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Tilaisuus järjestetään Jenny
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tuella, yhteistyössä Euroopan
parlamentin Suomentoimiston kanssa.

Mikä anti-gender?
• Naisten, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien aktiviinen vastustaminen
• Yksi suurimpia uhkia sukupuolten tasa-arvolle tällä hetkellä. Samalla uhka demokratialle
• Naisten ihmisoikeuksia, varsinkin seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksia on viime vuosina
kyseenalaistettu maailmanlaajuisesti erityisesti populististen liikkeiden toimesta
• Ei mikään yksittäinen liike, vaan laaja joukko uusia ja vanhoja toimijoita sekä liittolaisia
• Maiden rajat ylittävä, strateginen verkosto

• Ylikansallisia, yhteisiä piirteitä: pro-family-retoriikka ja konservatiiviset arvot, abortinvastaisuus,
yhtenäinen visuaalinen ilme, naisvihamielisyys ja toisinaan kansallismieliset arvot
• Yhdistävänä ns. ”gender-ideologian” (”tasa-arvoideologian”) vastustaminen
• Antigenderismi, vanhoillisuus, äärioikeistolaisuus, nationalismi, populismi…
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Taustatietoa anti-gender-ilmiöstä
• Juuret 90-luvulla, Pekingin julistus
• Hyvin järjestäytynyt ja rahoitettu: USA, Venäjä ja Eurooppa rahoittivat antigender-liikettä 707,2 milj. (USD) vuosina 2009–2018
• Rahoitusta kansalaisjärjestöiltä, säätiöiltä, uskonnollisilta järjestöiltä ja
poliittisilta puolueilta
• Liikkeen käyttämä raha Euroopassa on yli nelinkertaistunut: 22,2 miljoonasta
(USD) vuonna 2009 → 196 miljoonaan vuonna 2018
• Tutkijoiden mukaan pääverkostoja esim. Agenda Europe, European Christian
Political Movement, World Congress of Families, Geneva Consensus…
• Ihmisoikeuspuheen ja demokratian työkalujen hyödyntäminen
www.naisjarjestot.fi
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Anti-genderin ilmenemismuotoja
• Lainsäädännölliset rajoitukset, etenkin aborttilain kiristäminen (Texas, Unkari, Puola)
• Seksuaaliterveyspalveluita ja aborttineuvontaa edistävien järjestöjen tuen epääminen
• Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen ja sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen
vastustaminen
• Istanbulin sopimuksesta irtaantuminen 2020-luvulla (Turkki, Puola). Esim. Bulgaria,
Ukraina, Slovakia, Unkari, Latvia ja Liettua eivät ole ratifioineet sopimusta.
• Kansainvälisiä sopimuksia ei uskalleta avata ja parantaa
• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöntekijöiden maalittaminen
• Tahallista väärinymmärtämistä, uhkakuvien levittämistä
• Sateenkaari-ihmisten oikeuksien vastustaminen ja transerityinen viha
• Toimintatapoina massaprotestit, kansanäänestykset samaa sukupuolta olevien
avioliittoa vastaan, ruohonjuuritason toiminta tai vaikuttaminen suoraan politiikasta
www.naisjarjestot.fi
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Anti-gender on rantautunut
myös Suomeen
•

Sukupuolittunut vihapuhe, maalittaminen. Kaventaa demokratiaa ja
kansalaisyhteiskunnan toimintaa.

•

Naisiin kohdistuva väkivalta

•

Vaientaminen ja pelottelu ”sananvapauden” nimissä

•

Sukupuolentutkimuksen merkityksen kyseenalaistaminen tieteenalana

•

Aito avioliitto -liike

•

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien leimaaminen
”identiteettipolitiikaksi/ideologiaksi”. Translain ja raiskauslainsäädännön
uudistamisen vastustaminen, Oikeus olla -vastustaminen, Ehjänä syntynytvastustaminen

•

Sikiönukkejen lähettäminen kansanedustajille

•

Oikea Media -nettilehti

•

Politiikan populistiset äänenpainot

•

Kuvatekstin paikka
Perinteisen ”suojelua tarvitsevan” naiseuden käyttäminen keppihevosena
muukalaisvihan oikeuttamisessa

•

Muuta, mitä?

Hinkula, Emma (10.10.2021) Yle-uutinen
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Naisjärjestöt tasa-arvolla taantumusta vastaan
– anti-gender-liikehdintä Suomessa ja EU:ssa
• Jäsenjärjestöjen avoin kevättapahtuma ma 11.4.2022 etänä ja
Eurooppasalissa Helsingissä klo 14:30–17:00

• Yhteistyössä Euroopan parlamentin Suomen-toimiston kanssa
• Millaisen uhan anti-gender-liikehdintä luo naisten ja tyttöjen
ihmisoikeuksille ja naisliikkeen toiminnalle Suomessa?
• Miten liikehdinnän EU-tason vaikutukset suhteutuvat
Suomeen?
• Keskustelemassa asiantuntijoita, päättäjiä ja jäsenjärjestöjen
edustajia

• Ilmoittaudu mukaan 6.4.2022 mennessä

www.naisjarjestot.fi
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Kiitos!
Ella Immonen
Naisjärjestöjen Keskusliitto
ella.immonen@naisjarjestot.fi

