaktideks ja algatusteks järgmised:

Direktiiv 2000/43/EÜ, millega määratletakse ja keelatakse otsene ja kaudne 
diskrimineerimine etnilise päritolu alusel, ja direktiiv 2003/109/EÜ, millega kehtestatakse 
pikaajalistest elanikest kolmandate riikide kodanike staatus.

Direktiiv 2003/86/EÜ reguleerib olulist küsimust, mis puudutab otseselt naissoost 
sisserändajaid ja perekonna taasühinemise õigust kooskõlas kohustusega kaitsta perekonda ja 
austada perekonnaelu. Õigus, mida perekonna taasühinemist käsitleva avalduse esitanud isiku 
abikaasa nüüd võib taotleda. Lisaks taotlejaga sama pika kehtivusajaga elamisloale on taotleja 
perekonnaliikmetel juurdepääs haridusele, tööhõivele ja tööalasele koolitusele. Hiljemalt 
pärast vastuvõtjariigis viit aastat elamist on abikaasal või vabaabielupartneril ja vahepeal 
täisealiseks saanud lastel õigus isiklikule elamisloale.

2005. aasata alguses avaldas komisjon rohelise raamatu Euroopa Liidu lähenemisviisi kohta 
majandusmigratsiooni juhtimisele ja sama aasta detsembris teatise poliitikaeelnõu seadusliku 
sisserände kohta, milles kehtestas alused mitme direktiivide vastuvõtmise ettepaneku jaoks 
(erialase kvalifikatsiooniga sisserändajate sisenemis- ja elamistingimused, hooajatöötajad, 
äriühingusiseselt üleviidavad isikud, tasulised praktikandid jne).

Nagu eespool nimetatud, on oluline osa naissoost sisserändajatest välja rännanud 
majanduslikel põhjustel. Seetõttu peaks ELi poliitika selles valdkonnas võtma seda aspekti 
tõsiselt arvesse. On positiivne, et komisjoni teatis (september 2005) pealkirjaga „Ühine 
integratsioonikava. Raamistik kolmandate riikide kodanike integreerimiseks Euroopa Liidus” 
rõhutab selgesõnaliselt, et rakendatavad meetmed peavad arvesse võtma soo erilist iseloomu 
ja sisserändajatest naiste, noorte ja laste olukorda.

Samuti tuleks õigesti ära kasutada võimalus, mida pakuvad naiste või naissoost sisserändajate 
nimel võetavate meetmete rahalised vahendid (Euroopa Sotsiaalfond, EQUAL algatus, 
Euroopa Regionaalarengu Fond, Euroopa hariduse tegevusprogramm).

Komisjoni ettepanek määrata 2007. aasta Euroopa „Võrdsed võimalused kõigile” aastaks ja 
2008. aasta kultuuridevahelise dialoogi aastaks on tähtsad teadlikkuse suurendamise 
algatused, mis aitavad saavutada vastastikust mõistmist, integratsiooni ja naissoost 
sisserändajate võrdõiguslikkuse edendamist.

c) Praegune olukord
2003. aastal avaldas komisjon üldise teatise sisserände, integratsiooni ja tööhõive kohta ning 
2004. aastal koostas komisjon esialgse iga-aastase hinnanguaruande. Nagu ilmneb 
liikmesriikide integratsioonipoliitikate (liikmesriikide integratsiooni kontaktpunktide 
aruanded, liikmesriikide tööhõive tegevuskavad ja liikmesriikide sotsiaalse integratsiooni 
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tegevuskavad) hindamisel, ei näi enamik liikmesriike olevat sooga seotud küsimusi seoses 
sisserändega ei poliitilisel ega andmete kogumise tasandil süstemaatiliselt arvesse võtnud.
Eriti tasub ära märkida järgmisi eelkõige naistega seotud tavasid ja uuenduslikke meetmeid:

Keeleoskuse probleemi osas võtab enamik liikmesriike selle olukorra parandamiseks praegu 
meetmeid (eriti äsja saabunud sisserändajate jaoks). Erilisi jõupingutusi tehakse ka 
kutsenõustamise parandamiseks. Samuti püütakse edendada sotsiaalpartnerite osalust selles 
valdkonnas ja pühendumist sellele. Suuremat tähtsust omistatakse avalikkuse koolitamisele, 
teabe andmisele sisserändajate põhiõiguste ja kohustuste kohta, sealhulgas naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse kohta ning vastuvõtjariikides kohaldatavate eeskirjade ja seal kehtivate 
väärtuste kohta. Tööpuuduse, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse osas – valdkondades, milles 
naissoost sisserändajad on üsna haavatavad – näib, et enamik riike ei ole veel põhjalikult 
analüüsinud tegureid, mis sellistes olukordades tagajärjeks on.

Mõned liikmesriigid teevad jõupingutusi, et tagada taskukohane majutus ja võidelda 
getostumise negatiivsete mõjude vastu ja mahajäänud linnapiirkondade vastu, kus 
sisserändajad on ülekaalukas enamuses.

Otsuste tegemise protsessis osalemise edendamine areneb jätkuvalt kooskõlas liikmesriikide 
õigusaktidega; rohkem kui 25 liikmesriiki on juba sisserändajatele kohalikul tasandil andnud 
mõningaid valimisõigusi (nn kodanikuõiguste andmise tähenduses).

C. ETTEPANEKUD TULEVASTE MEETMETE JAOKS

1. Rakendatud poliitikate hindamine ja läbivaatamine
Komisjoni raportid ja mitmetes märkimisväärsete sisserändajate kogukondadega riikides 
loodud sotsiaalsed ummikseisud tõendavad vajadust rakendatud poliitikavaldkondade tõsise 
hindamise ning ühenduse ressursside kasutuselevõtmise ja kasutamise läbivaatamise järele.

2. Sisserändajate ettevalmistamine
Raportöör on seisukohal, et oluline on võtta mitmed meetmed selleks, et parandada 
sisserändajate teadmisi vastuvõtva riigi ühiskonnas kehtivatest põhiväärtustest ja reeglitest 
ning nende aktsepteerimist ning julgustada neid õppima sihtriigi keelt koostöös Euroopa 
riikidega.

3. Sihtotstarbeline integratsioonipoliitika
Raportööri peamiseks prioriteediks on naissoost sisserändajate juurdepääs tööturule ja 
tööalasele koolitusele, samuti võrdsed tööalased õigused (töötasu, kindlustus, pension) –
mõjuvad jõud, mis tagavad nende autonoomia ja sõltumatuse.

Rõhutab liikmesriikide vastutust ja rolli naistele tööturule juurdepääsu tagamisel ja nende 
tööalaste õiguste austamise tagamisel, samuti sotsiaalpartnerite ning komisjoni rolli ühenduse 
õigustiku kohaldamise järelevalvel.

4. Integreerimine haridussüsteemi
Noorte naissoost sisserändajate erilisi probleeme tuleks arvesse võtta meetmete kaudu, mis on 
suunatud koolihariduses ebaõnnestumise või kooli poolelijätmise ennetamisele. Samal ajal 
võib noortele naissoost sisserändajatele positiivse diskrimineerimise kaudu kõrgharidusele 
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parem juurdepääs olla selle rühma jaoks motiveerivaks jõuks.

Tööalase koolituse osas tuleks praeguseid õigusakte täiendada, kehtestades uusi äsja saabunud 
sisserändajate kutsekvalifikatsiooni, koolituse ja/või ametialaste kogemuste tunnustamise 
viise.

5. Sotsiaalne osalemine – võrkude loomine
Naissoost sisserändajate ühiskondlikus elus igasuguse osalemise suurendamine vabastab nad 
isoleeritustundest ja vastuvõtva riigi ühiskonnast võõrandumisest. Avalikus elus osalemise 
edendamine kõikidel tasanditel ja kõikide riiklikest õigusaktidest tulenevate võimalustega on 
väga oluline. Lisaks sellele on kolmandatest riikidest pärit kodanike erinevate rühmade ja 
vastuvõtvate riikide ametiasutuste, sotsiaalpartnerite ja valitsusväliste organisatsioonide 
vahelise dialoogi edendamine oluline osa nende rühmade sotsiaalses integratsioonis.

Samas on vaja sisserändajaid julgustada asutama oma organisatsioone, millel oleks võimalik 
anda teavet ja tuge äsja saabunud sisserändajatele, ja nende esindajaid osalema programmides 
õpetajatena. Eriti kasulik on naissoost sisserändajate jaoks kontaktide loomine äsja saabunud 
naistega. Veel peaksid need organisatsioonid olema dialoogivahendiks vastuvõtjariigi 
ühiskonnas ning just sel põhjusel loetakse naiste osalust nendes organisatsioonides oluliseks.

6. Vastuvõtvas ühiskonnas teadlikkuse suurendamine
Meie eesmärkide saavutamiseks on vaja vastuvõtva ühiskonna positiivset suhtumist ja 
koostööd. Seetõttu tuleks edendada meetmeid, mille abil suurendatakse Euroopa rahvaste 
teadlikkust sisserände olulisusest, naissoost sisserändajate rollist, nende konkreetsetest 
probleemidest ja nende probleemide lahendamise viisidest.

7. Heade tavade vahetamine
Euroopa Liidu liikmesriikides on integratsiooni vallas erinevad kogemused ja poliitikad.
Ühistel eesmärkidel ja väljakutsetel põhineva Euroopa sisserändepoliitika rakendamise poole 
püüdlemisel peaks Euroopa Liit edendama nende heade tavade vahetust ja teemade 
käsitlemist, mis hõlmavad ka soolist mõõdet.


