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QQuueessttiioonn 11

-- HHaass yyoouurr PPaarrlliiaammeenntt iinn rreecceenntt yyeeaarrss aaddddrreesssseedd tthhee iissssuuee ooff wwoommeenn iinn ppoolliittiiccss
iinn oonnee ooff iittss ddeecciissiioonnss//rreessoolluuttiioonnss??

TThhee PPaarrlliiaammeenntt ooff FFiinnllaanndd iiss ccuurrrreennttllyy ccoonnssiiddeerriinngg aa RReeppoorrtt oonn GGeennddeerr
EEqquuaalliittyy tthhaatt wwaass ssuubbmmiitttteedd bbyy tthhee GGoovveerrnnmmeenntt.. TThhiiss iiss tthhee ffiirrsstt ttiimmee ssuucchh aa
rreeppoorrtt hhaass bbeeeenn pprreeppaarreedd iinn FFiinnllaanndd.. TThhee ppuurrppoossee iiss ttoo eevvaalluuaattee tthhee
GGoovveerrnnmmeenntt''ss ggeennddeerr eeqquuaalliittyy ppoolliiccyy aanndd rreellaatteedd mmeeaassuurreess oovveerr tthhee ppaasstt tteenn
yyeeaarrss.. TThhee mmoosstt iimmppoorrttaanntt eelleemmeenntt iinn tthhee rreeppoorrtt ccoonncceerrnnss ffuuttuurree ppoolliiccyy uupp ttoo
22002200..

TThhee rreeppoorrtt bbrrooaaddllyy ccoovveerrss ddiiffffeerreenntt aarreeaass ooff ggeennddeerr eeqquuaalliittyy ppoolliiccyy,, ssuucchh aass
ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg,, eedduuccaattiioonn aanndd rreesseeaarrcchh,, wwoorrkkiinngg lliiffee,, bbaallaanncciinngg ooff wwoorrkk aanndd
ffaammiillyy lliiffee,, aanndd iissssuueess rreeggaarrddiinngg mmeenn aanndd ggeennddeerr eeqquuaalliittyy,, vviioolleennccee aaggaaiinnsstt
wwoommeenn aanndd iinntteerrppeerrssoonnaall vviioolleennccee.. TThhee rreeppoorrtt aallssoo ddeeaallss wwiitthh ggeennddeerr eeqquuaalliittyy
lleeggiissllaattiioonn,, mmeetthhooddss ooff ggeennddeerr eeqquuaalliittyy ppoolliiccyy,, aanndd FFiinnllaanndd''ss aaccttiivviittiieess iinn
iinntteerrnnaattiioonnaall ggeennddeerr eeqquuaalliittyy ppoolliiccyy..

PPaarrlliiaammeenntt wwiillll ggiivvee iittss rreessppoonnssee ttoo tthhee rreeppoorrtt iinn tthhee bbeeggiinnnniinngg ooff MMaarrcchh..

-- HHaavvee rreeaassoonnss ffoorr wwoommeenn''ss uunnddeerr--rreepprreesseennttaattiioonn iinn ppoolliittiiccss bbeeeenn iiddeennttiiffiieedd iinn
tthhoossee ddeecciissiioonnss//rreessoolluuttiioonnss oorr iinn tthhee bbrrooaaddeerr ppoolliittiiccaall ddeebbaattee??

WWoommeenn iinn FFiinnllaanndd hhaavvee lloonngg bbeeeenn eennggaaggeedd iinn ppoolliittiiccss aanndd iinnccrreeaassiinngg
wwoommeenn''ss ppaarrttiicciippaattiioonn iinn ppoolliittiiccaall ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg hhaass bbeeeenn aann oobbjjeeccttiivvee ooff
ggeennddeerr eeqquuaalliittyy ppoolliiccyy ffoorr tthhee GGoovveerrnnmmeenntt aanndd PPaarrlliiaammeenntt.. FFiinnnniisshh wwoommeenn
aarree ccoommppaarraattiivveellyy wweellll--rreepprreesseenntteedd iinn rreepprreesseennttaattiivvee ppoolliittiiccaall ddeecciissiioonn--
mmaakkiinngg.. WWoommeenn mmaakkee uupp 4400%% ooff MMeemmbbeerrss ooff PPaarrlliiaammeenntt aanndd 3377%% ooff
mmeemmbbeerrss ooff llooccaall ccoouunncciillss.. IInn tthhee 22000099 EEuurrooppeeaann eelleeccttiioonnss wwoommeenn''ss sshhaarree ooff
eelleecctteedd ccaannddiiddaatteess rroossee ttoo 6622%% ((88 oouutt ooff 1133)),, wwhhiicchh iiss wwoommeenn''ss hhiigghheesstt sshhaarree
iinn tthhee EEUU mmeemmbbeerr ssttaatteess.. FFiinnllaanndd''ss ffiirrsstt wwoommaann PPrreessiiddeenntt,, TTaarrjjaa HHaalloonneenn,,
wwaass iinnaauugguurraatteedd iinn 22000000 aanndd iiss nnooww iinn hheerr sseeccoonndd tteerrmm,, wwhhiicchh wwiillll eenndd iinn
22001122.. WWoommeenn''ss sshhaarree ooff ccaabbiinneett ppoossttss hhaass aallssoo rreemmaaiinneedd aabboovvee 4400%% ffoorr tthhee
ppaasstt tteenn yyeeaarrss.. WWoommeenn''ss sshhaarree iinn tthhee ccuurrrreenntt GGoovveerrnnmmeenntt iiss 5555%%,, aanndd
FFiinnllaanndd hhaass aa wwoommaann PPrriimmee MMiinniisstteerr..

WWoommeenn''ss sshhaarree ooff ccaannddiiddaatteess aanndd eelleecctteedd rreepprreesseennttaattiivveess iinn nnaattiioonnaall aanndd
llooccaall eelleeccttiioonnss hhaass rriisseenn.. WWoommeenn''ss sshhaarree ooff ccoouunncciill aanndd bbooaarrdd cchhaaiirrppeerrssoonnss iiss
ssmmaallll,, hhoowweevveerr.. NNoorr aarree wwoommeenn wweellll--rreepprreesseenntteedd iinn lleeaaddeerrsshhiipp ppoossiittiioonnss aatt
tthhee llooccaall lleevveell.. IInn JJaannuuaarryy oonnllyy 1144%% ooff mmuunniicciippaall aanndd cciittyy mmaannaaggeerrss wweerree
wwoommeenn..

MMaannyy ggeennddeerr eeqquuaalliittyy oobbjjeeccttiivveess hhaavvee ffooccuusseedd oonn iinnccrreeaassiinngg wwoommeenn''ss
rreepprreesseennttaattiioonn oonn ddiiffffeerreenntt lleevveellss ooff ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg.. IInn rreecceenntt yyeeaarrss,, bbeessiiddeess
qquuaannttiittaattiivvee oobbjjeeccttiivveess tthhee GGoovveerrnnmmeenntt hhaass ppllaacceedd eemmpphhaassiiss oonn qquuaalliittaattiivvee



iissssuueess,, ssuucchh aass mmaaiinnssttrreeaammiinngg ggeennddeerr eeqquuaalliittyy aanndd pprroommoottiinngg ddeemmooccrraaccyy
aanndd cciittiizzeennss'' iinntteerreesstt.. GGeennddeerr eeqquuaalliittyy iiss aallssoo ccoonnssiiddeerreedd iimmppoorrttaanntt iinn
pprroommoottiinngg mmiinnoorriittiieess'' ppoossssiibbiilliittiieess ttoo ppaarrttiicciippaattee..
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PPrroovviissiioonnss ooff lleeggaall nnaattuurree::
-- IIss tthheerree iinn yyoouurr ccoouunnttrryy aannyy ssppeecciiffiicc lleeggiissllaattiioonn oonn wwoommeenn''ss ppaarrttiicciippaattiioonn iinn

ppoolliittiiccaall ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg aanndd ssppeecciiffiiccaallllyy iinn eelleeccttiioonnss ((ee..gg.. qquuoottaass))??

IInn tthhee AAcctt oonn EEqquuaalliittyy bbeettwweeeenn WWoommeenn aanndd MMeenn ((EEqquuaalliittyy AAcctt)) ssiinnccee 11999955
tthheerree hhaass bbeeeenn aa qquuoottaa pprroovviissiioonn oonn eeqquuaall rreepprreesseennttaattiioonn ooff tthhee ggeennddeerrss iinn
tthhee pprreeppaarraattiioonn ooff ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg iinn bbootthh ssttaattee aaddmmiinniissttrraattiioonn aanndd aatt
mmuunniicciippaall lleevveell.. TThheerree iiss nnoo qquuoottaa pprroovviissiioonn oonn eeqquuaall rreepprreesseennttaattiioonn ooff tthhee
ggeennddeerrss iinn ppoolliittiiccaall eelleeccttiioonnss..

-- IIff yyeess,, wwhhaatt hhaavvee bbeeeenn tthhee rreessuullttss??

TThhee qquuoottaa pprroovviissiioonn iinn tthhee EEqquuaalliittyy AAcctt hhaass pprroommootteedd tthhee eeqquuaall rreepprreesseennttaattiioonn
ooff tthhee ggeennddeerrss iinn tthhee pprreeppaarraattiioonn ooff ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg iinn bbootthh ssttaattee
aaddmmiinniissttrraattiioonn aanndd aatt mmuunniicciippaall lleevveell..
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PPrroovviissiioonnss ooff nnoonn--lleeggaall nnaattuurree::
-- DDooeess yyoouurr PPaarrlliiaammeenntt hhaavvee aannyy ssppeecciiffiicc pprrooggrraammmmeess,, mmeeaassuurreess oorr

ppuubblliiccaattiioonnss oorr ootthheerr iinnssttrruummeennttss wwhhiicchh aaddddrreessss tthhee iissssuuee ooff wwoommeenn''ss rroollee iinn
ppoolliittiiccss??

SSiinnccee 11999911 tthhee PPaarrlliiaammeenntt ooff FFiinnllaanndd hhaass hhaadd aa nneettwwoorrkk ooff wwoommeenn MMPPss,, ttoo
wwhhiicchh aallll wwoommeenn MMPPss bbeelloonngg.. TThhee nneettwwoorrkk bbrriinnggss ttooggeetthheerr wwoommeenn MMPPss ffrroomm
eevveerryy ppaarrttyy ttoo ddiissccuussss ppoolliittiiccaall iissssuueess tthhaatt eessppeecciiaallllyy ccoonncceerrnn wwoommeenn.. TThhee
nneettwwoorrkk pprroommootteess ggeennddeerr eeqquuaalliittyy aanndd wwoommeenn''ss rriigghhttss aanndd ddrraawwss aatttteennttiioonn ttoo
wwoommeenn''ss vviieewwppooiinntt iinn ddrraaffttiinngg lleeggiissllaattiioonn.. IItt aallssoo aarrrraannggeess sseemmiinnaarrss aanndd
mmeeeettiinnggss,, sseennddss mmeemmbbeerrss ttoo iinntteerrnnaattiioonnaall ccoonnffeerreenncceess ddeeaalliinngg wwiitthh ggeennddeerr
eeqquuaalliittyy aanndd wwoommeenn''ss rriigghhttss,, aanndd ccooooppeerraatteess wwiitthh wwoommeenn MMPPss iinn ootthheerr
ccoouunnttrriieess.. IItt iiss wwoorrtthh mmeennttiioonniinngg tthhaatt aa nneettwwoorrkk ooff mmeenn MMPPss wwaass aallssoo
eessttaabblliisshheedd iinn 22001100..

-- AArree tthheerree pprrooggrraammmmeess//mmeeaassuurreess oonn tthhiiss mmaatttteerr aatt tthhee lleevveell ooff ppoolliittiiccaall
ppaarrttiieess?? IIff yyeess,, wwhhaatt hhaavvee bbeeeenn tthhee rreessuullttss??

WWoommeenn''ss sshhaarree ooff ccaannddiiddaatteess,, vvootteess aanndd eelleecctteedd rreepprreesseennttaattiivveess iiss ssttiillll
ssmmaalllleerr tthhaann mmeenn''ss,, eexxcceepptt iinn EEuurrooppeeaann eelleeccttiioonnss.. TThheerree aarree nnoo qquuoottaass iinn
eelleeccttiioonnss,, bbuutt mmaannyy ppaarrttiieess hhaavvee tthheeiirr oowwnn rreeccoommmmeennddaattiioonnss ccoonncceerrnniinngg
eeqquuaalliittyy bbeettwweeeenn mmeenn aanndd wwoommeenn oonn ppaarrttyy lliissttss.. WWiitthhiinn ppaarrttiieess wwoommeenn''ss
oorrggaanniizzaattiioonnss hhaavvee ccaalllleedd ffoorr mmoorree eeqquuaall ccaammppaaiiggnn lliissttss ffoorr ssoommee ttiimmee.. IInn



rreecceenntt eelleeccttiioonnss wwoommeenn''ss sshhaarree ooff ccaannddiiddaatteess wwaass aarroouunndd 4400%% oonn mmoosstt ppaarrttyy
lliissttss..

WWoommeenn''ss ppoolliittiiccaall oorrggaanniizzaattiioonnss aallssoo ccooooppeerraattee cclloosseellyy iinn ffoorruummss ssuucchh aass tthhee
CCooaalliittiioonn ooff FFiinnnniisshh WWoommeenn''ss AAssssoocciiaattiioonnss ((hhttttpp::////wwwwww..nnyyttkkiiss..oorrgg//iinn--eenngglliisshh))..


