
PR\648531FI.doc PE 382.510v02-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2006/2277(INI)

17.1.2007

MIETINTÖLUONNOS
vammaisten naisten tilanteesta Euroopan unionissa
(2006/2277(INI))

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Esittelijä: Esther Herranz García



PE 382.510v02-00 2/5 PR\648531FI.doc

FI

PR_INI

SISÄLTÖ

Sivu

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ...........................................3

PERUSTELUT.......................................................................................................................5



PR\648531FI.doc 3/5 PE 382.510v02-00

FI

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

vammaisten naisten tilanteesta Euroopan unionissa
(2006/2277(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 13. joulukuuta 2006 
hyväksymän vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, 

– ottaa huomioon Euroopan vammaisfoorumin 22. helmikuuta 1997 hyväksymän Euroopan 
vammaisten naisten julkilausuman , 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan1,

– ottaa huomioon komission tiedonannon Yhtäläiset mahdollisuudet vammaisille: 
eurooppalainen toimintasuunnitelma (KOM(2003)0650),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan 
mietinnön (A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa Yhdistyneiden 
kansakuntien yleissopimuksessa tunnustetaan, että vammaiset naiset ja tytöt ovat alttiita 
suuremmille väkivaltaan, loukkaamiseen, hyväksikäyttöön, hylkäämiseen tai 
piittaamattomuuteen, pahoinpitelyyn tai riistoon liittyville riskeille niin kotona kuin kodin 
ulkopuolella,

B. ottaa huomioon, että vammaisten joukko koostuu hyvin monenlaisista ihmisistä,

C. katsoo, että Euroopan unionin toimielinten sekä kansallisten ja alueellisten viranomaisten 
olisi edistettävä toimia ihmisten aidon tasa-arvon toteutumiseksi,

D. ottaa huomioon, että vammaiset naiset kärsivät kaksinkertaisesta syrjinnästä eli heitä
syrjitään sekä vammaisuuden että sukupuolen perusteella,

E. ottaa huomioon, että oikeus yhtäläiseen kohteluun on perusoikeus,

1. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita, että ne pyrkivät poistamaan olemassa olevat esteet,
jotta naisten ja tyttöjen osallistuminen poliittiseen sekä kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja työelämään helpottuisi;

2. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita rohkaisemaan vammaisten naisten etenemistä niillä 
yhteiskunta- ja työelämän aloilla, joilla heidän läsnäolonsa on vielä vähäinen;

3. painottaa, että on tärkeää pyrkiä integroimaan mistä tahansa vammasta kärsivät henkilöt jo 
heidän lapsuudestaan alkaen;

4. ottaa huomioon, että vammaisen henkilön vamman ja hänen saavuttamansa koulutustason 
välinen suhde vaikuttaa myöhemmin hänen työllistymiseensä;

  
1 EUVL C 364, 18.12.2000, s. 1.



PE 382.510v02-00 4/5 PR\648531FI.doc

FI

5. on huolestunut siitä, että vammaiset naiset jäävät verraten alhaiselle koulutustasolle, 
minkä vuoksi heillä on suuria vaikeuksia työn löytämisessä;

6. pitää tärkeänä "joustavan" suhtautumistavan omaksumista vammaisuuteen liittyvissä
kysymyksissä ottaen huomioon, että jokainen tapaus on erilainen, jotta asianomaista 
politiikkaa voidaan mukauttaa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi;

7. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon vammaisia hoitavien naisten 
tilanne asianomaisia politiikkoja laatiessaan ja tukijärjestelmiä perustaessaan;

8. katsoo, että on tarpeen ehdottaa toimia vammaisia henkilöitä hoitavien naisten 
tukemiseksi, koska heidän tehtävänsä vaatii usein niin täydellistä omistautumista, että se 
rajoittaa heidän jokapäiväistä elämäänsä;

9. pitää Euroopan unionin tärkeimpinä tavoitteina vammaisten henkilöiden ja heidän 
perheidensä elämänlaadun parantamista;

10. painottaa poikien ja tyttöjen aseman ja kasvatuksen merkitystä, koska he edustavat 
tulevaisuutta, ja korostaa, että niin vammaisilla kuin ei-vammaisilla tytöillä olisi oltava 
samanlaiset mahdollisuudet ja oikeudet osallistua yhteiskunnan toimintaan 
yhteistyöilmapiirin ja integraation edistämiseksi;

11. korostaa, että on tarpeen toteuttaa tutkimuksia ja kerätä vammaisuuteen liittyvää tuoretta 
tietoa sekä kiinnittää tässä yhteydessä erityistä huomiota vammaisiin naisiin ja tyttöihin, 
koska tältä alalta ei ole riittävästi tietoa;

12. muistuttaa komissiota, että ainoastaan syvällinen tietämys tästä asiasta voi tuottaa 
asiamukaisia ratkaisuja, palveluja ja tukea;

13. muistuttaa työmarkkinaosapuolien merkityksestä vammaisten henkilöiden yhtäläisten 
mahdollisuuksien ja työllistymismahdollisuuksien edistämisessä;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Euroopan unionissa on huomattava joukko vammaisia henkilöitä, jotka kohtaavat 
jokapäiväisessä elämässään monenlaisia vaikeuksia ja jotka eivät aina pysty täysin 
harjoittamaan oikeuksiaan.

Siksi on ensisijaisen tärkeää saada yhteiskunta tiedostamaan vammaisten naisten kohtaamat 
vaikeudet ja kiinnittämään huomiota tarpeeseen toteuttaa toimia, jotka parantavat vammaisten 
mahdollisuuksia integroitua yhteiskuntaan, sekä osoittamaan enemmän varoja fyysisten ja 
sosiaalisten esteiden poistamiseen ja kaikenlaisen vammaisiin kohdistuvan syrjinnän 
torjumiseen työympäristössä.

Tällä mietinnöllä halutaan tuoda esiin laaja tuki vammaisuudesta kärsivien henkilöiden ja 
heidän perheidensä pyrkimyksille ja vaatimuksille sekä vammaisjärjestöjen erittäin tärkeä 
tehtävä vammaisten henkilöiden paremman elämänlaadun edistämisessä.

Mietinnössä pyritään kiinnittämään huomiota vammaisten henkilöiden yhteiskuntaan ja 
koulutusjärjestelmään integrointiin jo heidän lapsuudestaan lähtien.

Naisten oikeuksien valiokunta pyrkii tällä mietinnöllä lisäämään yhteisön kansalaisten
tietoisuutta vammaisten oikeuksista tuntea itsensä suojatuiksi syrjinnältä ja saada harjoittaa 
täysin ja tasapuolisesti oikeuksistaan. Mietinnöllä pyritään myös herättämään ajatustenvaihtoa
ja keskustelua tarvittavista toimista tasa-arvon ja kokemustenvaihdon edistämiseksi,
tehostamaan kaikkien asianomaisten osapuolien välistä yhteistyötä ja parantamaan 
vammaisuutta koskevaa tiedottamista sekä edistämään myönteistä kuvaa vammaisista. Sillä 
pyritään lisäksi syventämään kansalaisten tietoisuutta vammaisuuden ja syrjinnän erilaisista 
muodoista ja kiinnittämään erityistä huomiota vammaisten lasten ja nuorten yhtäläiseen 
oikeuteen saada koulutusta, jolla edistetään ja tuetaan heidän täysipainoista integroitumistaan 
yhteiskuntaan. Mietinnön tavoitteena on myös edistää Euroopan laajuista vammaisten lasten 
ja nuorten opetukseen erikoistuneiden opettajien yhteistyötä, jotta voidaan parantaa sellaisten
koululaisten ja opiskelijoiden, joilla on erityistarpeita, mahdollisuuksia integroitua tavallisiin
ja erityisoppilaitoksiin sekä osallistua kansallisiin ja yhteisön vaihto-ohjelmiin. 


