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EU hyväksynyt Istanbulin sopimuksen
European Women’s Lobby ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen observatorio järjestivät
Brysselin kaupungintalolla 8.6.2017 avoimen seminaarin ja paneelikeskustelun.
Mukana
keskustelussa oli myös Euroopan neuvoston inhimillisen arvokkuuden ja tasa-arvon johtaja
Marja Ruotanen, joka korosti hiljaisuuden rikkomisen merkitystä naisiin kohdistuvan väkivallan
estämisessä ja ehkäisemisessä. ”Kiitän European Women’s Lobbya voimakkaasta lobbauksesta
EU-jäsenvaltioiden ja EU-toimielimiin Istanbulin sopimuksen hyväksymiseksi. Ryhmä
riippumattomia asiantuntijoita tulee monitoroimaan, mitkä haasteet jäsenmaissa ovat. Euroopan
neuvosto toimii naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä yhteistyössä Euroopan unionin
ja European Women’s Lobbyn kanssa. On tärkeää, että te kaikki tulette osaltanne tätä
monitorointiprosessia. Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole koskaan yksityisasia."
Euroopan unionin merkittävä päätös hyväksyä Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus tehtiin
11.5.207. Nyt keskustelussa on "On 11 May 2017, the Council adopted two decisions on the
signing of the Council of Europe Convention (Istanbul Convention) on preventing and combating
violence against women and domestic violence. By deciding to join the Istanbul Convention, the
European Union confirms its commitment to combating violence against women within its
territory and globally, and strengthens the existing legal framework and its capacity to act."
Monika Ladmanova, komissaari Vera Jourovan asiantuntija sukupuolten tasa-arvoa
käsittelevissä teemoissa korosti, että naisiin kohdistuva väkivalta on keskeinen prioriteetti
Euroopan komission politiikassa sukupuolten tasa-arvon puolesta. "Tarvitsemme tilastotietoa ja
olemme keränneet sitä EU-jäsenvaltioista. Jatkamme tiedon keruuta, ensimmäinen
julkistustilaisuus on odotettavissa vuonna 2018. Neuvosto on hyväksynyt, että Euroopan
neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen Istanbulin sopimus voidaan allekirjoittaa ja
voimme odottaa EU:n ratifioivat sopimuksen. Lainsäädännön lisäksi voimme tehdä myös monia
asioita poliittisella painostuksella. Olemme varanneet myös rahoitusta jäsenvaltioille naisiin
kohdistuvan väkivallan poistamiseksi ja uhrien auttamiseksi."
MEP Revault d'Allones Bonnefoy, toinen raportoijsta Istanbulin sopimuksen teemasta,
muistutti, että edelleen 14 jäsenvaltiota Euroopan unionissa ei ole ratifioinut Istanbulin
sopimusta.
11.5.2017: “Time is running out considering that one third of all women in Europe have
experienced physical or sexual acts of violence. But, I deeply regret the Council decision not to
support the broadest accession possible, which the European Parliament called for,” said corapporteur Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy (S&D, FR).
“My top priority is still to ensure that the EU accession does make a real difference in ending
violence against women, once and for all. I will now pay close attention to the negotiation of a
Code of Conduct defining the cooperation between the EU and its Member States for the

implementation of the Convention. I call for a swift and flexible agreement in order for all parties
to act efficiently.
Antonella Gatt puhui Malta EU-puheenjohtajuuden puolesta. ”Korostamme Istanbulin
sopimuksen ratifiointia. Sukupuoleen perustuva ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat mukana
puheenjohtajuusohjelmassamme. Hollannin, Maltan ja Slovakian hallitukset toimivat
yhteistyössä tässä teemassa toimiessaan EU:n johdossa.” Rait Kuuse tulevasta Viron EUpuheenjohtajuudesta "Voimakasta yhteistyötä valtiollisten ja kansalaisjärjestötahojen kanssa
tarvitaan. Viro tulee todennäköisesti ratifioima Istanbulin sopimuksen kesäkuussa. Neuvosto on
käsitellyt yli vuoden Istanbulin sopimusta ja huhtikuussa saatu läpimurto hyväksyä sopimus oli
merkittävä.”
Seminaarin jälkeen osallistuimme
kohdistuvan väkivallan estämiseksi.
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European Investment Bank Expert engagement meeting on the EIB’s strategy on
gender equality and women’s economic empowerment
Euroopan investointipankin ja European Women's Lobbyn ja muutamien muiden tasaarvotoimijoiden välillä järjestettiin mielenkiintoinen keskustelu 9.6.2017, jonka teemana oli
Euroopan investointipankin sukupuolten tasa-arvon strategia ja naisten taloudellinen
voimaantuminen. Euroopan investointipankki (EIP) on EU-maiden yhteisessä omistuksessa. Sen
tavoitteena on mm. edistää työllisyyttä ja kasvua EU:ssa. EIP:llä on 3300 työntekijää ja sen
pääkonttori on Luxemburgissa. EIP:llä on hankkeita maailmanlaajuisesti, yhteensä 160 maassa.
Erityisenä painopisteen EIP:llä on ilmastonmuutoksen ehkäisy.
Keskustelua johti Monica Scatasta, joka toimii johtajana Euroopan investointipankin
ympäristö-, ilmasto- ja sosiaalisen politiikan osastolla. Mukana oli laaja joukko eri naisjärjestöjen
ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta edustavien järjestöjen edustajia. EIP:llä sukupuolten tasa-

arvo pyritään valtavirtaistamaan kaikkeen toimintaan ja tasa-arvoa pyritään edistämään
kaikkien yhteistyökumppaneiden toiminnassa. Naisten taloudellinen voimaannuttaminen on yksi
strategian prioriteeteista, mm. naisten yrittäjyyden tukeminen. Vuonna 2021 tehdään evaluaatio
strategian onnistumisesta jatkuvan seurannan lisäksi. EIP esitteli esimerkiksi työkalupakkeja
tasa-arvon edistämiseksi, työntekijöiden kouluttamiseksi tasa-arvoon sekä tietojen että taitojen
osalta. EIP avasi myös mahdollisuuden kommentoimaan pankin tasa-arvosuunnitelmia ja tarjosi
pysyvää yhteistyötä eurooppalaisille tasa-arvotoimijoille.

Tilaisuus oli järjestetty osaksi European Women's Lobbyn vuosikokousviikonlopun ohjelmaa.
Keskustelussa oli mukana Naisjärjestöjen Keskusliiton pääsihteeri Terhi Heinilä.
European Women’s Lobbyn vuosikokous 9.-10.6.2017
European Women’s Lobbyn 9.-10.6.2017 järjestetyn vuosikokouksen avasivat feminismin guru
Gloria Steinem ja Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.
EWL:n kunniavieras, 83-vuotias yhdysvaltalainen Gloria Steinem kiitti Euroopan komission
varapuheenjohtaja Frans Timmermansia. "Ilman demokraattisia perheitä, meillä ei ole
demokraattisia yhteiskuntia. Meidän kaikkien tulee olla kokonaisia ihmisiä, ei niinkään miehiä
ja naisia. Naisten kehoja ei tule pakottaa eikä kontrolloida. Tämä on perustavaa laatua
oleva asia, meidän kaikkien humaanisuus. Naisten omaa oikeutta kontrolloida seksuaalisuutta
ja lisääntymisoikeuksiaan on puolustettava kaikkialla maailmassa. Perheiden demokratia tulee
yhdistää laajempaan demokratiaan maailmassa. Meidän on nähtävä yksilöt ja kokonaisuus.
Totalitarismi kiinnittää aika huomiota ensimmäisenä naisiin ja heidän oikeuksiinsa, koska eivät
ole voineet niitä hallita. Kun fasismi kasvoi aiemmin Saksassa, ymmärrettiin, että naisia tulee
kontrolloida ensimmäisenä. Heti alussa lopetettiin naisten oikeus omaan kehoonsa.
Meillä on toivoa, vaikka pahoittelen USA:n nykyistä hallintoa, onneksi Kanada on "OK", meillä
on naisten marssi ja vastustus. Kiitos teille, jotka marssitte täällä Brysselissä ja muissa maissa
naisten oikeuksien puolesta. Meidän tulee ymmärtää, että olemme kaikki erityisiä inhimillisiä
olentoja. Meidän tulee pystyä puhumaan kaikin tavoin myös uskonnon politiikasta. Kiitän teitä
kaikkia sydämeni pohjasta työstänne, jota teette naisten puolesta. Teemme kaikkemme
päästäksemme irti hallitsijastamme (Yhdysvalloissa). Olemme enemmistö. On hienoa tuntea
yhteys eri maiden, eri väärien johtajien välillä. Valitsimme feminismin, koska tiesimme,
että miehetkin voivat kannatta sitä."

Euroopan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans toimi European
Women's Lobbyn vuosikokouksen avauspuhujana. "On sinänsä kummallista, että meidän
edelleen tulee vaatia sukupuolten tasa-arvoa. Näin meidän kuitenkin on toimittava.
Viimeisten parin vuoden aikana minulla on elämäni aikana ensimmäistä kertaa tunne,
että menemme sukupuolten tasa-arvokysymyksissä taaksepäin. En voi sallia sitä. Olen
feministi, enkä voi ymmärtää ihmisiä, jotka eivät ole. Haluan miesten puolustavan
enemmän naisten oikeuksia.
Keskustelin juuri New Yorkissa naisten kanssa, jotka järjestivät viimeisimmän naisten marssin.
Työskentelen komissiossa juuri samojen asioiden parissa: samapalkkaisuus (edelleen unionissa
14 prosenttia), eläkekysymykset, vanhempainvapaat jne. 58 prosenttia työssä käyvistä
naisista Euroopan unionissa ovat kokeneet seksuaalista häirintää työssään, hyvin
koulutetuista naisista 75 prosenttia! Monet eivät ole tietoisia näistä luvuista. Yksi syistä
miksi olen optimistinen, on Iso-Britannian eiliset vaalit.
Feministeillä tulee olla positiivinen agenda, jotta asiat tulevat vielä paremmiksi! Naisten
saamiseksi mukaan tasa-arvoisemmin työelämään, meidän on saatava miehet enemmän
mukaan lastenhoitoon ja perhevapaille. Vastustan ehdottomasti yhteisiä valinnanvapaita
perhevapaita. Perhevapaat on merkittävä äideille ja isille erikseen. Naiset, joilla on työura,
saavat useampia lapsia. Olemme rikkaita kansakuntia, mutta meillä on köyhyyttä, erityisesti
yksinhuoltajilla,
jotka
useimmiten
ovat
naisia.
Olen
viettänyt
paljon
aikaan
maahanmuuttajataustaisten perheiden parissa Brysselin Molenbeekissä. Näissä yhteisöissä
tarvitaan paljon tukea. Naiset tekevät usea työtä, isät ovat usein poissa kotoa, nuoret
keskenään.
Naiset
usein
huolehtivat
myös
vanhemmistaan.
Meillä
on
paljon
välinpitämättömyyttä ja tietämättömyyttä. Meidän tulee puhua niiden ihmisten kanssa, jotka
ovat kanssamme aivan eri mieltä. Olin yllättynyt Unkarin uusista perheajatuksista, jotka olivat
jyrkästi naisten asemaa vastaan. Tätä edistää oikeisto-keskustalainen puolue, jossa on valtava
joukko naisia, jotka ajavat naisten oikeuksia. Miksi yleispuolueet ottavat linjauksia naisten
oikeuksista, jotka ovat kuuluneet ekstrimismipuolueille. Meidän tulee keskustella enemmän, olen
itsekin tästä vastuussa."
Naisjärjestöt Unkarista, Saksasta ja Ranskasta pitivät puheenvuorot mm. naisten oikeuksista ja
populismin noususta Euroopassa. Esillä oli mm. seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeudet ja
LQTB-oikeudet. Hungarian Women’s Lobby kertoi valtiontuen lopettamisesta ja järjestöjen
meneillään olevasta arviointiprosessista. On vielä epävarmaa, miten HWL voi työtään jatkaa.
Järjestön edustajat Réka Sáfrány ja Eniko Pap olivat hyvin ilahtunut Suomen Unkarin
suurlähetystön yhteistyöpyynnöstä järjestää 100 tasa-arvotekoa –hankkeen
seminaari naisten oikeuksista Budapestissa syyskuun alussa.

Ranskan
naisjärjestöjen
edustaja
kertoi
populismin
nousun
vaikuttavan
presidentinvaalitappiosta huolimatta kuitenkin paikallistason politiikassa ja rahoituksessa.
"Tarvitsemme enemmän poliittista tukea naisten oikeuksien edistämiseen. Tarvitsemme
eurooppalaisia poliitikkoja, jotka pitävät näitä asioita esillä."
Irlannin naisjärjestö kuvasi prosessia Irlannin aborttioikeuden hyväksymiseen ja vaati Euroopan
unionia vahvemmin ottamaan kantaa naisten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien
puolesta.

European Women’s Lobbyn erinomaisesti hoidetut tavoitteet naisten oikeuksien edistämiseksi,
hallinto ja talous, yhteydet jäsenistöön, yhteiset hankkeet jäsenten kanssa, aktivismi,
kansainvälinen työ, nuorten naisten osallistuminen antavat kaikki meille paljon ajattelemisen
aihetta. Järjestömme Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminta on monessa suhteessa
samankaltaista, monessa asiassa olisi meillä myös kehitettävää. Talouden haasteet ovat yhteiset
naisjärjestöille ympäri Eurooppaa, samoin monissa maissa voimakas taantumuksellisuus, jopa
kieltäminen, naisten oikeuksien edistämisessä. EWL vaikuttaa EU:n tasa-arvopolitiikkaan ja
toimii yhteistyössä eri eurooppalaisten toimielinten kanssa, koordinoi jäsenjärjestöjensä
osallistumista CSW-istuntoon, tarjoaa monia työkaluja myös kansalliseen tasa-arvotyöhön ja eri
kampanjoihin, kuten: naisiin kohdistuva väkivalta, talouden tasa-arvo ja sukupuolisensitiivinen
budjetointi, päätöksenteko, maahanmuuttaja- ja pakolaisnaisten asema, seksuaali- ja
lisääntymisterveysoikeudet, prostituutio,
EWL:n loistava pääsihteeri Joanna Maycock ja puheenjohtaja Edith Schratzberger-Vecsei
ovat saaneet järjestön hyvään kuntoon ja aktiiviseen menoon. Pirkko Mahlamäki, European
Disability Forumin edustaja kokouksessa, esitteli naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen
observatorion työtä. Erityistä on ollut, että Euroopan unioni on hyväksynyt Euroopan neuvoston
Istanbulin sopimuksen ja nimittänyt vuoden 2017 naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiseksi
vuodeksi.
Suomesta EWL:n jäsenenä toimii Nytkis ry, jota kokouksessa edustivat Tiina Rosberg (Vihreät
naiset) ja Terhi Heinilä (Naisjärjestöjen Keskusliitto). European Disability Forumin edustajana
Pirkko Mahlamäki. Lisäksi Naisasialiitto unionin pääsihteeri Taru Anttonen osallistui naisiin
kohdistuvan väkivallan vastaisen oservatorion kokoukseen 7.-8.6. ja Annika Ojala Vihreistä
naisista EWL:n naiset politiikassa –työryhmän nuorisoedustajana 10.-11.6.

EWL emergency motions 2017-2018
Seuraavat teemat hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan jäsenjärjestöjen
ehdottamina:
 Solidarity against sexual apartheid in sport
 Women and social security, an urgent call to repeal the UK family cap and rape clause
 Call for solidarity with abused Romanian women, farm workers in Ragusa
 Italy Call on solidarity with abused Romanian an EWL feminist definition of and vision for
women's sexual and reproductive health and rights.
 Task force against pornography
 Against Europe normalising prostitution for migrant and refugee
 Obstetric violence in the Chech Republic
Lisätietoa
European
Women’s
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European Commission - Press release
Commission proposes EU accession to international Convention to fight violence
against women
Brussels, 4 March 2016
Today, the European Commission has proposed for the European Union to ratify the Council of
Europe's Istanbul Convention, a comprehensive international treaty on combatting violence
against women and domestic violence.
This reaffirms once more the European Union's solid commitment to fight gender-based violence.
Věra Jourová, Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality said: "Our proposal
sends a clear message: victims of violence against women must be better protected across
Europe. One in three women in the EU has experienced physical or sexual violence, or both.
More than half of all women have experienced sexual harassment after the age of 15. These
figures are unacceptable and this goes against our values. Today's proposal for the EU to ratify
the Istanbul Convention is a step forward both for our fight against violence and in guaranteeing
gender equality. To ensure coherent implementation at all levels, I also call on those Member
States who have not yet ratified the Convention to do so swiftly."
The Istanbul Convention requires its parties to improve the protection of victims of violence and
ensure prosecution of offenders, in the following respects: Criminalising violence against
women - This includes all forms of violence: psychological and physical violence, sexual violence
and rape, stalking, female genital mutilation (FGM), forced marriage, forced abortion and forced
sterilisation;






Empowering the police to remove a perpetrator of domestic violence from their home;
Access to shelters – Member States have to ensure that shelters are accessible in
sufficient numbers and adequately distributed across the country;
Support through telephone helplines – Member States are obliged to establish
nationwide 24/7 telephone helplines free of charge. Helplines are essential in offering
immediate expert advice and pointing victims towards safety;
Availability of help centres – Member Statesmust ensure easily accessible rape crisis
or sexual violence referral centres, to provide immediate medical counselling, care and
forensic services.
Understandable information – Victims must have access to clear and concise
information on their rights in a language they understand.

The European Commission is proposing that the European Union accedes to the Convention
within its competences and alongside the Member States. EU accession to the Convention will
bring among others the following additional benefits:




A mandate for better data collection at EU level: Currently, there is not enough data
to show the extent and nature of violence against women. EU accession to the Convention
would oblige Member States to collect and send accurate and comparable data to
Eurostat, the statistical office of the EU. Better understanding the phenomenon will help
tackle it.
Accountability for the EU at the international level: The EU will report through the
Convention's monitoring body on the proper and effective application ofthe aspects of the
Convention for which it is responsible. This will also enhance the roleof the EU in fighting
gender-based violence on the international stage.

Background

The Istanbul Convention of the Council of Europe is the most comprehensive international treaty
on combatting violence against women and domestic violence. The Convention has been
presented in 2011 and entered into force in August 2014.
The Istanbul Convention recognises violence against women as a human rights violation. It
addresses violence against women through measures aimed at preventing violence, protecting
victims, and prosecuting the perpetrators.
Next steps
The proposal to accede to the Istanbul Convention will be discussed in the Council of Ministers
and in the European Parliament, whose consent is needed for the conclusion of the Convention
by the EU.
12 Member States (Austria, Denmark, Finland, France, Italy, Malta, Netherlands, Poland,
Portugal, Slovenia, Spain, Sweden) have already ratified the Convention. A further 13 Member
States have signed it but not yet ratified. More signatures and ratifications are expected over
the coming months.
……………..
11.5.2017 PRESS RELEASE
EU signature of the Istanbul Convention
The Council of the European Union today approved the signature of the Council of Europe
Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence on
behalf of the European Union. Co-rapporteurs on the Istanbul Convention, Anna Maria Corazza
Bildt (EPP, SV) and Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy (S&D, FR) made the following
statement:
"I appreciate the good cooperation with the Maltese presidency and I congratulate them for this
first achievement. I regret however that the EU accession is limited to only very restrict areas
of the Convention, "said co-rapporteur Anna Maria Corazza Bildt (EPP, SV).
"A broad EU accession, taking into account all aspects of the Istanbul Convention will provide a
strong legal framework in all Europe to prevent violence, combat impunity and protect women
and girls from violence.
I reiterate the European Parliament’s call to the Commission, together with the Council of Europe,
to open a dialogue with member’s states on their concerns on the Convention, to encourage
them to ratify it and to support a broader EU accession in the Council. Let's continue to join
forces at all levels to make it possible, “concluded co-rapporteur Anna Maria Corazza Bildt (EPP,
SV).
“Today the Council approved the EU signature of the Istanbul Convention and I very much
welcome it as a step forward. Time is running out considering that one third of all women in
Europe have experienced physical or sexual acts of violence. But, I deeply regret the Council
decision not to support the broadest accession possible, which the European Parliament called
for,” said co- rapporteur Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy (S&D, FR).
“My top priority is still to ensure that the EU accession does make a real difference in ending
violence against women, once and for all. I will now pay close attention to the negotiation of a
Code of Conduct defining the cooperation between the EU and its Member States for the

implementation of the Convention. I call for a swift and flexible agreement in order for all parties
to act efficiently.
In this time of distrust between the EU and its citizens, the EU accession to the Istanbul
Convention is a great example of how the EU has a positive impact on the daily life of its citizens.
Together, we will move forward to protect the fundamental right of women to live free from
violence wherever they are in Europe, “added Christine Revault d'Allonnes-Bonnefoy (S&D, FR).

Background
The Council of Europe Istanbul Convention is the most comprehensive international treaty on
combating violence against women and domestic violence. The Convention was adopted by the
Council of Europe in 2011 and entered into force in August 2014.

The European Parliament adopted on 24 November 2016 its resolution on the EU ratification of
this instrument calling on Member States which have not yet done so to ratify the Istanbul
Convention. They also ask all member states “to ensure proper enforcement of the Convention
and adequate financial and human resources to prevent and combat violence against women”.
On 4 March 2016, the Commission proposed that the EU should join the Istanbul Convention,
the first legally binding international instrument for preventing and combating violence against
women and domestic violence. All EU member states have signed it, but only fourteen* of them
have ratified it.
* Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Italy, Malta, Netherlands, Poland, Portugal,
Romania, Slovenia, Spain, Sweden have ratified the Istanbul Convention

