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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

naiste mõrvade (feminitsiidide) kohta Kesk-Ameerikas ja Mehhikos ning Euroopa Liidu 
rolli kohta selle nähtuse vastases võitluses
(2007/2025(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni;

– võttes arvesse inimõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi pakte, mis sõlmiti 1966. aastal;

– võttes arvesse naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise 1979. aasta 
konventsiooni ning selle 1999. aasta fakultatiivset protokolli;

– võttes arvesse 1994. aasta üleameerikalist konventsiooni naiste vastu suunatud vägivalla 
ennetamise, kõrvaldamise ja selle eest karistamise kohta (Belém do Pará konventsioon); 

– võttes arvesse piinamise ning muude julmade, ebainimlike ja inimväärikust alandavate 
kohtlemis- või karistamisviiside vastast 1984. aasta konventsiooni ja selle 2002. aasta 
fakultatiivset protokolli;

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu naiste ja meeste võrdsete võimaluste komisjoni 12. mai 
2005. aasta aruandes esitatud soovitusi seoses naiste ja tütarlaste arvuka kadumise ja 
mõrvamisega Mehhikos;

– võttes arvesse naiste vastu suunatud vägivalla, selle põhjuste ja tagajärgedega tegeleva 
ÜRO eriraportööri Yakin Ertürki soovitusi 2006. aasta Mehhiko missiooni tulemusel 
valminud aruandes naiste põhiõiguste ning naistevastase soolise vägivalla kohta; 

– võttes arvesse naiste vastu suunatud vägivalla, selle põhjuste ja tagajärgedega tegeleva 
ÜRO eriraportööri Yakin Ertürki soovitusi 2005. aasta Guatemala missiooni tulemusel 
valminud aruandes naiste põhiõiguste ning naistevastase soolise vägivalla kohta; 

– võttes arvesse üleameerikalise inimõiguste komisjoni soovitusi 2003. aastal koostatud 
aruandes Ciudad Juáreze (Mehhiko) naiste õiguste kohta: õiguse kohta mitte kannatada 
vägivalla ega diskrimineerimise all;

– võttes arvesse 2006. aasta aprillis toimunud naiste mõrvamise teemalist avalikku 
kuulamist, mille korraldasid ühiselt Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjon ja inimõiguste allkomisjon;

– võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt 
Mehhiko Ühendriikide vahelist majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja 
koostööd käsitlevat lepingut,1 2003. aastal ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle 
liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica Vabariigi, El Salvadori Vabariigi, Guatemala 
Vabariigi, Hondurase Vabariigi, Nicaragua Vabariigi ja Panama Vabariigi vahel sõlmitud 
poliitilist dialoogi ja koostööd käsitlevat lepingut (ratifitseerimisel),2 ning Euroopa 

  
1 EÜT L 276, 28.10.2000. lk 44.
2 ELT C 103, 29.4.2004, lk 542.
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Majandusühenduse ning Costa Rica Vabariigi, El Salvadori Vabariigi, Guatemala 
Vabariigi, Hondurase Vabariigi, Nicaragua Vabariigi ja Panama Vabariigi koostöö 
raamlepingut;1

– võttes arvesse Kesk-Ameerikat ja Mehhikot käsitlevaid Euroopa Liidu 2001.–2006. aasta 
ja 2007.–2013. aasta piirkondliku strateegia dokumente;

– võttes arvesse kolmandat aastatuhande arengueesmärki, s.o sooline võrdõiguslikkus ja 
naiste autonoomia saavutamine;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni raportit 
(A6-0000/2007),

A. arvestades, et termin „feminitsiid” põhineb Belém do Pará konventsiooni 1. artiklis 
esitatud järgmisel juriidilisel määratlusel: „käesoleva konventsiooni tähenduses peetakse 
naiste vastu suunatud vägivalla all silmas igasugust naisisikute vastu suunatud tegu või 
käitumist, mis kas avalikult või eraeluliselt põhjustab talle surma, piinu või füüsilisi, 
seksuaalseid või psüühilisi kannatusi” ning et selle eest karistamine ja selle kõrvaldamine 
on liikmesriikidele kohustuslik ning esmatähtis;

B. arvestades, et naiste vastu suunatud vägivald on ülemaailmne ja mitte üksnes piirkondlik 
probleem ning hõlmab ka Euroopa riike; et käesolev aruanne on osa üldstrateegiast, mille 
eesmärk on Euroopa Liidu ja asjaomaste riikide ühine töö ja püüdlused ennetada naiste 
vägivaldset surmamist ning nimetatud tegevus likvideerida, olenemata selle 
toimepanemise asukohast;

C. arvestades, et enamikku Ciudad Juárezes ja Guatemalas toimunud naiste mõrvu 
iseloomustab ülim toorus ning et paljude ohvrite suhtes oli kasutatud seksuaalvägivalda ja 
julma, ebainimlikku või inimväärikust alandavat kohtlemis- või karistamisviisi, mõnikord 
kuni piinamiseni välja; et oluline osa mõrvadest toimus maquiladorade ehk allhankele 
spetsialiseerunud tehaste ümbruses, kus puuduvad naiste kaitsmiseks vajalikud 
julgeolekustruktuurid;

D. arvestades, et naiste mõrvamist ei saa seletada pelgalt vägivaldse piirkonnaga, vaid 
arvesse tuleb võtta ka diskrimineerimisprobleemi ning naisi ja eriti põliselanikest naisi 
ebasoosivat kohalikku sotsiaal-majanduslikku konteksti, samuti suurt vaesust, naiste 
majanduslikku sõltuvust, Mehhiko puhul bandiidijõuke ning Kesk-Ameerika puhul 
ebaseaduslike julgeolekuorganite ning relvade levikut2;

E. arvestades asjaomases valdkonnas levinud karistamatust, st nii de facto kui ka de jure 
vastutustunde puudumist nimetatud tegusid toime pannud isikute vastutusele võtmiseks 
kriminaal-, haldus-, distsiplinaar- või tsiviilkorras, juurdluste lõpetamata või 
süüdimõistvate otsuste täitmata jätmist, eelarvevahendite puudumist või ohvrite või nende 
perekondade hiljutisi probleeme õigusabi kättesaadavusega;

  
1 EÜT L 63, 12.3.1999. lk 39.
2 ÜRO terminid (vt ÜRO ja Guatemala vahel 2006. aastal sõlmitud lepingut rahvusvahelise komisjoni loomise 
kohta, võitlemaks karistamatuse vastu Guatemalas).
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F. arvestades, et õigusriigi kohus on edendada poliitikat, millega tagatakse naistele üldiselt, 
eriti aga kõige ebasoodsamas olukorras olevatele naistele asjakohane kaitse 
diskrimineerimise ja vägivalla, samuti feminitsiidide eest ning et esmane ülesanne on 
veenda probleemi tõsiduses riigiametnikke;

G. arvestades, et feminitsiidide ja karistamatuse vastu võitlemise juures tuleb võtta 
kohtusüsteemi kui tervikut ning vaadelda nii ennetusmeetmeid, diskrimineerimist 
käsitlevate seaduste läbivaatamist, kaebuste esitamise lihtsustamist, juurdlusvõimalusi, 
kohtumenetlusi kui ka kinnipidamissüsteemi, samuti organiseeritud kuritegevuse vastast 
võitlust ning institutsioonide taastamist ja tugevdamist ning et selleks on vaja piisavat 
rahalist ja inimressurssi;

H. arvestades, et on vastuvõetamatu, et teatavad riigiametnikud kasutavad feminitsiidides 
kahtlustatavate isikute käest tunnistuste saamiseks piinamist;

I. arvestades, et naiste mõrvade ohvriks on langenud ka kaks Hollandi kodanikku: Hester 
Van Nierop (mõrvati 1998. aastal) ja Brenda Susana Margaret Searle (mõrvati 2001. 
aastal)1;

J. arvestades, et Mehhikos ja Kesk-Ameerikas toime pandud vägivalla ajaloolisest taustast ja 
süstemaatilisusest ning patriarhaalsest ühiskonnakorraldusest tingituna on naised selle 
vägivalla eri vormide pidevad ohvrid;

K. tervitades Mehhikos vastu võetud õigusmeetmeid ning eriti 2007. aasta veebruaris vastu 
võetud üldist seadust naiste õiguse kohta elada vägivallata, samuti 2006. aastal loodud 
naiste vastu suunatud vägivallaga seotud kuritegude uurimise eriprokuröri kabineti tööd;

L. olles mures õigusmeetmete vastuvõtmisega viivitamise pärast, mida pannakse süüks 
Kesk-Ameerika riikidele;

M. arvestades Hispaania, Mehhiko ja Guatemala parlamentide liikmetest koosnevat 
parlamentidevahelist dialoogi ja koostöö ühendust, mille eesmärk on edendada naiste 
vastu suunatud vägivalla likvideerimist käsitlevate õigusmeetmete vastuvõtmist;

N. arvestades, et demokraatia ja õigusriigi põhimõtete arendamine ja tugevdamine, samuti 
inimõiguste ja põhiõiguste austamine kuulub ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
üldeesmärkide hulka ning peab olema Euroopa Liidu välispoliitika lahutamatu osa;

O. arvestades Euroopa Ühenduse ja Mehhiko vahel sõlmitud majanduspartnerluse, poliitilise 
kooskõlastamise ja koostöö lepingu inimõigusi käsitleva klausli juriidiliselt vastuolulist 
iseloomu;

P. arvestades, et kui Euroopa Liit sõlmib kolmanda riigiga rahvusvahelise lepingu, mis 
sisaldab klauslit inimõiguste ja demokraatia kohta, on liidul kohustus jälgida, et kõnealune 
kolmas riik austaks lepingu sõlmimise ajal inimõigusi käsitlevaid rahvusvahelisi 
õigusnorme,2

  
1 Brenda Searle’i juhtumi puhul kestis kohtuprotsess viis aastat ja lõpetati 2007. aastal.
2 Vt Euroopa Parlamendi 14. veebruari 2006. aasta resolutsiooni lõiget 3 inimõiguste ja demokraatia klausli 
kohta Euroopa Ühenduse lepingutes
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1. nõuab, et hoolikalt jälgitaks inimõiguste kaitsmist käsitlevate eri aruannete soovitusi ja 
rahvusvahelisi õigusakte ning eriti neid espool nimetatuid, milles käsitletakse naiste 
põhiõigusi;

2. kutsub valitsusi toetama vähemalt rahaliselt ja tehniliselt naiste vastu suunatud vägivalla 
ennetamise ja naiste kaitsmise poliitikat, tugevdama kohtute, julgeolekuorganite ja 
peaprokuröride suutlikkust, et lihtsustada vastutavate isikute suhtes süüdistuste esitamist 
ja nende süüdimõistmist, samuti võitlust uimastikaubanduse ja organiseeritud 
kuritegevuse vastu; samuti nõuab, et kõnealustes valdkondades parandataks 
institutsioonidevahelist koostööd;

3. kutsub Guatemala Kongressi tungivalt ratifitseerima Guatemala valitsuse ja ÜRO vahel 
sõlmitud lepingut, mille eesmärk on luua rahvusvaheline uurimiskomisjon karistamatuse 
vastu Guatemalas (CICIG)1;

4. kutsub Kesk-Ameerika riike ja Mehhikot tungivalt võtma kõiki meetmeid naiste vastu 
suunatud vägivalla vastu võitlemiseks ning nõuab, et asjaomaste meetmetega tagatakse 
täielikult elanikkonna põhiõiguste austamine;

5. Kutsub Kesk-Ameerika riike ja Mehhikot eemaldama riigi seadustest kõik naisi 
diskrimineerivad aspektid ning kutsub asjaomaste riikide pädevaid asutusi edendama 
õigusloomelisi algatusi, mille eesmärk on lugeda kuritegudeks koduvägivald ja seksuaalne 
ahistamine2; 

6. kutsub Kesk-Ameerika ja Mehhiko valitsusi tungivalt austama kodanikeühendusi, ohvrite 
perekondi ja inimõiguste eest seisjaid ning seadma nendega sisse dialoogi ja tunnustama 
nende väga olulist rolli ühiskonnas;

7. kutsub Kesk-Ameerika riike ja Mehhikot tagama riigi seadustega naistöötajate õigused3

ning kontrollima riigiüleseid ettevõtteid, et need peaksid ettevõtete sotsiaalse vastutuse 
raames kinni oma töötajate puutumatusest ja õigustest;

8. palub Euroopa Komisjonil edendada kehtivate või menetlemisel olevate lepingute raames 
inimõiguste ja demokraatia klauslite rakendamise mehhanisme, kuna klauslite õiguslik 
ülesehitus peab põhinema rahvusvahelistel paktidel ja lepingutel, võttes eriti arvesse naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsiooni ja selle fakultatiivset 
protokolli;

9. palub Euroopa Liidu esindusel ja liikmesriikide saatkondadel Mehhikos töötada koos 
OECD kontaktisikutega välja eriprogramm seoses rahvusvahelistes ettevõtetes töötavate 
naistöötajatega, et tagada neile turvalisus, inimväärsed töötingimused ja palgaga seotud 
diskrimineerimise puudumine;

10. palub Euroopa Liidul pöörata Mehhiko ja Kesk-Ameerika riikidega tehtava koostöö 
raames erilist tähelepanu kõnealuste riikide kohtusüsteemi taastamisele ja tugevdamisele, 
alustades ennetamispoliitikast (teadlikkuse tõstmise kampaaniad), kohtusüsteemist 

  
1 Vt Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsiooni Guatemala kohta.
2 Mehhiko puhul peavad algatused hõlmama kõiki osariike. 
3 Vt eelmine märkus.
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(politsei, advokaadid, kohtunikud), ohvrite, tunnistajate ja perekondade kaitsest ja 
kinnipidamissüsteemist;

11. kutsub Euroopa Liitu looma oma Mehhiko ja Kesk-Ameerika esinduste juurde 
koordinaatori ametikohta, kelle tööülesanneteks oleks kooskõlastada Euroopa Liidu, selle 
liikmesriikide saatkondade ning Mehhiko puhul riikliku OECD kontaktasutuse vahelist 
koostööd, et aidata lahendada naiste mõrvad toime pannud isikute karistamatuse 
probleemi, asjaomaste asutuste töötajaskondade teadlikkust meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse küsimuses ja eelkõige naiste vastu suunatud vägivalla probleemidest, 
tegutseda kontaktisikutena Mehhiko ja Kesk-Ameerika kodanike jaoks; tagada, et 
feminitsiidide probleemi arutataks poliitilise dialoogi kõikidel tasanditel ning esitada 
Euroopa Parlamendi naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjonile 
aastaaruandeid;

12. palub Euroopa Liitu tungivalt käsitleda Mehhiko ja Kesk-Ameerika riikidega ning nende 
kodanikuühendustega peetavas poliitilises dialoogis süstemaatiliselt naiste vastu suunatud 
vägivalla (ning eriti feminitsiidide) küsimust ning nii ohvrite perekondade kui ka 
tugiorganisatsioonide juurdepääsu õigusabile;

13. avaldab kahetsust Mehhikot käsitlevas riiklikus strateegiadokumendis 2007–2013 
esinevate ebatäpsuste üle seoses naiste ja meeste võrdõiguslikkuse küsimusega ning 
nõuab, et nii kõnealuste kui ka nendele järgnevate dokumentide vahekokkuvõtete 
tegemise käigus käsitletaks ka feminitsiidide teemat; samuti nõutakse naisi mõrvanud 
isikute ja nende karistamatuse vastu võitlemist käsitleva tegevuskava juurutamist ning 
ohvrite perekondadele õigusabi kättesaadavamaks tegemist;

14. nõuab, et säästliku arengu mõjuhinnangule lisataks viivitamata ja Kesk-Ameerika 
riikidega peetavate assotsiatsioonilepingu läbirääkimiste raames mõjuhinnang naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse kohta, mille tulemusi võetakse arvesse läbirääkimiste järeldustes;

15. kutsub Euroopa Komisjoni andma teavet Euroopa Ühenduse ja Kesk-Ameerika riikide 
assotsiatsioonilepingu läbirääkimistel tehtud edusammude kohta ning seda enne 
läbirääkimiste lõpetamist või igal juhul enne Limas 2008. aastal aset leidvat Euroopa-
Liidu ning Kesk-Ameerika ja Kariibi mere saarte vahelist tippkohtumist;

16. Kutsub Euroopa Liidu esindusi ja liikmesriikide saatkondi korraldama feminitsiidide ja 
karistamatuse teemaline ümarlaud, millest võtavad osa parlamendi eri võrgustikud ja 
liikumised, uurimiskeskused, inimõiguste ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
ühendused ning ohvrite perekonnad;

17. palub ELi-Mehhiko parlamentaarse ühiskomitee Euroopa osapoolel ja Euroopa 
Parlamendi delegatsioonil Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks lisada piirkonna 
missioonidega seotud programmi järjekindlalt punkt „Feminitsiidid ja karistamatus”;

18. teeb ettepaneku korraldada enne Lima tippkohtumist naiste õiguste ja soolise 
võrdõiguslikkuse komisjoni, inimõiguste allkomisjoni ja pädevate delegatsioonide ühine 
kuulamine, et teha kokkuvõte võetud meetmetest, eelkõige seoses Mehhikos mõrvatud 
kahe Hollandi naiskodanikuga;

19. kutsub kogu eeltoodu põhjal nõukogu ja Euroopa Liidu tulevasi eesistujariike võtma vastu 
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naiste õigusi käsitlevaid suuniseid, mis aitaksid oluliselt tugevdada Euroopa Liidu 
inimõiguste poliitika sisu ja sidusust; 

20. teeb parlamendi presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, 
komisjonile, liikmesriikidele, Euroopa Nõukogule ning Mehhiko ja Kesk-Ameerika 
riikide valitsustele.
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SELETUSKIRI

2006. aasta aprillis toimus Euroopa Parlamendis naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjoni ning inimõiguste allkomisjoni kuulamine Mehhikos ja Kesk-Ameerikas toimuvate 
naiste mõrvamiste kohta ("Ni una muerta más" – ei ühtki surnut enam).

Kuulamisel osalesid parlamendiliikmed, Mehhiko ja Guatemala valitsuste esindajad, ÜRO 
eriraportöör Yakin Ertürk, Euroopa Nõukogu raportöör Ruth-Gaby Vermot-Mangold, samuti 
kodanikuühenduste eksperdid. 

Käesoleva dokumendi sõnastus on kuulamise ajal ja pärast seda tehtud töö tulemus, mis 
võimaldas ka luua kiireloomulise teabe vahetamiseks vajaliku andmebaasi ning pingutusi 
seeläbi ühendada.

Käesolev raport on osa naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni üldstrateegiast 
likvideerida kõikjal maailmas naiste vastu suunatud vägivald. Mehhiko ja Kesk-Ameerika 
riigid ei ole ainsad, kus selline feminitsiidide nähtus esineb. Käesoleva raporti eesmärk on 
määratleda täpsemini naiste vägivaldsete surmade ennetus- ja likvideerimistegevus ja 
sellealased püüdlused. 

Termin „feminitsiid” tugineb Belém do Pará konventsiooni 1. artiklis esitatud järgmisele 
õiguslikule määratlusele: „naiste vastu suunatud vägivalla all [peetakse] silmas igasugust 
naisisiku suhtes tema soo tõttu toime pandud tegu või käitumist, mis kas avalikult või 
eraeluliselt põhjustab talle surma, piinu või füüsilisi, seksuaalseid või psüühilisi kannatusi”.

Esimene kord määratleti feminitsiidi mõiste Mehhikos järgmiselt: igasugune inimsusevastane 
kuritegu, sealhulgas naiste ja tütarlaste mõrvamine, neilt ebaseaduslikult vabaduse võtmine 
ja kadumine institutsiooniliste puuduste taustal. Tegemist on õigusriigi lüngaga, millega 
soodustatakse karistamatust. Feminitsiid on riiklik kuritegu”.1 Feminitsiidi käsitlus tuleks 
tuleks tuleks asendada uuega sotsiaalses kontekstis, mida mõjutab patriarhaalne mentaliteet 
ning kus naiste kanda on suurem osa majapidamistöödest ja lastekasvatamisest, mis takistab 
neil muutuda sotsiaalselt sõltumatuks. Siia võib veel lisada turvatunde puudumise, 
ebavõrdsuse, vaesuse ja majanduse moderniseerimise maquiladorade (allhanketehased) 
kaudu.

Viimastel aastatel on Kesk-Ameerikas ja Mehhikos vägivaldselt surnud isikute hulk oluliselt 
kasvanud. Avalikkuse järjest suurem tähelepanu ning ohvrite vanemate ja sõprade parem 
organiseeritus on võimaldanud kuritegusid avalikustada ning muuta feminitsiidi järjest 
nähtavamaks, isegi kui võitlus ei ole edenenud rahuldaval moel.

Ametlike andmete kohaselt on ajavahemikul 1999–2006 mõrvatud riigis 6000 noort tütarlast 
ja naist, kusjuures 2004. aastal on mõrva ohvriks langenud tervelt 1205 tüdrukut2.
Guatemalas mõrvati ajavahemikus 2001–2004. aasta august 1188 naist. Salvadoris oli see 
näitaja 2001. aastal 2374, 2004. aastal aga juba 2933. Hondurases kaotas ajavahemikus 2002–
2005 elu 422 naist, tütarlast ja väikest tüdrukut. Nicaraguas langes 2002.–2005. aastal tapmise 

  
1 Naiste vastu suunatud vägivald Mehhiko Vabariigis. Kongressi esindajatekoda. 59. reguleerimisperiood. 
Erikomisjon Mehhiko Vabariigis aset leidvate feminitsiidijuhtumite uurimiseks ja menetlemiseks. Mexico 2006.
2 Üldarv sisaldab vägivaldset surma nt läbi maanteeõnnetuse, tulekahju, perevägivalla ja feminitsiidi. Vt 
esindajatekoja 59. reguleerimisperioodi feminitsiidide erikomisjoni raportit, samuti Ciudad Juareze naiste vastu 
suunatud vägivalla ennetamise ja likvideerimise eest vastutava komisjoni haldusraportit.
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ohvriks 203 naist.1

Kõnealused riigid võtsid probleemiga võitlemiseks viimaks vastu õigusmeetmed, kuid neil ei 
ole õnnestunud tegeleda piisavalt feminitsiidide sügavamate põhjustega Seetõttu on võetud 
väga vähe ennetuslikke meetmeid, juurdlused on endiselt puudulikud ja enamik kuriteo 
toimepanijaid on karistamata.

Kahe Euroopa naiskodaniku – Ester Van Nieropi ning Brenda Susana Margaret Searle’i 
mõrvamine vastavalt 1998. aastal Ciudad Juárezes2 ja 2001. aastal Yukatáni poolsaarel 
Chichen Itzál, on sümboolse tähendusega juhtumid. 
Selguse puudumine Hester Van Nieropi mõrvas ning Brenda Searle’i mõrvarite vastu 
algatatud kriminaalmenetluse aeglus annavad tunnistust kohtusüsteemi tohututest lünkadest3.

Feminitsiide pannakse toime järgmises üldises kontekstis:4

– sotsiaalne ebavõrdsus: Mehhiko ja Kesk-Ameerika5 ühiskondades esineb väga suur 
majanduslik ebavõrdsus ning naiste rahaline sõltuvus meestest;

– patriarhaalne mentaliteet: Mehhiko ja Kesk-Ameerika sotsiaalne struktuur põhineb 
patriarhaalsel mentaliteedil, mille puhul on naiste vastu suunatud vägivald äärmiselt 
tavaline nähtus. Patriarhaatlik korraldus ei muuda naiste vastu suunatud vägivalda üksnes 
tavaliseks nähtuseks, vaid tekitab ka tööturu olulist killustumist ning pidurdab naiste 
poliitikas osalemise tunnustamist;

– alates 1990. aastatest toimunud majanduse moderniseerimine, mis tõi kaasa järjest 
suuremal hulgal maquiladorasid (monteerimistehaseid), millest suur osa põhineb 
Euroopa kapitalil: nendes ettevõtetes kasutatakse palju (mõnikord ka valdavalt) naissoost 
ja väga noort tööjõudu. Väga palju kaebusi on esitatud seoses ebainimlike töötingimustega: 
Alaliste töölepingute puudumine, viletsad tingimused, töökohta viiva transpordi 
ebaregulaarsus ja -turvalisus ning puudulikud avalikud infrastruktuurid. Naistööliste 
õiguste ning sellest tulenevalt nende inimõiguste mitteaustamine tugevdavad kultuurilist 
pilti naisest kui madalamast või isegi põlastusväärsest olendist;6

– puudulik õigusriik: kõnealused riigid ei suuda oma kodanikele ilmselgelt tagada ei 
kohtusüsteemi tõhusust, õigusabi kättesaadavust, turvalisust, ega täielikku kinnipidamist 
inimõigustest;

– karistamatus: karistamatus on korrumpeerunud ja ebatõhusa kohtuvõimu tulemus, mis 
tähendab kaassüüdlust ja süüdlaste kaitsmist (otseselt ja kaudselt). See soosib kuritegevust 
ning tekitab ühiskonnas turvatunde puudumist. Nagu märkis ÜRO peasekretär 2007. aastal 
8. märtsil (rahvusvaheline naistepäev) korraldatud kampaania raames naiste vastu suunatud 

  
1 Riigipolitsei statistika, vt CLADEM 2007.
2 Kuriteo eest ei ole seni kedagi karistatud.
3 Brenda Searle’i mõrvarid mõisteti süüdi alles 2007. aastal.
4 Ärme unusta väga spetsiifilisi kohalikke olusid; nt on Ciudad Juárez Mehhiko ja Ameerika Ühendriikide 
vaheline piirilinn, s.o uimastikaubanduse läbikäigukoht, mis on väga kiiresti arenenud, kuid kus puudub oludega 
kohandatud infrastruktuur.
5 Nt Hondurases, mis on Ladina-Ameerika vaesuselt kolmas riik, elab 80% elanikkonnast vaesuses; Nicaraguas 
elab 50% elanikest allpool vaesuspiiri.
6 Feminitsiid maquiladorade piirkonnas, Francesca Gargallo, FIDH.
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vägivalla likvideerimise kohta, jäävad naiste vastu suunatud kuriteod üldiselt tihedamini 
karistamata kui muud kuriteod,

– sotsiaalne vägivald:
Mehhikos täheldatakse bandiidijõukude arvu kasvu ning Kesk-Ameerika puhul relvastatud 
konfliktide tagajärjel tekkinud1 ebaseaduslike julgeolekujõude ja relvade olemasolu;

– ebatõhus institutsiooniline struktuur: Kesk-Ameerika riigid kannatavad ikka veel 
piirkonnas toimuvate relvastatud konfliktide tagajärgede all. Nende kohtu- ja 
karistussüsteemid on liialt nõrgad, et takistada inimõigustest üleastumist;

– ohvrite häbistamine ametnike poolt: on esitatud palju kaebusi selle kohta, et politsei- ja 
kohtuametnikud halvustavad inimesi nende riietumisviisi, ametikoha või isiklike suhete 
tõttu. Eesmärk on seada ohvrid halba valgusesse, kuulutada asi ühekordseks juhuslikuks 
juhtumiks ning juhtida tähelepanu kõrvale tegelikust probleemist: julgeoleku puudumisest, 
mõrvatud naiste ja tütarlaste õigusest elule ja inimväärikusele. Kesk-Ameerikas on 
kombeks panna naiste mõrvad maraste (noorte kurjategijate jõugud) süüks või siduda 
prostitutsiooniga, et probleemi hajutada;

– mõrvade vägivaldsus: mõrvu iseloomustab viha ja naistevihkamine. Naisi hoitakse luku 
taga, ahistatakse seksuaalselt, piinatakse, mõrvatakse, surnukehi moonutatakse ning 
jäetakse kõrbesse, tee äärde, turgudele või lagendikele vedelema;

– feminitsiidivastaseks võitluseks loodud institutsioonide rahapuudus: kõnealuste riikide 
asutatud institutsioonide puhul on põhiprobleem ebapiisav rahaline ja inimressurss2.

– puudused riigi seadustes ning rahvusvaheliste õigusaktide ratifitseerimisel: Mehhikos 
ja Kesk-Ameerikas on naiste vastu suunatud vägivalla ennetamist ja likvideerimist, 
sealhulgas feminitsiidide vastu võitlemist käsitlevad kavad ja seadused olemas, kuid 
enamikku neist ei rakendata eri põhjustel tõhusalt, nagu näiteks ebapiisava inim- ja rahalise 
ressursi tõttu.3 Nicaragua ei ole näiteks ratifitseerinud CEDEFi4 fakultatiivset protokolli, 
milles on kehtestatud menetlus inimõigustest üleastumistest teatamiseks, mis võimaldab 
naiste diskrimineerimise kõrvaldamise komisjonil algatada naise õiguste tõsiste rikkumiste 
kohta juurdlus. Raportöör leiab, et Euroopa Liidu ning Mehhiko ja Kesk-Ameerika riike 
ühendavate suhete olemus, samuti kõikide osaliste soov pidada täielikult kinni 
inimõigustest, kohustavad Euroopa Liitu tegutsema ning pakkuma oma täielikku toetust, et 
feminitsiidid ei jääks karistamata, kasutades selleks kõiki oma vahendeid – alustades 
ennetavatest programmidest ning lõpetades abiga institutsioonide taastamiseks ja 
tugevdamiseks.

Osalisi ühendavad lepingud on piisav alus tegutsemiseks. Euroopa Liidu koostöö- ja poliitilise 
dialoogi algatuse esmatähtis ülesanne peab olema õigusriigi rajamine (või taastamine), 
korraldades kohtusüsteemi ümber nii, et see toimiks korruptsioonita ning oleks kättesaadav 

  
1 ÜRO terminoloogia. Vt ÜRO ja Guatemala vahel 2006. aasta novembris sõlmitud lepingut rahvusvahelise 
komisjoni loomise kohta, võitlemaks karistamatuse vastu Guatemalas (Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala – CICIG). 
2 Nt Guatemalas Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar contre la Mujeres 
(Naistevastase perevägivalla ennetamise ja likvideerimise riiklik kava – PLANOVI).
3 Vt riikide parlamentide esitatud lisasid 
4 Naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise konventsioon (CEDEF).
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kõigile kodanikele.

Samuti peab see eesmärk mõjutama Euroopa Liidu suhete kolmandat sammast, s.t kaubandust 
käsitlevat peatükki, eriti kui juhtumiga on seotud Euroopa kapitalil põhinevad ettevõtted. 
Ettevõtete jaoks kohustuslik sotsiaalne vastutus tähendab nõuet arvestada naiste ja meeste 
võrdõiguslikkusega seotud aspektidega: naistöötajatele inim- ja võrdväärse palga tagamine, 
nende kaitsmine soolise diskrimineerimise eest töökohal ning viimaks turvalisuse küsimus 
töölesõidul. 

Täpsemalt on raportöör teinud Euroopa Liidule järgmised ettepanekud: 

– määrata asjaomastes riikides asuvate Euroopa Liidu esinduste juurde tööle naiste ja meeste 
võrdõiguslikkusega tegelev personal;

– näha ette konkreetsed ülesanded, nt luua naiste ja meeste võrdõiguslikkuse ja 
feminitsiidide küsimusega tegeleva koordinaatori ametikoht, koostada raporteid asjaomase 
valdkonna edusammude või probleemide kohta ning edastada need komisjonile, nõukogule 
ja Euroopa Parlamendile;

– muuta feminitsiidide ja karistamatuse küsimus eri tasandite poliitilise dialoogi organite, 
nagu sega- või ühiskomitee, kogunemistel kohustuslikuks päevakorrapunktiks;

– luua feminitsiide käsitlev püsiümarlaud, Mehhiko puhul saab seda teha koostöös OECDga 
nimetatud organisatsiooni riikliku kontaktasutuse kaudu, kelle ülesanne on jälgida 
rahvusvahelistele ettevõtetele seatud juhtpõhimõtete täitmist; 

– Lisada feminitsiidivastase võitluse ja karistamatuse küsimus hiljemalt vahekokkuvõtete 
tegemisel riiklikesse strateegiadokumentidesse aastateks 2007–2013. 

– käsitleda Kesk-Ameerika riikidega peetavatel assotsiatsioonilepingu läbirääkimistel seda 
küsimust eraldi;

– lisada see ka Mehhikoga sõlmitud partnerluslepingu „built-in programmi” ning eelkõige 
investeeringute kohta sõlmitud kahepoolsesse lepingusse.

Mehhiko ja Kesk-Ameerika feminitsiidide ja karistamatuse küsimuses on Euroopa Parlamendi 
roll ennekõike jälgida Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide püüdlusi probleemi 
kõrvaldamiseks kõnealuses piirkonnas. Seega on oluline, et Euroopa Parlament koguneks 
selle küsimuse arutamiseks kõikide eespool nimetatud institutsioonide ja isikute toetusel enne 
järgmist Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika vahelist 2008. aasta Lima tippkohtumist, et teha 
kokkuvõte ning võtta vastavalt selle tulemustele vastu edasine strateegia.
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