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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista koskevan EU:n politiikan painopistealueista 
ja yleispiirteistä
(2010/2209(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten 
oikeuksia koskevat oikeudelliset välineet, kuten YK:n peruskirjan, ihmisoikeuksien 
yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia sekä 
taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat kansainväliset 
yleissopimukset, ihmisten kaupan ja toisten prostituutiosta hyötymisen tukahduttamista 
koskevan yleissopimuksen, kaikkinaisen naisen syrjinnän poistamista koskevan 
yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan sekä kidutuksen ja muun julman, 
epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen,

– ottaa huomioon muut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevat YK:n asiakirjat, kuten 
25. kesäkuuta 1993 ihmisoikeuksien maailmankongressissa hyväksytyn Wienin 
julistuksen ja toimintaohjelman (A/CONF. 157/23) sekä naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamisesta 20. joulukuuta 1993 annetun julistuksen (A/RES/48/104),

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 12. joulukuuta 1997 antaman päätöslauselman 
rikosten estämisestä ja rikosoikeudellisista toimista naisiin kohdistuvan väkivallan 
lopettamiseksi (A/RES/52/86), 18. joulukuuta 2002 annetun päätöslauselman työstä 
naisiin kohdistuvien kunniarikosten poistamiseksi (A/RES/57/179) sekä 22. joulukuuta 
2003 annetun päätöslauselman naisiin kohdistuvan perheväkivallan poistamisesta 
(A/RES/58/147),

– ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun erityisraportoijien kertomukset naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta ja yleisen suosituksen nro 19, jonka naisten syrjinnän 
poistamista käsittelevä komitea on hyväksynyt (11. istunto vuonna 1992),

– ottaa huomioon neljännen naisten maailmankonferenssin 15. syyskuuta 1995 hyväksymän 
Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä 18. toukokuuta 2000 antamansa 
päätöslauselman Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman seurannasta, 10. maaliskuuta 
2005 antamansa päätöslauselman YK:n neljännessä naisten maailmankonferenssissa 
hyväksytyn toimintaohjelman seurannasta (Peking + 10)1 ja 25. helmikuuta 2010 
antamansa päätöslauselman aiheesta "Peking 15 – YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon 
toimintaohjelma",

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 19. joulukuuta 2006 antaman päätöslauselman 
toimenpiteiden tehostamisesta kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi 
(A/RES/61/143),

                                               
1 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
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– ottaa huomioon joulukuussa 2008 perustetun Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista käsittelevän ad hoc -komitean 
työn, jolla valmistellaan asiaa koskevaa Euroopan neuvoston tulevaa yleissopimusta,

– ottaa huomioon työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa, terveyttä ja kuluttaja-asioita käsittelevän 
neuvoston 8. maaliskuuta 2010 esittämät väkivaltaa koskevat päätelmät,

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamisesta1,

– ottaa huomioon 21. huhtikuuta 2009 antamansa kirjallisen kannanoton naisiin kohdistuvan 
väkivallan vastaiseen "Say NO to Violence against Women" -kampanjaan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

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

A. katsoo, että millään yksittäisellä toimella ei voida poistaa sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa, mutta sitä ja sen seurauksia voidaan vähentää merkittävästi yhdistämällä 
infrastruktuuriin liittyviä, oikeudellisia sekä täytäntöönpanoon, koulutukseen, terveyteen 
ja muihin palveluihin liittyviä toimia,

B. toteaa, että termi "naisiin kohdistuva väkivalta" sisältää kaikenlaisen sukupuoleen 
perustuvan väkivallan, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa fyysistä, seksuaalista tai 
psykologista vahinkoa tai kärsimystä naisille, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkailu tai 
pakottaminen taikka mielivaltainen vapaudenriisto, tapahtuipa se julkisessa tai 
yksityisessä elämässä2,

C. toteaa, että väkivalta on traumaattinen kokemus kenelle tahansa miehelle, naiselle tai 
lapselle, mutta sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa kohdistavat etupäässä miehet naisiin ja 
lapsiin, ja se heijastaa ja vahvistaa miesten ja naisten välistä epätasa-arvoa ja heikentää 
uhrien terveyttä, ihmisarvoa, turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta,

D. toteaa, että miesten naisiin kohdistama väkivalta muokkaa naisten asemaa yhteiskunnassa 
tavalla, joka näkyy naisten terveydessä, työn ja koulutuksen saannissa, sosiaaliseen ja 
kulttuuritoimintaan osallistumisessa, taloudellisessa riippumattomuudessa, 
osallistumisessa julkiseen ja poliittiseen elämään ja päätöksentekoon sekä suhteissa 
miehiin,

E. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuvan väkivallan eri tyyppejä koskevia tietoja ei kerätä 
Euroopan unionissa säännöllisesti eivätkä ne ole vertailukelpoisia, minkä vuoksi on 
vaikeaa varmistaa ilmiön todellinen laajuus ja löytää sopivia ratkaisuja tähän ongelmaan,

                                               
1 EUVL C 256 E, 21.10.2010, s. 53.
2 Yhdistyneet kansakunnat, vuoden 1993 julistus naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta (A/RES/48/104), 
1 artikla, YK:n vuoden 1995 Pekingin toimintaohjelma, 113 kohta.
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F. toteaa, että Euroopan unionilla on Lissabonin sopimuksen myötä entistä suurempi 
toimivalta rikosasioihin liittyvässä oikeudellisessa yhteistyössä, mikä koskee myös 
rikosprosessioikeutta ja rikosoikeutta sekä poliisiyhteistyötä,

1. ehdottaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevaa uutta kattavaa politiikkaa, joka 
käsittää seuraavat tekijät:

– rikosoikeudellinen väline sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevan direktiivin 
muodossa,

– jäsenvaltioille esitettävä vaatimus antaa lainvalvontaviranomaisille selvät ohjeet 
toimista sukupuoleen perustuvan väkivallan yhteydessä sekä riittävä koulutus 
sukupuoleen perustuvan väkivallan estämisestä ja havaitsemisesta, miesten ja naisten 
tasa-arvosta sekä uhrien tarpeista ja oikeuksista,

– jäsenvaltioille esitettävä vaatimus asianmukaisesta huolellisuudesta ja sukupuoleen 
perustuvan väkivallan kaikkien muotojen kirjaamisesta ja tutkinnasta julkisen 
syytteeseenpanon toteuttamiseksi,

– suunnitelmat poliisin ja terveysalan ammattilaisten erityisten tutkintamenettelyjen 
kehittämiseksi, jotta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta voidaan saada todisteita,

– toimintaehdotukset, joiden avulla uhrit voivat rakentaa elämänsä uudelleen, ja uhrien 
turvallisuuden takaaminen sekä heidän fyysisen ja psyykkisen terveytensä 
palauttaminen,

– asetetaan sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien tukirakenteiden vähimmäistaso 
10 000 asukasta kohden sellaisten keskusten muodossa, joilla on erityistä 
asiantuntemusta uhrien auttamisessa,

– vähimmäisnormit sen takaamiseksi, että uhrit saavat ammattiapua oikeusoppineen 
neuvojen muodossa riippumatta heidän asemastaan rikosoikeudenkäynnissä,

– suunnitelmat metodologisten suuntaviivojen kehittämiseksi ja uudet tietojen 
keräämistoimet tilastotietojen saamiseksi sukupuoleen perustuvasta väkivallasta;

2. pahoittelee, että monet jäsenvaltiot eivät vieläkään pidä sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa yleisen syytteen alaisena rikoksena ja vaativat edelleen uhreilta kannetta tai 
yksityisesti esitettyä syytettä, mikä merkitsee, että nämä valtiot eivät noudata 
asianmukaista huolellisuutta;

3. kehottaa komissiota käyttämään kaikkea saatavissa olevaa asiantuntemusta ja laatimaan ja 
esittämään jäsenvaltioista saatujen tietojen perusteella vuotuiset tilastot sukupuoleen 
perustuvasta väkivallasta sekä luvut siitä, kuinka monta naista tulee kumppaninsa tai 
aiemman kumppaninsa tappamaksi;

4. pyytää komissiota harkitsemaan naisiin kohdistuvan väkivallan seurantakeskuksen 
perustamista Euroopan tasa-arvoinstituutin yhteyteen tiiviissä yhteistyössä Euroopan 
perusoikeusviraston kanssa;
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5. toteaa, että Euroopan perusoikeusvirasto tekee tutkimuksen, jonka yhteydessä se 
haastattelee merkittävää joukkoa naisia kaikista jäsenvaltioista ja esittää kysymyksiä 
heidän kokemastaan väkivallasta; pyytää keskittymään siihen, että tarkastellaan 
vastauksia, joita naiset todellisuudessa saavat eri viranomaisilta ja eri tukipalveluista;

6. kehottaa jäsenvaltioita tekemään kansallisissa tilastoissaan näkyväksi sukupuoleen 
perustuvan väkivallan laajuuden ja toteuttamaan toimia sen takaamiseksi, että kerätään 
tietoja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, uhrien sukupuolesta, tekijöiden 
sukupuolesta, uhrien ja tekijöiden suhteesta, iästä, rikospaikoista sekä vammoista;

7. korostaa prostituutioon Euroopan unionissa liittyvää vakavaa ongelmaa ja pyytää, että 
tutkitaan edelleen yhteyttä jäsenvaltion lainsäädännön ja jäsenvaltiossa esiintyvän 
prostituution muodon ja laajuuden välillä;

8. toteaa, että kansalaisyhteiskunta ja erityisesti kansalaisjärjestöt, naisjärjestöt ja muut 
julkiset ja yksityiset vapaaehtoisjärjestöt, jotka antavat tukea väkivallan uhreille, tekevät 
erittäin arvokasta työtä, ja jäsenvaltioiden pitäisi tukea niitä;

9. korostaa, että jäsenvaltioiden pitäisi osoittaa asianmukaiset resurssit naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen myös hyödyntämällä rakennerahastoja;

10. toistaa näkemyksensä, jonka mukaan Euroopan unionin pitäisi Lissabonin sopimuksella 
perustetun uuden oikeudellisen kehyksen puitteissa tulla kaikkinaisen naisten syrjinnän 
poistamista koskevan yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan1 sopimuspuoleksi;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 P6_TA(2010)0037, 12. kohta.
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PERUSTELUT

1. Taustaa

Naisiin kohdistuva väkivalta on sekä kansainvälinen että eurooppalainen ongelma1. Vaikka 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa onkin seurattu jo vuosikymmenien ajan, 
hyvinvointiyhteiskunta ei ole kuitenkaan pystynyt lopettamaan tätä hyvin tuhoavaa 
rikollisuuden muotoa. On tuskallista nähdä, kuinka edelleen epäonnistumme naisten 
suojelussa väkivallalta. Ongelmana on rikosten yksittäisten uhrien loukkaamattomuuden 
mutta myös tärkeiden yhteiskunnallisten etujen, kuten vapauden ja demokratian, suojelu. Siksi 
Euroopan unionin on kannettava vastuunsa ja otettava käyttöön lainsäädäntöä, jota väkivallan 
lopettaminen edellyttää.

Olen koonnut tähän strategiseen mietintöön joukon toimia, jotka ovat ehdottoman 
välttämättömiä, jotta voisimme taata Euroopan naisille ihmisarvoisen elämän.

Euroopan parlamentti on aiemmin tehnyt aloitteita naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaksi 
päätöslauselmaksi2. Tässä yhteydessä parlamentti totesi, että tarvitaan kattava säädös naisiin 
kohdistuvan väkivallan kaikkien muotojen torjumiseksi. Parlamentti totesi myös, että 
sukupuoleen perustuva väkivalta voidaan kitkeä, mutta se edellyttää pitkän aikavälin panosta 
monilla eri alueilla. Meidän on asetettava vaatimuksia monentyyppisille poliittisille, 
sosiaalisille ja oikeudellisille toimille.

Komissio on tehnyt tärkeitä tämänsuuntaisia päätöksiä erityisesti laadittaessa uutta 
sukupuolten tasa-arvon toimintasuunnitelmaa (2010–2015). Siinä todetaan, että sukupuoleen 
perustuva väkivalta on yksi keskeisistä kysymyksistä, jotka on ratkaistava todellisen 
sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi3. Komissio on myös ilmoittanut, että vuonna 
2011 tehtäisiin ehdotus sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumista koskevaksi 
strategiseksi suunnitelmaksi.

Tämä mietintö on asiaa koskeva Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteinen mietintö.

1.1 Kansainvälinen oikeusperusta

Sukupuoleen perustuva väkivalta loukkaa perusvapauksia ja -oikeuksia sekä oikeutta 
turvallisuuteen ja ihmisarvoon. Siksi ongelma on pantu merkille myös kansainvälisesti.
Pekingissä vuonna 1995 järjestetyn YK:n neljännen naisten maailmankonferenssin yhteydessä 
hyväksyttiin toimintakehys, jossa otetaan huomioon naisiin kohdistuva väkivalta4. Asiakirjan 
mukaan hyvinvointiyhteiskunnan tärkeänä strategisena tavoitteena on naisiin kohdistuvan 
väkivallan estäminen ja poistaminen. Asiakirja asettaa eri maiden hallituksille selviä 
vaatimuksia, joiden mukaan niiden on otettava käyttöön ja pidettävä yllä väkivallan 
torjumisen edellyttämää lainsäädäntöä. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat 
allekirjoittaneet YK:n toimintakehyksen. Yleiskokous on sittemmin vahvistanut Pekingissä 

                                               
1 Ainakin 20 prosenttia eurooppalaisista naisista on kokenut lähipiirissään väkivaltaa, joka on yksi naisten 
yleisimmistä kuolinsyistä.
2 P7_TA(2009)0098, naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen.
3 KOM(2010)0491, naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuosiksi 2010–2015, s. 4.
4 YK:n neljäs naisten maailmankonferenssi, Peking 1995.
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määritellyn toimintakehyksen useassa yhteydessä1. YK:n talous- ja sosiaalineuvosto (Ecosoc) 
asettaa vuonna 2013 pitämässään kokouksessa erityisen tärkeälle sijalle naisiin ja tyttöihin 
kohdistuvan väkivallan lopettamisen2.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus on yksi YK:n tärkeimmistä 
naisten oikeuksia koskevista asiakirjoista. Yleissopimuksen mukaan jäsenvaltioiden on 
taattava naisten vapaudet ja oikeudet useilla eri aloilla. Jotkin alueista ovat merkityksellisiä 
myös naisiin kohdistuvan väkivallan ongelman kannalta, esimerkkinä oikeus valita itse 
elämänkumppaninsa3. On tärkeää, että myös EU allekirjoittaa yleissopimuksen.

Valtiot ovat nykyään velvollisia "asianmukaisen huolellisuuden" periaatteen mukaisesti 
puuttumaan asiaan myös silloin, kun yksilöt loukkaavat lähimmäistensä oikeuksia.
Velvollisuus koskee sekä rikosten ehkäisyä että toimia loukkausten jo tapahduttua. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin toi tämän periaatteen esiin asiassa Opuz v. Turkki, kun se 
perusteluissaan osoitti pitävänsä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen vastaisena syrjintänä4. Asiaan liittyy myös muita kansainvälisiä 
oikeudellisia välineitä5.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on viime vuosina todennut selvästi, että voidaan asettaa 
vaatimuksia, joiden mukaan yksittäisten maiden lainsäädännön on todella suojattava ihmisten 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Tuomioistuin on korostanut, että kaikki henkilöön tämän 
tahdon vastaisesti tai ilman tämän suostumusta kohdistettavat seksuaaliset teot on saatava 
lainsäädännön piiriin6.

Myös Euroopan neuvosto on tehnyt monia tärkeitä aloitteita naisten suojelemiseksi 
väkivallalta. Parhaillaan on käynnissä työ, joka koskee uutta yleissopimusta naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan estämisestä ja torjumisesta7.

1.2 Oikeusperusta

Sukupuolten tasa-arvo on yksi EU:n perusperiaatteista. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on 
keskeisellä sijalla perussopimuksissa, ja unionin perusoikeuskirjan mukaan naisten ja miesten 
tasa-arvon on oltava tunnusomaista eurooppalaiselle yhteiskunnalle8.

Lissabonin sopimuksen ansiosta EU voi ottaa käyttöön yhteisiä rikosoikeuden säännöksiä. 
Unionilla on jo ennestään toimivaltaa lähentää jäsenvaltioiden rikosoikeudellista 

                                               
1 Pekingin julistuksen ja toimintakehyksen toteutuksen viisivuotistarkastelu, 2000. Kymmenvuotistarkastelu 
2005, 15-vuotistarkastelu 2010; YK:n päätöslauselma 63/155 "Intensification of efforts to eliminate all forms of 
violence against women", pääsihteerin raportti.
2 YK:n Ecosocin päätöslauselma 2009/15.
3 Yleissopimuksen 16 artikla.
4 Opuz v. Turkki (2009).
5 Kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen 1 artikla sekä rikosten uhreja koskeva YK:n yleissopimus ja 
erityisesti liite 1, jossa määritetään "uhrin" käsite.
6 M.C. v. Bulgaria (nro 39272/98).
7 Euroopan neuvoston asiakirja 12013 (2009); CAHVIO (2010) 17, kolmas yleissopimusluonnos naisiin 
kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan estämisestä ja torjumisesta.
8 SEUT-sopimuksen 2 artikla, Euroopan unionin perusoikeuskirja, naisten ja miesten tasa-arvoa koskeva 
23 artikla.
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lainsäädäntöä alueilla, joita harmonisoinnin tavoite koskee1. Lisäksi unionilla on oikeus ottaa 
käyttöön vähimmäissääntelyä, kuten rikostunnusmerkistön ja seuraamusten määrittäminen, 
kun kyseessä on vakava rikollisuus, jolla on rajat ylittäviä piirteitä rikosten luonteen tai 
vaikutusten johdosta. Tämä toimivalta on voimassa myös silloin, kun on suuri tarve vastustaa 
rikollisuutta yhteisistä syistä2. Sopimustekstissä mainitaan erityisesti ihmiskauppa sekä 
naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö.

Poliisiyhteistyössä ja muussa oikeudellisessa yhteistyössä rikosasioissa, joilla on rajat ylittävä 
ulottuvuus, parlamentin ja neuvoston on mahdollista määrittää yhteiset vähimmäisnormit.
Tällaiset yhteiset säännöt voivat kattaa myös rikosten uhrien oikeudet3.

Euroopan unionin neuvosto on hyväksynyt niin kutsutun Tukholman ohjelman, joka koskee 
vapauden, turvallisuuden ja oikeuden politiikkaa4. Tukholman ohjelma merkitsee siksi 
komission ja jäsenvaltioiden velvoitetta ottaa käyttöön lainsäädäntöä tai muita tukitoimia, 
joita rikosten uhrien suojelu edellyttää5.

Kuluneen vuoden aikana on tehty ehdotus direktiiviksi eurooppalaisesta 
suojelumääräyksestä6. Sillä pyritään suojelemaan yksittäisiä henkilöitä, joihin kohdistuu 
vakava henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaamisen riski tietyn henkilön taholta, 
vaikka he muuttaisivatkin paikasta toiseen unionissa. Siitä tulee tärkeä väline suojeltaessa 
väkivaltaa ja vainoa pakenevia naisia.

2. Sukupuoleen perustuva väkivalta

2.1 Mitä sukupuoleen perustuva väkivalta on?

Naisiin kohdistuvalla väkivallalla on historialliset ja rakenteelliset syyt, ja se koskee naisia 
sekä yksilöinä että kollektiivisesti7. YK:n mukaan väkivaltaa ovat "kaikki sukupuoleen 
liittyvät väkivallanteot, jotka johtavat tai jotka voivat johtaa naisten fyysiseen, seksuaaliseen 
tai psyykkiseen vammaan tai kärsimykseen, sekä tällaisten tekojen uhka, pakko tai 
mielivaltainen vapaudenriisto riippumatta siitä, tapahtuuko se kotona vai yhteiskunnassa"8.
Sukupuoleen perustuvan väkivallan ongelmakentässä ei siis ole kyse vain väkivallasta 
rikosoikeudellisessa merkityksessä. Siinä konkretisoituu pikemminkin useita erilaisia 
rikostyyppejä, jotka kohdistuvat naisiin juuri siksi, että he ovat naisia9. Kyse on 
loukkauksesta, joka johtaa naisten sortoon yksilöinä ja ryhmänä. Naisiin kohdistuvalle 
väkivallalle on tunnusomaista, että se on tavallisesti myös seksuaalissävytteistä.

                                               
1 SEUT-sopimuksen 83 artiklan 2 kohta. Asia (2005) C-176/03, komissio v. neuvosto, Kok. 2005, s. 7879.
2 SEUT-sopimuksen 83 artiklan 1 kohta.
3 SEUT-sopimuksen 82 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan c alakohta.
4 Tukholman ohjelma 17024/09, Eurooppa-neuvoston hyväksymä kokouksessa 10. ja 11. joulukuuta 2009.
5 Tukholman ohjelma 17024/09, Eurooppa-neuvoston hyväksymä kokouksessa 10. ja 11. joulukuuta 2009, 
kohta 2.3 ja erityisesti kohta 2.3.4.
6 Eurooppalainen suojelumääräys, 2010/C69/02.
7 YK, Peking (1995), toimintaohjelman 118 kohta: "Naisiin kohdistuva väkivalta ilmentää miesten ja naisten 
historiallisesti eriarvoisia valtasuhteita, joiden takia miehet hallitsevat ja syrjivät naisia ja estävät naisia näin 
parantamasta asemaansa."
8 YK, Peking (1995), toimintaohjelman 113 kohta.
9 CEDAW-komitean yleinen suositus nro 19.
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Sukupuoleen perustuva väkivalta merkitsee väkivallan muodossa esitettyjä loukkauksia 
läheisissä suhteissa, seksuaalista ahdistelua, ihmiskauppaa, pakkoavioliittoja, sukuelinten 
silpomista sekä muita koskemattomuuteen kohdistuvia loukkauksia, joiden kohteina ovat 
erityisesti naiset ja tytöt. Myös naisten muiden vapauksien ja oikeuksien loukkauksilla voi 
olla erittäin vakavia seurauksia naisen fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle. Näin on 
erityisesti lisääntymiseen liittyvien naisten oikeuksien loukkaamisen yhteydessä1. On erittäin 
tärkeää, että kaikissa asiaa koskevissa toimissa otetaan huomioon kokonaiskuva.

2.2 Sukupuoleen perustuva väkivalta yhteiskunnallisena ongelmana

Sukupuoleen perustuva väkivalta johtaa ihmisen fyysisen ja psyykkisen terveyden vakavaan 
vaurioitumiseen. Se merkitsee suuria kustannuksia yhteiskunnalle sosiaalisten ongelmien sekä 
oikeuslaitokseen ja sairaanhoitoon liittyvien ongelmien muodossa. Laskelmien mukaan 
sukupuoleen perustuvasta väkivallasta yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät 
sairaanhoitoon, oikeuslaitokseen ja sosiaalipalveluihin, voivat kohota EU:n kaikissa 
jäsenvaltioissa yhteensä 2 miljoonaan euroon tunnissa2. Sukupuoleen perustuva väkivalta on 
myös vakava demokratiaan liittyvä ongelma. Jo naisten kokema väkivallan uhka rajoittaa 
heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja työelämään. Väkivalta 
vahingoittaa yksittäisiä naisia mutta myös heidän perheitään. Perhe-elämä menettää 
merkityksensä ihmisen turvallisuuden tuojana. Väkivaltaa kotona näkevistä lapsista tulee 
väkivallan epäsuoria uhreja. Eurobarometri 344:n mukaan 87 prosenttia vastaajista katsoi, että 
EU:n on osallistuttava perhepiirissä esiintyvän väkivallan vastustamiseen.

3. Oikeussuojan tarve

3.1 Väkivalta perhepiirissä

On perustavan tärkeää, että naisten koskemattomuudelle annetaan kattava ja johdonmukainen 
lainsäädännöllinen suoja. Perhepiirissä esiintyvä väkivalta ei ole yksityisasia, eikä sitä voida 
pitää osapuolten välisenä neuvottelukysymyksenä. Oikeusviranomaisten on pidettävä tärkeänä 
syytteeseenasettamista perhepiirissä tapahtuvan väkivallan johdosta.

On erittäin tärkeää, että EU:n lainsäädännössä otetaan huomioon erityisesti naisiin ja lapsiin 
kohdistuva uhka kotona esiintyvän väkivallan yhteydessä. Väkivallan seurauksena naiset ovat 
usein valvotussa ja eristetyssä asemassa. Toistuva uhka ja ahdistelu murtavat naisten 
itsetunnon, ja naiset voivat alkaa pitää itseään arvottomina. Kotiväkivallalle altistuvien 
naisten on vaikea itse ilmoittaa näistä rikoksista viranomaisille. Heidän voi olla vaikeaa edes 
pyytää apua. Tekijä, sukulaiset ja muut voivat kohdistaa heihin voimakasta painetta, jotta he 
peruisivat väkivallasta tekemänsä ilmoituksen. Uhreilla voi olla voimakkaat tunnesiteet 
väkivallan harjoittajiin, minkä vuoksi uhrit ovat hyvin haavoittuvaisia tuhoavan 
manipulaation yhteydessä. Usein väkivallasta kärsivät naiset joutuvat taloudellisiin 
vaikeuksiin, menettävät lastensa huoltajuuden tai joutuvat asunnottomiksi.

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0037 Peking +15 – tasa-arvoa koskeva YK:n toimintaohjelma, s. 9–10.
2 Psytel (2006), perheväkivallan kustannuksia Euroopassa koskeva Daphne-hanke.
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3.2 Erityisen haavoittuvat ryhmät

Perhepiirissä esiintyvän väkivallan aiheuttama haavoittuvuus muuttuu usein todelliseksi 
ahdingoksi tiettyjen erityisen haavoittuvien ryhmien tapauksessa. Näin voi käydä esimerkiksi 
naisille, jotka ovat etniseltä taustaltaan erilaisia tai joilla ei ole virallisia papereita. Ikääntyneet 
ja fyysisesti tai psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt kokevat tavattoman suuria 
vaikeuksia oikeuksiensa puolustamisessa. Näille ryhmille murtautuminen pois tuhoisasta 
elämäntilanteesta on usein huomattavan vaikeaa. Tämä koskee erityisesti laitoksissa asuvia 
henkilöitä.

Homo-, bi- ja transseksuaalit voivat taistella muunlaista sosiaalista leimautumista vastaan, 
joka estää heitä ilmoittamasta väkivaltaa.

Muita naisten ryhmiä, joiden on usein hyvin vaikeaa suojella koskemattomuuttaan, ovat 
erilaiset väärinkäyttäjät ja asunnottomat.

3.3 Seksuaalinen väkivalta

Eurooppalaisessa oikeudellisessa perinteessä on perusperiaatteena, että kaikilla ihmisillä on 
oikeus nauttia yksilöllisestä toimintavapaudestaan. Siksi on kohtuullista, että kaikenlaisen 
seksuaalisen kanssakäymisen on perustuttava suostumukseen. Tätä tärkeää oikeudellista 
periaatetta on sovellettava riippumatta siitä, millaisessa suhteessa osapuolet ovat. Avioliitto 
tai vastaavat perhesuhteet eivät saa muodostaa vapaa-aluetta, jolla naisten ja lasten ruumis on 
seksuaalisesti hyväksikäytettävissä. Myös työpaikoilla naisten on voitava tuntea olonsa 
turvalliseksi ilman koskemattomuuden loukkaamista tai epäasianmukaista painostusta.

Seksualisoitu väkivalta koskee yksittäisiä naisia hyvin tuhoavalla tavalla. Seksualisoitu 
väkivalta voidaan nähdä valtarakenteen osana, jolla naisilta evätään oikeus seksuaaliseen 
itsemääräämisoikeuteen ja henkilökohtaiseen valinnanvapauteen. Yksittäisen naisten 
kokemukseen loukkaamisesta vaikuttaa se, että loukkaukset tapahtuvat yhteiskunnassa, jossa 
sukupuolella on merkitystä. Ruumiiseen kohdistuvalla seksuaalisella hyökkäyksellä on siksi 
aina aivan erityinen merkitys sen kohteeksi joutuvan kannalta.1 Tällainen väkivalta halventaa 
sen kohteeksi joutuvaa henkilöä.

Komissio on ehdottanut lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa direktiiviä 
Lissabonin sopimuksen uusien määräysten pohjalta2.

3.4 Naisten sukuelinten silpominen ja pakkoavioliitot

Naisiin kohdistuva sukupuoleen perustuva ahdistelu voi tapahtua muunkinlaisen 
vapaudenriiston muodossa. Sukuelinten silpominen on tärkeä alue, jolla naisten fyysinen ja 
psyykkinen koskemattomuus vaatii tehokasta oikeussuojaa. Naisten terveyttä vakavasti 
vahingoittavia tekoja ei voida perustella kulttuurisyin. Sukuelinten silpomisen kriminalisointi 
on tärkeä toimi työssä nuorten suojelemiseksi3. Sukuelinten silpominen on erittäin vakava 
ruumiiseen kohdistuvan väkivallan muoto, ja Euroopan parlamentti on kiinnittänyt siihen 
                                               
1 K. Berglund ‘Gender and harm’, Scandinavian Studies in Law, s. 12–27.
2 KOM(2010)0094, ehdotus direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä 
lapsipornografian torjumisesta ja puitepäätöksen 2004/68/YOS kumoamisesta.
3 Lasten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen kohta 24 artiklan 3 kohta.
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erityistä huomiota1. Tällaiset toimet ovat luonteeltaan sellaisia, että niitä ei voi koskea 
itsemääräämisoikeus myöntymisen kautta. Jos nainen elää sosiaalisessa ympäristössä, jossa 
vallitsee suuri kulttuuriin liittyvä paine, hänellä ei myöskään ole mitään todellista 
mahdollisuutta antaa asiaa koskevaa suostumustaan. Siksi on erittäin tärkeää, että naisia 
suojellaan sukuelinten silpomiselta.

Pakkoavioliitot ovat toinen sukupuoleen perustuvan väkivallan muoto, joka loukkaa vakavasti 
yksilön itsemääräämisoikeutta. On tärkeää suojella nuoria naisia tällaisilta pakkoon 
perustuvilta suhteilta2. Tässä yhteydessä puhutaan usein kunniaan liittyvästä väkivallasta.

3.5 Ihmiskauppa ja prostituutio

Erityisesti seksuaalisessa tarkoituksessa käytävä ihmiskauppa on suuri ongelma Euroopassa.
Ihmiskauppa on väkivaltaista ja alentavaa toimintaa, jossa prostituutioon pakotettuja 
henkilöitä riistetään armotta. Usein uhreina ovat hyvin nuoret henkilöt, joiden elämä näin 
tuhotaan. Toiminnassa hyödynnetään Euroopassa olevia kuiluja, jotka tuovat mukanaan 
taloudellisia eroja ja yhteiskunnallisia ongelmia. Ihmiskauppa on rajat ylittävän rikollisuuden 
muoto, jonka EU on jo ilmoittanut olevan yksi tärkeimmistä kysymyksistä. Parlamentti ja 
neuvosto käsittelevät parhaillaan komission ehdotusta ihmiskauppaa koskevaksi direktiiviksi3.

4. Rikosoikeudellinen lainsäädäntö ja muita toimia

4.1 Yleinen syyte

On vahvat perusteet vaatia, että kaikki sukupuoleen perustuvan väkivallan muodot kuuluisivat 
yleisen syytteen alaisuuteen. Rikosten uhrien etuja on suojeltava antamalla oikeuslaitoksen eli 
poliisin ja syyttäjien tehdä ratkaiseva päätös siitä, johtaako epäilty hyväksikäyttö syytteeseen.
Samoin kuin lähipiirissä esiintyvän väkivallan yhteydessä naiseen kohdistetaan usein valtavaa 
painetta, jotta tämä peruisi ilmoituksensa. Nämä loukkaukset ovat kuitenkin luonteeltaan 
sellaisia, että tekijöiden saattaminen oikeuden tuomittaviksi on yhteiskunnan edun mukaista.

4.2 Oikeusavustaja

Kun asiaa käsitellään tuomioistuimessa, syyttäjä ajaa kantajan etua. Rikosten uhrit tarvitsevat 
kuitenkin usein myös omaa oikeudellista apua4. Jos myös rikosten uhrit saavat 
oikeusavustajan, heidän etujaan voidaan puolustaa entistä tehokkaammin5. Siksi rikosten 
uhrien on saatava oikeudellista apua henkilökohtaisen oikeusavustajan muodossa, vaikka he 
olisivat vain todistajia. Näin oikeusmenettelystä tulee helpompi, ja samalla naiselle luodaan 
turvallisempi tilanne lainvalvontaviranomaisen suorittamissa kuulusteluissa ja vastaavissa.
Tämä on myös hyvin tehokas tapa taata, ettei uhreille tehdä epäasianmukaisia kysymyksiä ja 
                                               
1 P6_TA(2009)0161, EU:ssa harjoitetun naisten sukuelinten silpomisen torjunta, Daphne booklets 2008.
2 Yleissopimus, 17 artiklan 2 kohta.
3 KOM(2010)0095, ehdotus direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä uhrien suojelusta ja 
puitepäätöksen 2002/629/YOS kumoamisesta.
4 Neuvoston puitepäätöksen 2001/220/YOS mukaan valtiot ovat velvollisia antamaan rikosten uhreille 
oikeudellista apua, 6 artikla ja 4 artiklan f alakohdan iii alakohta. Komission kertomuksen (SEC)(2009)476) 
mukaan asian toteutus jäsenvaltioissa on puutteellista.
5 Neuvoston puitepäätöksen2001/220/YOS mukaan rikosten uhreilla on oikeus oikeusavustajaan, kun he voivat 
olla asian osapuolina, 6 artikla ja 4 kohdan f alakohdan iii alakohta. Komission kertomuksen (SEC(2009)0476) 
mukaan useimmat jäsenvaltiot ovat nyt täyttäneet tämän säännöksen.
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että uhrien kertomukset kokemastaan otetaan riittävällä tavalla huomioon oikeusmenettelyssä.
Samoin kuin syytetyllä on oikeus asianajajaan, myös rikoksen uhri tarvitsee avustajaa1. Kyse 
voi olla avun saamisesta asiaa koskeviin kysymyksiin vastaamisessa ja tietojen saanti 
tuomioistuinmenettelyn kulusta.

4.3 Viranomaisten tietojen parantaminen

Ei kuitenkaan riitä, että käyttöön otetaan naisia suojeleva rikoslainsäädäntö tai sitä 
tiukennetaan, vaan on tehostettava myös syytteeseenpanoa2. Yhteiskunnan on havaittava 
tällainen väkivalta aikaisessa vaiheessa niin, että sosiaaliviranomaiset ja vastaavat instituutiot 
työskentelevät aktiivisesti ja ennalta ehkäisevästi. Tutkintaviranomaiset lopettavat monien 
ilmoitettujen naisiin kohdistuneiden väkivaltarikosten käsittelyn jo aikaisessa vaiheessa.
Tietoja sukupuoleen perustuvan väkivallan mekanismeista on parannettava oikeuslaitoksessa, 
sairaanhoidossa, poliisissa ja sosiaalipalveluissa.

Myös tuomioistuimien on tiedostettava, mitä seksuaalinen väkivalta merkitsee yksittäiselle 
naiselle ja miten voidaan välttää uhrin loukkaamisen jatkuminen tuomioistuinmenettelyssä.
Jos rikosten uhrit saavat tarvitsemaansa tukea menettelyn aikana, se helpottaa myös 
tuomioistuinten työtä.

4.4 Rikosten tehokas selvittäminen

Keskeinen panostuksia edellyttävä alue Tukholman ohjelman yhteydessä on Euroopan 
poliisiviranomaisten jatkokoulutus. Poliisi on ensimmäinen oikeusalan laitos, johon 
väkivallan kohteeksi joutuneet naiset ottavat yhteyden. Voidaan esimerkiksi laatia käsikirja, 
jota poliisiviranomaiset käyttävät tutkinnassa ja joka kattaa kysymykset, jotka ovat 
relevantteja toistuvan väkivallan tutkimisessa. Epäiltäessä perheväkivaltaa on selvitettävä 
myös, onko väkivaltaa esiintynyt aiemminkin.

Epäiltäessä seksuaalista hyväksikäyttöä on tärkeää, että rikoksen uhrit tutkii lääketieteellinen 
henkilöstö, joka voi varmistaa jäljet ja todisteet, joita voidaan tarvita 
tuomioistuinmenettelyssä. Kokemukset erityisten käsikirjojen kehittämisestä ja käytöstä 
todisteiden saannissa ovat olleet hyviä3. Erityisten ohjeiden avulla todisteet voidaan saada 
johdonmukaisella tavalla. Näin voidaan parantaa sekä poliisitutkinnan että 
tuomioistuinmenettelyn oikeusvarmuutta sekä tekijän että rikoksen uhrien osalta4. Hyvällä 
mallilla, jonka mukaisesti uhrien tutkinta ja kuulustelu suoritetaan, voidaan välttää uhrien 
tarpeetonta kuormitusta.

4.5 Rikosten uhreille tarkoitettu päivystys

Vapaaehtoisten naispäivystysten työ väkivaltaa kärsineiden naisten hyväksi on osoittautunut 
hyvin tehokkaaksi heikossa asemassa olevien naisten tukemisessa, mutta toiminta ei ole 

                                               
1 Eurooppa-neuvoston päätöslauselma 2009/C, 295/01, toimi C.
2 Tukholman ohjelma 17024/09, Eurooppa-neuvoston hyväksymä kokouksessa 10. ja 11. joulukuuta 2009. 
Neuvoston puitepäätös rikosten uhrien asemasta rikosmenettelyissä, 2001/220/YOS, kohdat 6, 8, 10 ja 11.
3 Esimerkkinä on käsikirja näytteiden ottamisesta ja todisteiden saannista seksuaalisen väkivallan yhteydessä, 
jonka Ruotsissa on kehittänyt Uppsalan yliopiston yhteydessä toimiva Nationellt Centrum för Kvinnofrid.
4 Toimia, joilla parannetaan epäiltyjen ja syytettyjen oikeusvarmuutta, tuodaan esiin myös Tukholman 
ohjelmassa, 17024/09, Eurooppa-neuvoston hyväksymä 10. ja 11. joulukuuta 2009 pidetyssä kokouksessa.
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riittävää eikä vastuuta voida sälyttää vain vapaaehtoistyöntekijöille. Jäsenvaltioiden on 
tehtävä aloitteita päivystystoiminnan lisäämiseksi siinä määrin, että sillä voidaan vastata 
kaikkein keskeisimpiin tarpeisiin. Suuntaviivana voisi olla vähintään yhden rikosten uhrien 
päivystyspalvelun perustaminen 10 000:ta asukasta kohden. Tällaisten päivystyskeskusten 
perustamisessa on tärkeää, että keskusten henkilöstöllä on tietoa ja kokemusta naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta1. Tällainen rikosten uhreille suunnattu apu voi käsittää myös 
suojatun asumisen sekä juridisen ja psykologisen avun. Päivystyskeskusten henkilöstö voisi 
toimia myös tukihenkilöinä poliisikuulusteluissa ja tuomioistuinmenettelyissä2.

4.6 Hätänumero

Mahdollinen konkreettinen toimi on sukupuoleen liittyvää väkivaltaa koskeva hätänumero 
jäsenvaltioissa. Väkivaltaa kärsineet naiset voisivat soittaa tällaiseen numeroon ja saada heti 
apua. Hätäkeskuksen henkilöstöllä on oltava erityinen koulutus sukupuoleen perustuvan 
väkivallan havaitsemiseksi ja sen uhrien tukemiseksi. Henkilöstöllä on oltava selvät työohjeet, 
joista ilmenee, millaisia kysymyksiä on esitettävä epäiltäessä sukupuoleen perustuvaa 
väkivaltaa. Jäsenvaltioiden on annettava etenkin internetissä helposti saataviin tietoja liittyen 
tukeen ja apuun, jota kärsineet naiset voivat saada yhteiskunnalta, sekä vapaaehtoisjärjestöistä 
ja vastaavista.

4.7 Nuoria koskevat toimet

Nuoret elävät usein sosiaalista elämää, jonka yhteydessä he liikkuvat paljon kodin 
ulkopuolella, ja he liikkuvat usein myös suurissa ryhmissä tilanteissa, joissa käytetään 
alkoholia. Nämä tekijät johtavat siihen, että nuoret paitsi syyllistyvät väkivaltaan myös 
joutuvat sen kohteiksi. Tämä koskee etenkin nuoria naisia, joiden riski joutua seksuaalisen 
väkivallan kohteeksi voi olla merkittävä. On tärkeää opettaa koululaisia ja nuoria niin, että he 
ymmärtävät seksuaalisen väkivallan vakavuuden. On tärkeää, että nuoret jo varhain oppivat 
kunnioittamaan toistensa koskemattomuutta ja havaitsemaan tuhoavan ja halventavan 
käytöksen erityisesti sen kohdistuessa tyttöihin. Kohdistettaessa toimia tyttöihin voidaan siksi 
tarjota itsepuolustuskursseja, joilla opetetaan erilaisia tekniikoita väkivallalta 
puolustautumiseksi. Kyse on kuitenkin yhtä suuressa määrin itseluottamuksen ja itsetunnon 
vahvistamisesta niin, että tytöille annetaan tietoa ja rohkeutta itsensä ja oman 
koskemattomuutensa puolustamiseen3. Tarvitaan erityistä tiedottamista sen estämiseksi, että 
nuoret joutuvat ihmiskaupan tai niin kutsuttujen kunniarikosten uhreiksi.

4.8 Tekijät

Sukupuoleen perustuva väkivalta on aina ensisijaisesti rikosoikeudellinen kysymys. Siksi 
yhteiskunnan on reagoitava rangaistuksilla, jotka ovat suhteessa rikosten vakavuuteen.
Priorisoitaessa yhteiskunnan resursseja on tärkeää, että sovelletaan selkeästi uhrin 
näkökulmaa, koska juuri uhrit tarvitsevat nyt erityistä suojelua. Tämä ei kuitenkaan estä 
toteuttamasta yksittäisiä tekijöitä koskevia toimia esimerkiksi keskusteluterapian ja muiden 
menetelmien avulla väkivaltaisen käytöksen estämiseksi. Tällainen vaihtoehtoinen sellaisten 

                                               
1 Neuvoston puitepäätös rikosten uhrien asemasta rikosmenettelyissä, 2001/220/YOS, 13 artikla.
2 Neuvoston puitepäätös rikosten uhrien asemasta rikosmenettelyissä, 2001/220/YOS, 13 artiklan 2 c kohta.
3 "Achievements Against the Grain: Self-defence training for Women and Girls in Europe", Daphne-
hankkeeseen liittyvä kertomus.
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miesten käsittely, jotka ovat syyllistyneet naisiin kohdistuneisiin vakaviin rikoksiin, ei 
kuitenkaan saa koskaan korvata rikosoikeudelliseen menettelyihin liittyviä seuraamuksia.
Keskusteluterapiaa ja muita vastaavia hoitomuotoja voidaan käyttää vain täydentämään muita 
rangaistuksia, kuten vankeustuomioita.

Väkivalta on suurelta osin seurausta miesten ja naisten välisistä epätasa-arvoisista 
valtasuhteista, ja se ilmenee tekijän ja uhrin välisenä dominanssi- ja alistamissuhteena. Siksi 
tällaisten rikosten yhteydessä ei pidä käyttää keskusteluterapiaa, johon sekä uhrit että tekijät 
osallistuvat, koska rikokset ovat luonteeltaan sellaisia, että osapuolista ei koskaan voi tulla 
tasa-arvoisia ja samassa asemassa olevia keskustelukumppaneita.

Riskien arviointi etenkin perhepiirissä tapahtuvan väkivallan yhteydessä, kun uhri ei ole itse 
ilmoittanut rikoksesta, on suoritettava poliisiviranomaisen eikä sosiaaliviranomaisten 
toimesta. Kaikessa riskien arvioinnissa on otettava ensisijaisesti huomioon tekijän 
vaarallisuus uhrin haavoittuvuuden asemesta. Ratkaisevaa on arvioida tekijän taipumus 
rikoksen uusimiseen.

5. Tieto ja tiedottaminen

5.1 Tilastot

Euroopan parlamentti on jo aiemmin pannut merkille tarpeen rekisteröidä perheväkivallasta 
seuraavien rikosten, kuten murhien, laajuus. Tietojen järjestelmällisen keruun avulla voidaan 
ratkaista, millaiset kriminaalipoliittiset toimet on asetettava etusijalle, jotta sukupuoleen 
perustuvaa väkivaltaa voitaisiin estää ja jotta se voitaisiin viime kädessä lopettaa.
Jäsenvaltioiden esittämissä virallisissa tilastoissa on puutteita. Nyt on kerättävä yhdessä 
relevantteja ja vertailukelpoisia tietoja eri jäsenvaltioissa. Tässä työssä on tärkeä rooli vasta 
perustetulla EIGE-tasa-arvoinstituutilla.

Espanja on ottanut käyttöön järjestelmän sellaisten tietojen keräämiseksi, joita saadaan 
oikeuslaitoksesta oikeudellisten tutkimusten ja tuomioistuinmenettelyjen yhteydessä1.
Relevantit tiedot tehdyistä rikoksista ja osapuolista tallennetaan. Tiedot voivat käsittää 
esimerkiksi osapuolten sukupuolen, etnisen alkuperän, rikospaikan ja aseiden käytön. Voi 
myös olla tärkeää kirjata ylös, ovatko osapuolet olleet aiemmin yhteydessä viranomaisiin.

5.2 Tutkimus

Tarvitaan nykyistä enemmän tietoa sukupuoleen perustuvan väkivallan laajuudesta 
Euroopassa. Siksi on tärkeää tukea väkivallan tutkimusta. Tässä yhteydessä on ollut paljon 
apua etenkin nk. Daphne-hankkeesta.

6. Päätelmät

Mielestäni meidän on rikottava näitä vakavia loukkauksia koskeva hiljaisuus. Lisäämällä 
tietoa sukupuoleen perustuvasta väkivallasta voidaan myös parantaa yleistä tietämystä 
ongelmasta. Jäsenvaltioiden on laadittava sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevia 
kansallisia toimintaohjelmia.

                                               
1 www.observatorioviolencia.org


