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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 2010
(2010/2138(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) 2 artiklan ja 
3 artiklan 3 kohdan 2 alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT-sopimus) 157 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2009 annetun komission kertomuksen naisten ja miesten 
tasa-arvosta – 2010 (KOM(2009)0694),

– ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvoa Euroopan unionissa käsittelevät komission 
vuosikertomukset 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 ja 2008 (KOM(2001)0179, 
KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, 
KOM(2006)0071, KOM(2007)0049) ja KOM(2008)0010),

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto)1,

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission tiedonannon "Työ- ja 
yksityiselämän tasapainon parantaminen: enemmän tukea työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen" (KOM(2008)0635),

– ottaa huomioon 3. lokakuuta 2008 annetun komission kertomuksen esikouluikäisten lasten
hoitojärjestelyjä koskevien Barcelonan tavoitteiden täytäntöönpanosta (KOM(2008)0638),

– ottaa huomioon 21. syyskuuta 2010 annetun komission kertomuksen "Naisten ja miesten 
tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015" (KOM(2010)0491),

– ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n 
yleissopimuksen vuodelta 1979,

– ottaa huomioon 23. ja 24. maaliskuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
hyväksymän Euroopan tasa-arvosopimuksen,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvon etenemissuunnitelmasta 2006–20102,

– ottaa huomioon naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan 
komitean 22. maaliskuuta 2007 antaman lausunnon sukupuolten välisestä palkkakuilusta,

                                               
1 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 EUVL C 301E, 13.12.2007, s. 56.
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– ottaa huomioon 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten 
tasa-arvosta – 20081,

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön sekä 
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että naisten ja miesten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin 
perusperiaatteista, joka on tunnustettu Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, ja toteaa, että naiset ja miehet ovat yhä eriarvoisia 
monessa suhteessa,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ei ole säästynyt talous- ja finanssikriisiltä, joka on 
vienyt työpaikkoja niin naisilta kuin miehiltä ja jonka vaikutukset kohdistuvat pitkällä 
aikavälillä todennäköisesti enemmän naisiin,

C. katsoo, että tarvitaan sukupuolen mukaan jaoteltuja tilastotietoja, jotta voidaan vertailla 
kriisin vaikutuksia naisiin ja miehiin; katsoo lisäksi, että Euroopan tasa-arvoinstituutilla 
on merkittävästi valmiuksia toimia tällä alalla,

D. ottaa huomioon, että naisten työttömyysaste arvioidaan usein liian alhaiseksi, koska 
työelämän ulkopuolella olevia (työelämän ulkopuolella olevista 63 miljoonasta 25–
64-vuotiaasta 2/3 on naisia) ja osa-aikaisesti työttömiä, joiden määrä on kuitenkin suuri, ei 
lasketa mukaan työttömyyslukuihin,

E. ottaa huomioon, että naiset ovat työmarkkinoilla epäsuotuisassa asemassa, mihin ovat 
syynä osa-aikaiset työsuhteet, itsestä riippumaton työn määräaikaisuus ja miehiä 
pienemmät palkat; katsoo, että tämän epäsuotuisan aseman vuoksi köyhyys uhkaa naisia 
enemmän kuin miehiä,

F. ottaa huomioon, että naisten ja miesten palkkaero on edelleen todellisuutta ja että 
toteutetuista toimista ja saavutetusta edistyksestä huolimatta ero on Euroopan unionissa 
tälläkin hetkellä keskimäärin 18 prosenttia ja joissakin maissa jopa yli 25 prosenttia,

G. katsoo, että äitiysloma ei saisi olla esteenä naisten urakehitykselle, ja toteaa tilastojen 
osoittavan selvästi, että naiset, joilla on lapsia, eivät käy työssä yhtä paljon kuin 
lapsettomat naiset, kun taas lapsiperheiden isät käyvät työssä enemmän kuin lapsettomat 
miehet,

H. ottaa huomioon, että Barcelonassa maaliskuussa 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
kokouksessa jäsenvaltioita kehotettiin tarjoamaan päivähoitopalveluja vuoteen 2010 
mennessä vähintään 90 prosentille kolmevuotiaista ja sitä vanhemmista alle kouluikäisistä 

                                               
1 EUVL C 295E, 4.12.2009, s. 35.
2 EUVL C 16E, 22.1.2010, s. 21.
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lapsista ja vähintään 33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista, mutta toteaa, että monissa 
maissa näitä palveluja on edelleen tarjolla liian vähän,

I. ottaa huomioon, että naisten työllisyysaste korreloi sen kanssa, kuinka paljon perhevastuu 
on jakautunut heille; ottaa huomioon, että yli 20 miljoonalla eurooppalaisella (joista kaksi 
kolmasosaa on naisia) on hoitovastuu aikuisesta huollettavasta henkilöstä, mikä estää heitä 
käymästä kokoaikatyössä; ottaa huomioon, että tämä ilmiö uhkaa voimistua väestön 
ikääntyessä,

J. katsoo, että on välttämätöntä torjua strereotypioita, jotka usein ohjaavat lapsia perinteisesti 
naisten tai miesten työksi mielletyille aloille, ja että on tärkeää huolehtia ammatinvalinnan 
monipuolistumisesta,

K. katsoo, että liian harvat tytöt hakeutuvat luonnontieteitä edustaville aloille, mikä voimistaa 
alakohtaista eriytymistä,

L. ottaa huomioon, että naisia valmistuu yliopistoista enemmän kuin miehiä (58,9 prosenttia 
tutkinnon suorittaneista on naisia), mutta heitä on miehiä vähemmän yritysten, julkisen 
hallinnon ja poliittisten elinten johtotehtävissä,

M. toteaa, että vuonna 2008 perustettu poliittisina ja taloudellisina päätöksentekijöinä 
toimivien naisten eurooppalainen verkosto voi myötävaikuttaa siihen, että naisten ja 
miesten osuus johtotehtävissä tasapainottuu,

N. katsoo, että naisten ja miesten tasa-arvon saavuttaminen yhteiskunnassa edellyttää, että 
naisten poliittinen edustus lisääntyy sekä Euroopan tasolla että kansallisella, alueellisella 
ja paikallistasolla; ottaa huomioon, että joissakin jäsenvaltioissa naisten prosentuaalinen 
osuus kansallisen parlamentin jäsenistä on alle 15 prosenttia,

O. ottaa huomioon, että köyhyys on keskeytyvien työurien, alemman palkkatason ja 
pienempien eläkkeiden vuoksi suurempi uhka naisille kuin miehille; katsoo, että 
köyhyyden torjumiselle omistetun eurooppalaisen teemavuoden yhteydessä ei ole 
riittävästi puututtu köyhyyden perimmäisiin syihin,

P. ottaa huomioon, että vuosi 2011 on vapaaehtoistyön teemavuosi, ja korostaa, että naisten 
ja miesten tasa-arvon periaatteen edistäminen vapaaehtoistyön ohjelmissa voisi olla 
myönteinen kehityskulku,

Q. ottaa huomioon, että vähemmistöryhmiin kuuluvat naiset ja erityisesti romaninaiset 
joutuvat säännöllisesti syrjinnän kohteeksi ja että he ovat erityisen suuressa 
syrjäytymisvaarassa,

R. katsoo, että naisiin kohdistuva väkivalta loukkaa heidän perusoikeuksiaan ja estää tasa-
arvon toteutumista; ottaa huomioon, että 20–25 prosenttia naisista Euroopassa kokee 
fyysistä väkivaltaa elämänsä aikana; katsoo, että henkinen väkivalta on yhtä tuhoisaa kuin 
fyysinen väkivalta,

1. muistuttaa, että kriisi koetteli aluksi pahimmin teollisuuden ja rakennusalan miesvaltaisia 
sektoreita, mutta sittemmin kriisi on laajentunut sellaisille aloille, joilla työskentelee 
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tasaisemmin molempien sukupuolten edustajia, ja toteaa tämän lisänneen naisten 
työttömyyttä;

2. kehottaa laatimaan täsmällisiä tilastoja, joiden avulla kriisin vaikutuksia naisiin voidaan 
mitata ja esittää määrällisesti, sekä päivittämään ja arvioimaan säännöllisesti uudelleen 
näissä tilastoissa käytettäviä sukupuolen mukaan jaoteltuja indikaattoreita; toteaa lisäksi, 
että näiden tilastojen avulla olisi voitava puuttua tarkemmin sekä suhdanneongelmiin että 
rakenteellisiin ongelmiin ja siten auttaa selviytymään kriisistä ja edistää hyvien 
käytäntöjen leviämistä;

3. muistuttaa, että naiset ja miehet ovat edelleen eriarvoisessa asemassa siitä huolimatta, että 
naiset ovat yhä enemmän mukana työmarkkinoilla; korostaa, että talous- ja finanssikriisi 
on nähtävä mahdollisuutena tehdä työllisyyttä, palkkausta, työaikaa ja johtotehtävien 
jakautumista koskevia uusia innovatiivisia ehdotuksia;

4. muistuttaa, että työllisyyspolitiikkaa laadittaessa on otettava huomioon uudet alat, joilla 
on runsaasti mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja, kuten ympäristöala ja uutta 
teknologiaa edustavat alat; korostaa, että naisilla on merkittävä rooli näillä aloilla; 
kehottaa jäsenvaltioita kannustamaan tyttöjä hakeutumaan näille aloille; kehottaa 
komissiota huolehtimaan siitä, että näistä uusista suuntauksista tiedotetaan säännöllisesti;

5. muistuttaa, että yhteisötalouden yrityksillä (säätiöt, keskinäiset yhtiöt, osuuskunnat) voi 
olla keskeinen rooli talouden elpymisessä ja että niiden työntekijät ovat pääsiassa naisia; 
kehottaa jäsenvaltioita ottamaan tällaisen toiminnan vakavasti huomioon 
elvytyspolitiikkaa laadittaessa;

6. korostaa, että palkkaerojen torjumisen on oltava ensisijainen tavoite; pitää valitettavana, 
että komissio ei ole käynnistänyt asiasta riittävästi keskustelua EU:n tasolla eikä etenkään 
ole aloittanut 18. marraskuuta 2009 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
pyydettyä miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan 
nykyisen lainsäädännön tarkistamista;

7. kehottaa neuvostoa ja komissiota lujittamaan tasa-arvonäkökulmaa Eurooppa 2020 
-strategiassa ja huolehtimaan siitä, että sitä sovelletaan aidosti strategian eri osa-alueilla;

8. pyytää naisten ja miesten välillä edelleen vallitsevan eriarvoisuuden vuoksi, että EU:n 
tasolla pohditaan, miten miesten ja naisten rooleihin liittyviä stereotypioita voitaisiin 
torjua;

9. pyytää tekemään etenkin huollettavien henkilöiden hoitoa ja lastenhoitoa koskevia 
konkreettisia ehdotuksia, joilla helpotetaan työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista;

10. pyytää komissiota huolehtimaan siitä, että jäsenvaltiot saattavat asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä kaikki unionin säädökset, jotka koskevat työ- ja yksityiselämän 
yhteensovittamista;

11. kehottaa jäsenvaltioita luomaan ja/tai lisäämään lastenhoitopalveluja, kuten päiväkoteja ja 
lastentarhoja, jotta ne olisivat kohtuuhintaisia, laadukkaita ja yhä useampien saatavilla; 
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katsoo, että nämä palvelut tukevat lasten vanhempia merkittävästi ja että niiden pitäisi 
edistää heidän pääsyään työmarkkinoille;

12. korostaa, että kasvatuksella on suuri merkitys siinä, että lapset oppivat jo pienestä pitäen 
ymmärtämään naisten ja miesten tasa-arvon merkityksen; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan kaikilla kouluasteilla tiedotuskampanjoita, joilla pyritään vaalimaan 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja erityisesti sen 23 artiklassa esitettyjä arvoja;

13. korostaa, että nuorten on voitava valita vapaasti ammattinsa; muistuttaa tässä yhteydessä, 
että opettajien on varottava ohjaamasta oppilaitaan automaattisesti 
sukupuolistereotypioiden mukaisille työurille;

14. kehottaa jäsenvaltioita toimimaan sen eteen, etteivät tytöt hakeudu automaattisesti 
perinteisille naisvaltaisille aloille;

15. pitää myönteisinä toimia, joita unionin tasolla on toteutettu, jotta naisten edustus 
politiikassa lisääntyisi; kannattaa, että naisten osallistumista etenkin johtotehtäviin lisätään 
kaikissa unionin toimielimissä; korostaa kuitenkin, että kansallisella, alueellisella ja 
kuntatasolla on edelleen paljon tehtävää tällä alalla;

16. muistuttaa, että suuryrityksistä vain 3 prosentilla on nainen ylimmän päätöksentekoelimen 
johdossa; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita toimia, joilla varmistetaan, että 
naiset ovat paremmin edustettuina suurissa pörssinoteeratuissa yhtiöissä ja yritysten 
johtokunnissa yleensä;

17. kehottaa jäsenvaltioita määrittämään yritykset, jotka edistävät naisten ja miesten tasa-
arvoa ja työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista, sekä levittämään parhaita käytäntöjä 
laajalti etenkin kauppakamareiden ja teollisuuden kautta;

18. kannustaa tasa-arvon edistämiseksi toimivia sidosryhmiä vaihtamaan säännöllisesti tietoja 
ja kokemuksia, jotta saadaan tuettua hyvien käytäntöjen soveltamista kaikilla tasoilla: 
unionin, jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla sekä paikallistasolla samoin kuin yksityisellä ja 
julkisella sektorilla;

19. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kiinnittämään erityistä huomiota naisryhmiin, jotka 
ovat muita suojattomammassa asemassa: vammaiset naiset, iäkkäät naiset, 
maahanmuuttajanaiset tai vähemmistöihin kuuluvat naiset ovat erityisryhmiä, jotka 
tarvitsevat olosuhteisiinsa mukautettuja toimenpiteitä; kehottaa komissiota huolehtimaan 
jatkuvuudesta siten, että Euroopan vapaaehtoistyön teemavuonna 2011 tuetaan myös 
naisten ja miesten tasa-arvon edistämistä;

20. muistuttaa, että vammaisia naisia syrjitään usein yhteiskunta- ja kulttuurielämässä, 
politiikassa ja työelämässä; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tekemään konkreettisia 
ehdotuksia näiden naisten tilanteen parantamiseksi;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään aivan erityistä huomiota romaninaisten 
asemaan romaniväestön osallistamista koskevan EU:n strategian soveltamisessa;
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22. vaatii huolehtimaan naisten ja miesten mahdollisuuksista saada tietoa lisääntymisterveyttä 
koskevista terveydenhuoltopalveluista ja naisten oikeudesta saada tämän alan palveluita;

23. muistuttaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on huomattava este naisten ja miesten tasa-
arvon toteutumiselle; kehottaa komissiota laatimaan kattavan direktiiviehdotuksen 
kaikenlaisen naisiin kohdistuvan niin fyysisen, seksuaalisen kuin henkisen väkivallan, 
esimerkiksi naiskaupan, ehkäisystä ja torjunnasta;

24. pitää myönteisinä unionissa ja jäsenvaltioissa toteutettuja toimia naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjumiseksi, mutta korostaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen suuri 
ongelma, jota ei ole saatu ratkaistua; pitää myönteisenä, että näistä väkivallan muodoista 
on alettu jälleen keskustella erityisesti eurooppalaista suojelumääräystä kehitettäessä; 
kehottaa unionin tulevia puheenjohtajavaltioita jatkamaan samalla tiellä;

25. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan poliisi-, oikeus- ja sosiaalialan henkilöstön koulutusta 
sekä tarjoamaan palvelumuotoja, jotka soveltuvat minkä tahansa naisiin kohdistuvan 
väkivallan, myös vakavan ja harvinaisen väkivallan (esim. pahoinpitely rikkihapolla) 
käsittelemiseen;

26. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille.



PR\834921FI.doc 9/10 PE450.870v01-00

FI

PERUSTELUT

Nykyinen finanssi-, talous- ja sosiaalikriisi vaikuttaa tuhoisasti työllisyyteen, kansalaisten 
elinoloihin ja yhteiskuntaan yleisesti. Kriisi on koetellut ankarasti naisia: sen vaikutukset ovat 
kohdistuneet erityisesti heidän työoloihinsa, työnsaantiinsa ja asemaansa yhteiskunnassa 
yleensä sekä sukupuolten tasa-arvoon. Komissio kiinnitti aivan oikein vuosikertomuksessaan 
2010 huomiota tasa-arvoon liittyviin haasteisiin, joihin kriisin jälkeen on vastattava.

Mietinnössä on haluttu korostaa, että on puututtava niihin todellisiin vaikutuksiin, joita 
kriisistä naisille aiheutuu. Vaikutuksista ensimmäinen liittyy naisten työllisyyteen. Kriisi 
vaikutti naisten työllisyyteen keskimäärin myöhemmin kuin miesten työllisyyteen, koska 
naisten osuus on suurempi aloilla, jotka pisimpään onnistuivat välttymään kriisin 
vaikutuksilta (esim. terveydenhuolto, koulutus ja sosiaalipalvelut). Kriisi uhkaa kuitenkin 
koetella näitä aloja pidempään, mikä heikentäisi pitkällä aikavälillä naisten asemaa miehiin 
verrattuna. Tulotason, työolojen, palkkauksen ja työnsaannin saralla naiset ovat erityisen 
vaikeassa tilanteessa, ja heidän tilanteensa heikkenee edelleen, jollei ripeästi toteuteta 
konkreettisia toimenpiteitä. Naiset, jotka tekevät osa-aikatyötä ja ovat pienipalkkaisissa 
määräaikaisissa työsuhteissa, ovat erittäin epäsuotuisassa asemassa työmarkkinoilla. Naisten 
ja miesten tasa-arvoa työssä ei pidä enää yksinomaan tavoitella, vaan siitä on tehtävä 
todellisuutta. Siksi on tärkeää, että jäsenvaltioiden hallitukset ja komissio huolehtivat siitä, 
että tasa-arvopolitiikkaa jatketaan ja että siihen myönnettyjä määrärahoja ei leikata.

Kriisiä ei pidä kuitenkaan nähdä pelkästään kielteisenä asiana. Päättäjien on nähtävä se 
tilaisuutena asettaa oikeat kysymykset ja pohtia politiikkaansa uudesta näkökulmasta. Kriisin 
pitäisi itse asiassa tarjota mahdollisuus tarkastella uudelleen miesten ja naisten rooleja 
yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa, että naisten ja miesten tasa-arvo on sisällytettävä kaikkeen 
politiikkaan. Tämän tasa-arvon ihanteen saavuttamiseksi on toteutettava konkreettisia, 
kestäviä toimia etenkin kasvatuksen ja koulutuksen alalla. Lasten on jo varhain saatava tietoa 
sukupuolten tasa-arvosta, jotta sukupuolistereotypioista voidaan päästä eroon. Nuorten 
kasvatuksella ja koulutuksella on perustava merkitys tasa-arvon toteutumisessa, edistettiinpä 
sitä tarjoamalla tietoa jatkuvalta pohjalta, toteuttamalla tiedotuskampanjoita tai kannustamalla 
poikia ja tyttöjä hakeutumaan muihin kuin perinteisesti miesten tai naisten ammateiksi 
miellettyihin ammatteihin.

Mietinnössä on haluttu lisäksi korostaa, että naisten on tärkeää olla mukana päättävissä 
elimissä, jotka ovat perinteisesti olleet miesten käsissä. Naisten on voitava päästä 
pätevyyttään vastaavaan asemaan, olipa kyse pörssinoteerattujen suuryritysten johtokunnista
tai naisten edustuksesta politiikassa. Vaikka naisia valmistuu yliopistoista enemmän kuin 
miehiä, he eivät välttämättä pääse johtotehtäviin, mikä johtaa tilanteeseen, jossa heidän 
asemansa ei vastaa heidän koulutustasoaan.

Toisaalta on tärkeää ottaa huomioon naisten ja miesten asemaan liittyvät seikat myös 
köyhyyden torjunnassa. Koska vuosi 2010 on köyhyyden torjumiselle omistettu 
eurooppalainen teemavuosi, on kiinnitettävä erityistä huomiota suojattomimmassa asemassa 
oleviin naisiin. Kun suojattomuus johtuu vammaisuudesta, maahanmuuttaja-asemasta tai 
vähemmistöön kuulumisesta, on toteutettava erityistoimia, joilla ehkäistään näiden naisten 
syrjäytyminen ja tuetaan heidän sosiaalista osallisuuttaan. Tämän vuoksi komission olisi 
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romaniväestön osallistamista koskevassa EU:n strategiassa paneuduttava merkittävästi 
romaninaisten kotouttamiseen.

Tasa-arvoa edistetään myös torjumalla naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. On huomattava, että on 
torjuttava ja tuomittava kaikenlainen fyysinen, henkinen tai seksuaalinen väkivalta sen 
vakavuudesta riippumatta. Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa voidaan torjua toteuttamalla 
tiedotuskampanjoita ja kertomalla lapsille ja nuorille tällaiseen väkivaltaan liittyvistä 
vaaroista. Sukupuoleen perustuva väkivalta tuomitaan määrittämällä oikeudellisesti 
sukupuoleen perustuvat väkivallanteot ja määräämällä kyseisiin tekoihin suhteutetut 
seuraamukset. Esimerkiksi ulkomuodon turmeleminen rikkihapolla on eräissä jäsenvaltioissa 
edelleen valitettavan yleinen väkivallan muoto. Naisiin kohdistuvan väkivallan jotkin muodot 
ovat edelleen tabuja yhteiskunnassa. Näitä väkivallan muotoja aliarvioidaan laajalti, minkä 
vuoksi niiden fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia vähätellään niiden vakavuudesta huolimatta.


