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Turvallisuusneuvosto
vakuuttaa olevansa sitoutunut päätöslauselmien 1325 (2000), 1820 (2008), 1888
(2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) ja 2122 (2013) sekä kaikkien niihin
liittyvien
puheenjohtajansa
lausuntojen
jatkuvaan
ja
täysimääräiseen
täytäntöönpanoon toisiansa vahvistavalla tavalla,
pitää mielessään Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan päämäärät ja
periaatteet sekä peruskirjan ensisijaisesti turvallisuusneuvostolle antaman vastuun
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä,
vahvistaa jäsenvaltioiden ensisijaisen vastuun turvallisuusneuvoston ”Naiset,
rauha ja turvallisuus” -päätöslauselmiin sisältyvien olennaisten kohtien
täysimääräisestä täytäntöönpanosta sekä Yhdistyneiden kansakuntien elinten ja
alueellisten järjestöjen tärkeän täydentävän roolin,
palauttaa mieliin Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sitoumukset sekä
näiden 20. vuosipäivän, on tyytyväinen 27. syyskuuta 2015 pidettyyn maailman
johtajien kokoukseen sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja voimaannuttamisesta ja
kiittää valtion johtajia niiden tässä kokouksessa antamista konkreettisista
kansallisista sitoumuksista,
vahvistaa uudelleen kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan
yleissopimuksen ja sen valinnaisen lisäpöytäkirjan mukaiset sopi musvaltioiden
velvoitteet ja kehottaa niitä valtioita, jotka eivät vielä ole ratifioineet tai liittyneet
tähän sopimukseen, harkitsemaan sen ratifioimista tai siihen liittymistä ja ottaa lisäksi
huomioon CEDAW-komitean yleissuosituksen nro 30 aiheesta naiset ja
konfliktinehkäisy ja konfliktin jälkeiset tilanteet,
on tyytyväinen pääsihteerin 17. syyskuuta 2015 antamaan raporttiin
(S/2015/716), jossa esitellään päätöslauselman 1325 täytäntöönpanoa koskevan
globaalin tutkimuksen tulokset, antaa tunnustuksen kaikelle globaalin tutkimuksen
yhteydessä tehdylle työlle ja arvostaa sitä sekä kehottaa tutkimaan tarkasti siinä
esitetyt suositukset,
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panee merkille, että naisten merkityksellinen mukaan ottaminen
konfliktinehkäisyä ja -ratkaisua sekä konfliktista selviämistä koskeviin pyrkimyksiin
liittyy olennaisesti näiden pyrkimysten tehokkuuteen ja pitkäaikaiseen kestävyyteen
ja että on tarpeen lisätä rahoitusta, vastuuvelvollisuutta, poliittista tahtoa sekä
asenteiden muuttumista,
panee
merkille
pääsihteerin
raportin Yhdistyneiden
kansakuntien
rauhanturvaoperaatioiden tulevaisuudesta ja riippumattoman rauhanturvaoperaatioita
käsittelevän korkean tason paneelin suositusten täytäntöönpanosta ( S/2015/682) sekä
Yhdistyneiden kansakuntien rauhanrakentamisjärjestelmän tarkistamista käsittelevän
neuvoa-antavan asiantuntijaryhmän raportin (S/2015/490), on tyytyväinen näihin
raportteihin sisältyviin naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskeviin suosituksiin ja
kehottaa edelleen kaikkia toimijoita harkitsemaan niiden täytäntöönpanoa,
vahvistaa uudelleen valtioiden ja kaikkien aseellisten konfliktien osapuolten
velvoitteet noudattaa asiaan sovellettavia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden
säännöksiä sekä kansainvälisiä ihmisoikeussäännöksiä sekä tarpeen lopettaa kaikki
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden sekä ihmisoikeuksien loukkaukset ja
rikkomukset,
vahvistaa uudelleen, että seksuaalinen väkivalta, kun sitä käytetään tai se
annetaan tehtäväksi sodankäynnin keinona tai taktiikkana tai se on osa laajaa tai
järjestelmällistä siviiliväestöön kohdistuvaa hyökkäystä, saattaa pahentaa ja pidentää
huomattavasti aseellisia konflikteja ja vaikeuttaa kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden palauttamista,
on tyytyväinen sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen
voimaannuttamisen painottamiseen äskettäin hyväksytyssä kestävän kehityksen
toimintaohjelmassa ”Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet”, vakuuttaa, että
naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen ja sukupuolten välinen tasa -arvo ovat
äärimmäisen tärkeitä konfliktiehkäisyn sekä laajempien kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden ylläpitoa koskevien pyrkimysten kannalta, ottaa huomioon tässä
yhteydessä riippumattoman rauhanturvaoperaatioita käsittelevän korkean tason
paneelin
raportin
(S/2015/446),
Yhdistyneiden
kansakuntien
rauhanrakentamisjärjestelmän
tarkistamista
käsittelevän
neuvoa-antavan
asiantuntijaryhmän raportin (S/2015/490) ja globaalin tutkimuksen painotukset
koskien muun muassa tarvetta investoida lisää konfliktinehkäisyyn ja naisten
voimaannuttamiseen, sekä korostaa edelleen, että päätöslauselman 1325 (2000)
täysimääräisen täytäntöönpanon tiellä itsepintaisesti pysyvät esteet saadaan poistettua
vain sitoutumalla täysin naisten osallistumiseen sekä ihmisoikeuksiin, sekä
yhtenäisellä johtamisella, johdonmukaisella tiedottamisella ja toimilla sekä antamalla
tukea, jotta naiset saataisiin mukaan päätöksentekoon kaikilla tasoilla.
toistaa miesten ja poikien sitoutumisen tärkeyden kumppaneina, jotka edistävät
naisten osallistumista aseellisten konfliktien ehkäisemiseen ja ratk aisuun,
rauhanrakentamiseen ja konfliktien jälkeisiin tilanteisiin,
panee merkille rauhan- ja turvallisuustilanteen maailmanlaajuisen muutoksen,
erityisesti terrorismiin mahdollisesti johtavan väkivaltaisen ääriajattelun
lisääntymisen, pakolaisten ja maan sisäisten pakolaisten määrän kasvun,
ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä terveyteen vaikuttavien pandemioiden
maailmanlaajuisen luonteen, ja toistaa tässä yhteydessä aikovansa kiinnittää
enemmän huomiota naisiin, rauhaan ja turvallisuuteen poikkialaisena aiheena kaikilla
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asialistallaan olevilla työhönsä kuuluvilla aihealueilla, mukaan lukien terrorismista
johtuvat uhat kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle,
myöntää, että terrorismilla ja väkivaltaisilla ääriliikkeillä on eri tavoin vaikutus
naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksiin, mukaan lukien heidän terveyteensä,
koulutukseensa ja osallistumiseensa julkiseen toimintaan, ja että naiset ja tytöt ovat
usein terroristiryhmien suoria kohteita, ja ilmaisee olevansa erittäin huolestunut siitä,
että seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan tiedetään kuuluvan eräiden
terroristiryhmien strategisiin tavoitteisiin ja ideologiaan ja niitä käytetään terrorismin
taktiikkana ja keinona lisätä terroristiryhmien valtaa tukirahoituksen, rekrytoinnin tai
yhteisöjen tuhoamisen avulla, kuten seksuaalista väkivaltaa konflikteissa koskevassa
23. maaliskuuta 2015 annetussa pääsihteerin raportissa (S/2015/203) todetaan, ja
panee lisäksi merkille maailmanlaajuisen terrorismin vastaisen foorumin laatimat
naisia ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumista koskevat hyvät käytännöt,
tunnustaa päätöslauselman 1325 (2000) 15-vuotismerkkipäivän merkityksen, jo
tapahtuneen edistyksen sekä tilaisuuden ja tarpeen toimeenpanna ”Naiset, rauha ja
turvallisuus” -agenda kattavammin; ilmaisee syvän huolensa siitä, että naiset ovat
usein aliedustettuina monissa muodollisissa prosesseissa tai elimissä, jotka liittyvät
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitoon; että naisia on suhteellisen vähän
johtoasemissa politiikkaan, rauhaan ja turvallisuuteen liittyvissä kansallisissa,
alueellisissa tai kansainvälisissä elimissä; ettei asianmukaisia sukupuolisensitiivisiä
humanitaarisiä toimia toteuteta riittävästi eikä naisten pääsyä johtaviin asemii n tueta
näissä yhteyksissä tarpeeksi ja että ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -agendan rahoitus
on riittämätöntä, mikä haittaa kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitoa.
tunnustaa kansalaisyhteiskunnan, myös naisjärjestöjen, tärkeän p anoksen
viimeisten viidentoista vuoden aikana päätöslauselman 1325 täytäntöönpanossa.
antaa tunnustuksen uudelle globaalille rahoitusinstrumentille (Global
Acceleration Instrument), jolla edistetään naisten osallistumista rauhaa, turvallisuutta
ja humanitäärisiä kysymyksiä koskeviin asioihin, sekä olemassa oleville täydentäville
mekanismeille yhtenä keinona hankkia resursseja, koordinoida toimia sekä vauhdittaa
täytäntöönpanoa,
1.
Kehottaa jäsenvaltioita korkean tason arvioinnin perusteella arvioimaan
strategioita ja resurssien osoittamista ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -agendan
täytäntöönpanoon; toistaa jäsenvaltioille esittämänsä pyynnön siitä, että nämä
varmistavat naisten määrän lisäämisen kaikilla päätöksentekotasoilla kansallisissa,
alueellisissa ja kansainvälisissä konfliktinehkäisyyn ja -ratkaisuun keskittyvissä
järjestöissä ja mekanismeissa; kannustaa rauhanprosesseja tukevia tahoja edistämään
naisten aitoa mukaan ottamista rauhanneuvotteluissa neuvottelevien osapuolten
valtuuskuntiin; pyytää lahjoittajavaltioita antamaan taloudellista ja teknistä tukea
rauhanprosesseissa mukana oleville naisille, mukaan lukien rauhanvälitykseen,
vaikuttamiseen ja neuvotteluiden teknisiin osa-alueisiin liittyvä koulutus, ja
tarjoamaan myös tukea sekä välittäjille ja teknisille ryhmille tarkoitettua naisten
osallistumisen vaikutuksiin sekä naisten tehokasta mukaan ottamista koskeviin
strategioihin liittyvää koulutusta; kannustaa lisäksi kansalaisjärjestöjä osallistumaan
mielekkäällä tavalla ja soveltuvin osin kansainvälisiin ja alueellisiin rauhaa ja
turvallisuutta koskeviin kokouksiin, rahoituskonferenssit mukaan lukien, jotta
varmistetaan sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen politiikkojen ja ohjelmien
laadinnassa, priorisoinnissa, koordinoinnissa ja täytäntöönpanossa, ja kannustaa
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tällaisten
kokousten
järjestäjiä
harkitsemaan
asianmukaisella
kansalaisyhteiskunnan eri tahojen osallistumisen helpottamista;

tavalla

2.
On tyytyväinen jäsenvaltioiden pyrkimyksiin päätöslauselman 1325
täytäntöön panemiseksi, myös kansallisten toimintaohjelmien laatimiseen, on niin
ikään tyytyväinen viime vuosina tapahtuneeseen kansallisten toimintaohjelmien
määrän kasvuun, ja kehottaa jäsenvaltioita ottamaan ”Naiset, rauha ja turvallisuus” agendan vieläkin kattavammin huomioon omissa strategisissa suunnitelmissaan,
kuten kansallisissa toimintaohjelmissa ja muissa suunnittelukehyksissä, ja varaamaan
riittävästi resursseja, mukaan lukien kansainvälisen humanit aarisen oikeuden ja
kansainvälisten ihmisoikeuksien
mukaisten asiaankuuluvien velvoitteiden
täytäntöönpano, sekä tekemään laajoja kuulemisia, joihin osallistuu myös
kansalaisjärjestöjä, erityisesti naisjärjestöjä; kehottaa valtioita, joilla on kansalliset
toimintaohjelmat, toimittamaan ajantasaiset tiedot niiden täytäntöönpanon
edistymisestä ja tarkistamisesta turvallisuusneuvostossa vuosittain aiheesta ”naiset,
rauha ja turvallisuus” käytävissä avoimissa keskusteluissa; on lisäksi tyytyväinen
alueellisten järjestöjen ponnistuksiin päätöslauselman 1325 täytäntöön panemiseksi,
myös alueellisten toimintakehysten laatimiseen, ja kannustaa niitä jatkamaan
täytäntöönpanoa;
3.
Kannustaa jäsenvaltioita lisäämään rahoitustaan aihealueella ”naiset,
rauha ja turvallisuus” myös antamalla konfliktitilanteissa ja konfliktin jälkeisissä
tilanteissa lisää tukea ohjelmille, jotka lisäävät sukupuolten välistä tasa -arvoa sekä
naisten voimaannuttamista, ja antamalla tukea myös kansalaisyhteiskunnalle sekä
tukemalla aseellisessa konfliktissa ja konfliktin jälkeisissä tilanteissa olevia maita,
mukaan lukien valmiuksien lisääminen näissä maissa ”Naiset, rauha ja turvallisuus”
-päätöslauselmien täytäntöön panemiseksi; kehottaa lisäämään kansainvälistä
kehitysyhteistyötä, jolla edistetään naisten voimaannuttamista ja sukupuolten välistä
tasa-arvoa, sekä pyytää avun tarjoajia selvittämään avustusten kohdentumisen
sukupuolinäkökohtiin;
4.
Vaatii pääsihteeriä sekä asiaankuuluvia Yhdistyneiden kansakuntien
elimiä, esimerkiksi rauhanturvatoiminnan osastoa (DPKO), poliittista osastoa (DPA)
sekä rauhanrakentamisen tukitoimistoa (PBSO), kaksinkertaistamaan ponnistuksensa
ottaakseen naisten tarpeet ja sukupuolinäkökulmat huomioon työssään sekä kaikissa
politiikkaan ja suunnitteluun liittyvissä prosesseissa ja arviointitehtävissä sekä
suhteessa päätöslauselmassa 2122 (2013) esitettyihin pyyntöihin ja puuttumaan
vastuuvelvollisuutta koskeviin puutteisiin esimerkiksi siten, että pääsihteeri lisää
sukupuolinäkökohtiin liittyvät tavoitteet yksilöllisiä tuloksia mittaavana
indikaattorina kaikkiin Yhdistyneiden kansakuntien päämajassa sekä kentällä
työskentelevien ylemmän tason johtajien sopimuksiin, mukaan lukien
erityislähettiläät, pääsihteerin erityisedustajat, maakoordinaattorit ja humanit aarisen
avun koordinaattorit, käytettäväksi seurantaan ja pääsihteerin päätöksent eon tueksi,
tulevien avointen paikkojen täyttäminen mukaan lukien, sekä kannustaa lisäksi
tiiviimpään yhteistyöhön Yhdistyneissä kansakunnissa kaikkien ”Naiset, rauha ja
turvallisuus” -agendan täytäntöönpanosta vastaavien tahojen kesken, mukaan lukien
UN Women sekä seksuaalista väkivaltaa konflikteissa käsittelevä pääsihteerin
erityisedustaja, ja ottamaan huomioon niiden aseman naisiin, rauhaan ja
turvallisuuteen liittyvien asioiden koordinoinnissa ja vastuuvelvollisuudessa;
5.
Tunnustaa, että sen olisi otettava päätöslauselma 1325 (2000) edelleen
entistä paremmin huomioon omassa työssään yhdessä päätöslauselman 2122 (2013)
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kanssa, mukaan lukien tarve käsitellä haasteita, jotka liittyvät erityisten tietojen ja
suositusten antamiseen sukupuoleen liittyvistä näkökohdista turvallisuusneuvoston
asialistalla olevista tilanteista, turvallisuusneuvostossa tehtävien päätösten tueksi ja
vahvistamiseksi, ja siten päätöslauselmassa 2122 (2013) esitettyjen seikkojen lisäksi
ja vakiintuneen käytännön ja menettelyn mukaisesti:
(a) Ilmoittaa
aikomuksensa
kutsua
koolle
turvallisuusneuvoston
asiaankuuluvia asiantuntijoita osana naisia, rauhaa ja turvallisuutta käsittelevää
epävirallista asiantuntijaryhmää edistääkseen järjestelmällisempää lähestymistapaa
naisiin, rauhaan ja turvallisuuteen omassa työssään ja mahdollistaakseen
täytäntöönpanotoimien paremman valvonnan ja koordinoinnin;
(b) Päättää sisällyttää naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevat näkökohdat
kaikkiin maakohtaisiin tilanteisiin turvallisuusneuvoston asial istalla, kunkin maan
erityisen tilanteen huomioon ottaen; ilmaisee aikomuksensa toteuttaa jaksottaisia
turvallisuusneuvoston maan tilannetta koskevia kuulemisia tarpeen vaatiessa aiheesta
”Naiset, rauha ja turvallisuus” -agendan täytäntöönpano, edistyminen ja haasteet, ja
toistaa aikomuksensa varmistaa, että turvallisuusneuvoston missioilla otetaan
huomioon sukupuolta ja naisten oikeuksia koskevat seikat, muun muassa paikallisia
ja kansainvälisiä naisten oikeuksia ajavia ryhmiä kuulemalla;
(c) Ilmoittaa aikovansa kutsua kansalaisjärjestöt, myös naisjärjestöt,
antamaan turvallisuusneuvostolle selvityksiä maakohtaisista seikoista ja
asiaankuuluvista aihealueista, kuten myös apulaispääsihteerin / UN Womenin
pääjohtajan sekä apulaispääsihteerin / seksuaalista väkivaltaa konflikteissa
käsittelevän pääsihteerin erityisedustajan antamaan säännöllisemmin selvityksiä
maakohtaisista tilanteista ja asialistallaan olevista työhönsä kuuluvista olennaisista
aihealueista, kuten konfliktin ja kriisin keskellä oleviin naisiin ja tyttöihin liittyvistä
kiireellisistä asioista;
6.
Ilmoittaa aikovansa harkita päättäessään kohdennetuista pakotteista
aseellisen konfliktin tilanteissa tai pakotteita uusiessaan ottavansa kohteeksi tarpeen
mukaan niitä toimijoita, myös terroristiryhmissä toimivia toimijoita, jotka rikkovat
kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja tekevät ihmisoikeusloukkauksia ja rikkomuksia, mukaan lukien seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta,
tahdonvastaiset katoamiset ja pakkosiirrot, ja sitoutuu varmistamaan, että
asiaankuuluvilla
pakotekomiteoiden
asiantuntijaryhmillä
on
tarvittava
sukupuoliasioiden asiantuntemus;
7.
Kehottaa rauhanturvatoiminnan osastoa (DPKO) ja poliittista osastoa
(DPA) varmistamaan, että tarvittava sukupuolianalyysi ja sukupuo liasioiden tekninen
asiantuntemus sisällytetään kaikkiin operaatioiden suunnittelun vaiheisiin,
tehtävänantojen laatimiseen, täytäntöönpanoon, arviointiin ja operaatioiden
purkamiseen varmistaen, että naisten tarpeet ja osallistuminen otetaan huomioon
kaikissa operaatiomandaattien peräkkäisissä vaiheissa; on tyytyväinen pääsihteerin
sitoumukseen sijoittaa johtavat sukupuoliasioiden neuvonantajat (Senior Gender
Advisor)
pääsihteerin
erityisedustajien
toimistoihin;
pyytää
johtavien
sukupuoliasioiden neuvonantajien ja muiden sukupuoliasioista vastaavien
asiantuntijoiden virkojen sisällyttämistä talousarvioon ja heidän nopeaa rekrytointia
ja
nimittämistä
erityisiin
poliittisiin
operaatioihin
ja
moniulotteisiin
rauhanturvaoperaatioihin, ja kannustaa lisäämään yhteistyötä rauhanturvatoiminnan
osaston, poliittisen osaston ja UN Womenin välillä, jotta Yhdistyneiden kansakuntien
rauhanturvaoperaatioissa ja poliittisissa erityisoperaatioissa otetaan aiempaa
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enemmän sukupuolinäkökohdat huomioon, muun muassa tarjoamalla kentällä
toimivia sukupuoliasioiden neuvonantajia ja takaamalla muille operaatioiden osa alueille toimintaan, asiasisältöön ja teknisiin seikkoihin liittyvä näiden elinten antama
täysimääräinen tuki päätöslauselman 1325 (2000) ja sitä seuraavien päätöslauselmien
täytäntöönpanossa hyödyntämällä asiaan liittyvät suhteelliset edut mahdollisimman
laajasti;
8.
On tyytyväinen siihen, että pääsihteeri on sitoutunut asettamaan etusijalle
naisten nimittämisen Yhdistyneiden kansakuntien johtaviin asemiin ja ottamaan
samalla huomioon maantieteellisen edustavuuden ja noudattamaan voimassa olevia
asiaankuuluvia hallinnollisia ja taloudellisia kysymyksiä koskevia sääntöjä ja
määräyksiä, ja kannustaa pääsihteeriä arvioimaan naisten rekrytoinnin ja uralla
etenemisen esteitä; on niin ikään tyytyväinen pyrkimyksiin kannustaa lisäämään
naisten määrää Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaoperaatioihin lähetettävissä
sotilas- ja poliisijoukoissa, ja pyytää pääsihteeriä laatimaan yhteistyössä
jäsenvaltioiden kanssa tarkistetun strategian olemassa olevilla resursseilla
kaksinkertaistaakseen YK:n rauhanturvaoperaatioiden sotilas- ja poliisijoukoissa
palvelevien naisten määrän seuraavien viiden vuoden aikana;
9.
Ilmaisee syvän huolensa jatkuvista väitteistä Yhdistyneiden kansakuntien
rauhanturvaajien sekä muiden joukkojen harjoittamasta seksuaalisesta riistosta ja
hyväksikäytöstä, jossa on ollut osallisena sotilaita, siviilejä ja poliiseja; vaatii
poliiseja ja joukkoja lähettäviä maita tarjoamaan kattavan lähettämistä edeltävän
koulutuksen, jossa käsitellään seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä, sekä tutkimaan
oman rauhanturvahenkilöstönsä taustat, tekemään nopean ja perusteellisen
tutkimuksen palveluksessa olevasta henkilöstöstä ja tarvittaes sa nostamaan syytteet
ja ilmoittamaan Yhdistyneille kansakunnille ajallaan tutkimusten tilasta ja tuloksista;
kehottaa Yhdistyneitä kansakuntia tekemään tarvittaessa ja ajallaan yhteistyötä
kansallisten viranomaisten kanssa, mukaan lukien tällaisten väitteiden tutkimisesta
vastaavat tuomioistuimet, kun yhteistyötä pyydetään, ja kehottaa käsittelemään
seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä Yhdistyneiden kansakuntien joukkoja ja
poliiseja lähettävien maiden kokouksessa aina tarvittaessa sekä Yhdistyneiden
kansakuntien sotilaallista esikuntavaliokuntaa keskustelemaan näistä asioista osana
sen tavallista ohjelmaa;
10. On tyytyväinen pääsihteerin jatkuviin pyrkimyksiin panna täytäntöön
epäasiallista käyttäytymistä koskevan nollalinjansa, erityisesti kattavat ehd otukset
ennaltaehkäisystä, täytäntöönpanosta ja korjaavista toimista, joilla lisätään
vastuuvelvollisuutta, mukaan lukien pääsihteerin sitoumus saattaa Yhdistyneiden
kansakuntien henkilöstön epäasiallinen käyttäytyminen julkisuuteen sekä hänen
ehdotuksensa tiedottaa turvallisuusneuvostolle seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä
koskevan nollalinjan täytäntöönpanon etenemisestä ja hänen päätöksensä, jonka
mukaan kaikkia niitä maita, jotka on toistuvasti mainittu hänen lapsia ja aseellista
konfliktia sekä seksuaalista välivaltaa konflikteissa koskevien raporttiensa liitteissä,
kielletään osallistumasta Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaoperaatioihin; ja
vaatii luetteloissa tällä hetkellä mainittuja, sotilaita ja poliiseja lähettäviä maita
tekemään
lopun
tällaisista
loukkauksista
ja
panemaan
täytäntöön
toimintasuunnitelmat välittömästi välttääkseen rauhanturvaoperaatioista poistamisen;
vaatii lisäksi pääsihteeriä sisällyttämään kaikkiin turvallisuusneuvostolle
toimitettaviin maakohtaisia tilanteita koskeviin raportteihinsa osion, jossa käsitellään
käyttäytymistä ja kurinpitoa sekä aina tarvittaessa myös seksuaalista riistoa ja
hyväksikäyttöä koskevan nollalinjan noudattamista;
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11. Kehottaa jäsenvaltioita ja Yhdistyneitä kansakuntia integroimaan aiempaa
kattavammin naisia, rauhaa ja turvallisuutta sekä terrorismin ja terrorismiin
mahdollisesti johtavien väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaa koskevat
toimintaohjelmansa; vaatii, että terrorismin vastainen komitea (CTC) ja terrorismin
vastaisen
komitea
toimeenpaneva
johtokunta
(CTED)
sisällyttävät
sukupuolinäkökulman läpileikkaavana asiana kaikkeen toimivaltansa mukaiseen
toimintaan, myös maakohtaisiin arviointeihin ja raportteihin, jäsenvaltio ille tehtäviin
suosituksiin, jäsenvaltioille annettavan teknisen avun helpottamiseen sekä
turvallisuusneuvostolle laadittaviin raportteihin; rohkaisee terrorismin vastaista
komiteaa ja terrorismin vastaisen komitean toimeenpanevaa johtokuntaa kuulemaan
lisää naisia ja naisjärjestöjä saadakseen tietoa toimintansa tueksi, ja kannustaa lisäksi
terrorismin vastaista täytäntöönpanoryhmää (CTITF) suhtautumaan samalla tavalla
toimivaltansa mukaisessa toiminnassaan;
12. Vaatii jäsenvaltioita ja pyytää asiaankuuluvia Yhdistyneiden kansakuntien
elimiä, myös terrorismin vastaisen komitean toimeenpanevaa johtokuntaa
toimivaltansa puitteissa ja yhteistyössä UN Womenin kanssa, tekemään
sukupuolisensitiivistä tutkimusta ja keräämään sukupuolisensitiivistä tietoa naisten
radikalisoitumisen syistä sekä terrorismin vastaisten strategioiden vaikutuksista
naisten ihmisoikeuksiin ja naisjärjestöihin voidakseen kehittää kohdennettuja ja
tutkimustietoon perustuvia toimenpiteitä ja ohjelmia ja varmistaakseen, että
mahdollisesti terrorismiin johtavien väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminnan
torjumisesta ja siihen vastaamisesta huolehtivilla Yhdistyneiden kansakuntien
valvontaja
arviointijärjestelmillä
ja
-menetelmillä
on
tarvittava
sukupuolinäkökohtiin liittyvä asiantuntemus tehtävänsä täyttämiseksi, mukaan lukien
asiaankuuluvat pakoteasiantuntijaryhmät ja elimet, joiden tehtävänä on kerätä
faktatietoa sekä tehdä rikostutkintaa;
13. Kehottaa jäsenvaltioita ja Yhdistyneiden kansakuntien järjestelmää
varmistamaan naisten ja naisjärjestöjen osallistumisen ja johtajuuden kehitettäessä
strategioita terrorismin ja terrorismiin mahdollisesti johtavien väkivaltaisten
ääriliikkeiden torjumiseksi muun muassa torjumalla terroritekoihin yllyttämistä,
laatimalla vastakertomuksia sekä muita sopivia toimia, ja rakentamalla näiden kykyjä
toimia tässä tehokkaasti, sekä ottaa lisäksi huomioon, muun muassa
voimaannuttamalla naisia, nuoria, sekä uskonnollisia ja kulttuurisia johtajia, ne
olosuhteet, jotka johtavat terrorismin tai terrorismiin mahdollis esti johtavien
väkivaltaisten
ääriliikkeiden
leviämiseen,
Yhdistyneiden
kansakuntien
maailmanlaajuisen terrorismin vastaisen strategian ( A/RES/60/288) mukaisesti; on
tyytyväinen siihen, että huomiota kiinnitetään yhä enemmän osallistaviin
varhaisvaiheen ennalta ehkäiseviin toimiin ja kannustaa sisällyttämään naisten
osallistumisen,
johtajuuden
ja
voimaannuttamisen
keskeisenä
seikkana
Yhdistyneiden kansakuntien strategiassa ja toiminnassa pääsihteerin tulevaan
väkivaltaisten
ääriliikkeiden
toiminnan
ehkäisemistä
koskevaan
toimintasuunnitelmaan; pyytää tässä yhteydessä riittävää rahoitusta ja enemmän
määrärahoja YK:n terrorismin sekä terrorismiin mahdollisesti johtavien
väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminnan torjuntaan varattavasta rahoituksesta
suunnattavaksi hankkeisiin, joissa otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat, naisten
voimaannuttaminen mukaan lukien;
14. Kehottaa jäsenvaltioita vahvistamaan konfliktitilanteissa ja konfliktin
jälkeisissä tilanteissa olevien naisten mahdollisuutta käyttää oikeussuojakeinoja
muun muassa tutkimalla, syyttämällä ja rankaisemalla ripeästi seksuaaliseen ja
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sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan syyllistyneitä sekä takaamalla asiamukaiset
korvaukset uhreille; toteaa, että kansainvälisen rikostuomioistuimen, ad hoc tuomioistuinten ja sekatuomioistuinten sekä kansallisten tuomioistuinten
erityisjaostojen työ on vahvistanut rankaisematta jättämisen torjuntaa naisiin ja
tyttöihin kohdistuvien ja kansainvälistä yhteisöä huolestuttavien vak avimpien
rikosten osalta, ja toistaa aikeensa jatkaa voimakkaasti rankaisemattomuuden
torjuntaa ja vastuuvelvollisuuden toteutumisen tukemista asianmukaisin keinoin;
15. Kannustaa naisten voimaannuttamista muun muassa valmiuksia lisäävin
toimin tarpeen mukaan, jotta naiset voivat osallistua sellaisten toimien suunnitteluun
ja täytäntöönpanoon, jotka koskevat pienaseiden ja kevyiden aseiden laittoman
siirtämisen ehkäisyä, torjuntaa ja hävittämistä sekä niiden epä vakautta luovaa
kertymistä ja väärinkäyttöä, ja kehottaa jäsenvaltioita, Yhdistyneiden kansakuntien
elimiä sekä hallitusten välisiä, alueellisia ja paikallisia järjestöjä ottamaan huomioon
konfliktin ja konfliktin jälkeisten ympäristöjen erityisen vaikutuksen naisten ja
tyttöjen turvallisuuteen, liikkuvuuteen, koulutukseen, taloudelliseen toimintaan ja
mahdollisuuksiin, jotta vähennetään riskiä siitä, että naisista tulee aktiivisia toimijoita
pienaseiden ja kevyiden aseiden laittomassa siirtämisessä;
16. Kehottaa jäsenvaltioita, Yhdistyneitä kansakuntia sekä muita
asiaankuuluvia toimijoita varmistamaan, että ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -agenda
huomioidaan asianmukaisesti Istanbulissa Turkissa vuonna 2016 pidettävän
humanitaarisen avun huippukokouksen (World Humanitarian Summit) aikana ja sen
lopputuloksessa; tunnustaa lisäksi, että sukupuolinäkökohdat on tärkeää ottaa
huomioon kaikessa humanitaarisen avun suunnittelussa, jotta varmistettaisiin
suojeluun pääsy sekä kaikki lääkinnälliset, oikeudelliset, psykososiaaliset ja
toimeentuloon liittyvät palvelut syrjimättä, varmistamalla, että naisilla ja
naisryhmillä on mahdollisuus osallistua tarkoituksenmukaisella tavalla ja että naisia
tuetaan pääsemään johtoasemaan humanitaarisen avun toimissa, ja kehottaa
pääsihteeriä vahvistamaan johtajuutta ja poliittista tahtoa kaikilla tasoilla tässä
asiassa sekä varmistamaan vastuuvelvollisuuden naisten voimaannuttamiseen ja
sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyville olemassa oleville humanitaarisen avun
rakenteille, jotka tukevat ”Naiset, rauha ja turvallisuus” -agendan täytäntöönpanoa;
17. Pyytää pääsihteeriä seuraavassa päätöslauselman 1325 (2000)
täytäntöönpanoa koskevassa vuosiraportissaan antamaan tietoa täytäntöönpanon
edistymisestä korkean tason arvioinnin jälkeen, mukaan lukien globaalia tutkimusta
koskevassa pääsihteerin raportissa esitetyt suositukset, korkean tason arvioinnin
yhteydessä tehdyt uudet sitoumukset sekä YK:n järjestelmän asianmukaiset seuranta ja arviointimenetelmät, ja antamaan vuosiraportin jäsenvaltioiden saataville;
18.

Päättää seurata aktiivisesti asian kehittymistä.
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