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Naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen

Euroopan parlamentin päätöslauselma naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten 
oikeuksia koskevat oikeudelliset välineet, kuten YK:n peruskirja, ihmisoikeuksien 
yleismaailmallinen julistus, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia sekä taloudellisia, 
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevat kansanväliset yleissopimukset, 
kaikkinaisen naisen syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus ja sen valinnainen 
pöytäkirja sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai 
rangaistuksen vastainen yleissopimus,

– ottaa huomioon muut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevat YK:n asiakirjat, kuten 
25. kesäkuuta 1993 hyväksytyt Wienin julistus ja toimintaohjelma1 , 20. joulukuuta 1993 
hyväksytty naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskeva julistus2 , 22. joulukuuta 
2003 hyväksytty naisiin kohdistuvan perheväkivallan poistamista koskeva 
päätöslauselma3, 30. tammikuuta 2003 hyväksytty naisiin kohdistuvien kunniarikosten 
lopettamista koskeva päätöslauselma4, 19. helmikuuta 2004 hyväksytty naisiin 
kohdistuvan perheväkivallan poistamista koskeva päätöslauselma5, 2. helmikuuta 1998 
hyväksytty rikosten ehkäisemistä ja rikosoikeudellisia toimia naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamiseksi koskeva päätöslauselma6, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 
erityisraportoijien raportit naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä naisten syrjinnän 
poistamista käsittelevän komitean (CEDAW) yleissuositus no 197,

– ottaa huomioon neljännen naisten maailmankonferenssin 15. syyskuuta 1995 hyväksymän 
Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä 18. toukokuuta 2000 antamansa 
päätöslauselman Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman seurannasta8 ja 10. maaliskuuta 
2005 antamansa päätöslauselman YK:n neljännessä naisten maailmankonferenssissa 
hyväksytyn toimintaohjelman seurannasta (Peking+10)9, 

– ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 6. heinäkuuta 2006 antaman 
raportin "In-depth study on all forms of violence against women"10 (perusteellinen 
tutkimus kaikesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta),

                                               
1 Hyväksytty ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa 14.–25. kesäkuuta 1993.
2 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 48/104.
3 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 58/147.
4 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 57/179.
5 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/RES/58/147.
6 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 52/86.
7 Hyväksytty CEDAW:n 11. istunnossa vuonna 1992.
8 EYVL C 59, 23.2.2001, s. 258. 
9 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
10 A/61/122/Add.1.
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– ottaa huomioon 2. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman naisiin kohdistuvan 
väkivallan torjunnan nykytilanteesta ja mahdollisista tulevista toimista1,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan2,

– ottaa huomioon 16. syyskuuta 1997 antamansa päätöslauselman tarpeesta järjestää 
Euroopan unionin laajuinen kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan täydellistä 
torjumista varten3,

– ottaa huomioon 30. tammikuuta 2007 annetun YK:n päätöslauselman toimenpiteiden 
tehostamisesta kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi4,

– ottaa huomioon Parlamenttienvälisen liiton päätöslauselman "The role of parliaments in 
combating violence against women"5 (parlamenttien asema naisiin kohdistuvan väkivallan 
torjunnassa), 

– ottaa huomioon ... esittämänsä kysymykset neuvostolle ja komissiolle naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamisesta (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Pekingissä hyväksytyssä YK:n toimintasuunnitelmassa naisiin 
kohdistuva väkivalta määriteltiin kaikeksi sukupuoleen perustuvaksi väkivallaksi, joka 
aiheuttaa tai todennäköisesti aiheuttaa naisille fyysistä, seksuaalista tai henkistä vahinkoa 
tai kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai 
mielivaltainen vapaudenriisto,

B. ottaa huomioon, että miesten naisiin kohdistama väkivalta ei ole ainoastaan 
kansanterveydellinen ongelma vaan myös naisten ja miesten epätasa-arvoon liittyvä 
kysymys, joka on ala, jolla EU:lla on valtuudet toteuttaa toimenpiteitä,

C. ottaa huomioon, että miesten naisiin kohdistama väkivalta merkitsee ihmisoikeuksien 
loukkaamista eli se loukkaa oikeutta elämään, turvallisuuteen, arvokkuuteen sekä 
fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen,

D. ottaa huomioon, että miesten naisiin kohdistama väkivalta estää naisten osallistumista 
yhteiskunnalliseen toimintaan ja työmarkkinoille ja saattaa johtaa naisten syrjäytymiseen 
ja köyhyyteen,

E. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva perheväkivalta on rakenteellinen ja laajalle 
levinnyt ongelma kaikkialla Euroopassa ja ilmiö, joka vaikuttaa ihmisiin riippumatta 
heidän iästään, koulutuksestaan, tuloistaan tai sosiaalisesta asemastaan ja joka liittyy 
sukupuolten eriarvoisuuteen vallan jakautumisessa yhteiskunnassamme,

                                               
1 EUVL C 288 E, 25.11.2006, s. 66.
2 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
3 EYVL C 304, 6.10.1997, s. 55.
4 YK:n yleiskokouksen päätöslauselma 61/143.
5 114. yleiskokouksen hyväksymä päätöslauselma (Nairobi, 12. toukokuuta 2006).
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F. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuvan väkivallan tyypit vaihtelevat eri kulttuureissa ja 
perinteissä ja että naisten sukuelinten silpominen ja niin sanotut kunniarikokset ja 
pakkoavioliitot ovat todellisuutta EU:ssa,

G. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuvan väkivallan eri tyyppejä koskevia tietoja ei kerätä 
EU:ssa säännöllisesti eivätkä ne ole vertailukelpoisia, minkä vuoksi on vaikeaa varmistaa 
ilmiön todellinen laajuus ja löytää sopiva ratkaisu tähän ongelmaan,

H. toteaa, että naiset eivät usein ilmoita miesten heihin kohdistamia väkivallantekoja, koska 
he eivät monesti luota poliisiin, oikeusjärjestelmään ja sosiaalitoimeen,

I. ottaa huomioon, että parlamentti on pyytänyt toistuvasti naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamista koskevaa eurooppalaista teemavuotta,

J. ottaa huomioon, että YK on julistanut marraskuun 25. päivän kansainväliseksi päiväksi 
naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi,

1. vaatii jäsenvaltioita parantamaan naisiin kohdistuvan väkivallan poistamista koskevaa 
omaa lainsäädäntöään ja omia toimintalinjojaan etenkin kehittämällä kattavia kansallisia 
toimintasuunnitelmia naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi;

2. kehottaa komissiota esittämään neuvostolle johdonmukaisemman EU:n 
toimintasuunnitelman naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi komission laatiman 
naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ja komissiota julistamaan naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen 
eurooppalaisen teemavuoden Euroopan parlamentin toistuvasti esittämän pyynnön 
mukaisesti;

4. kehottaa komissiota järjestämään vuosittaisen korkean tason keskustelutilaisuuden naisiin 
kohdistuvasta väkivallasta;

5. muistuttaa odottavansa yhä tuloksia komission tutkimuksesta sukupuoleen perustuvaa ja 
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevasta lainsäädännöstä; 

6. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään koulutuksen ja tiedotusvälineiden kautta toteutettavia 
valistus- ja tiedotuskampanjoita, jotka koskevat perheväkivaltaa ja joilla pyritään 
vähentämään yhteiskunnallisia stereotypioita naisten asemasta yhteiskunnassa;

7. korostaa, että on tärkeää kouluttaa kaikkia, jotka työskentelevät väkivallan uhreiksi 
joutuneiden naisten kanssa, mukaan lukien poliisi, sosiaalitoimi ja oikeudelliset palvelut; 

8. vaatii jäsenvaltioita sopimaan tiiviissä yhteistyössä Euroopan tasa-arvoinstituutin kanssa 
yhteisistä vaatimuksista tilastotietojen keräämiseksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta, 
jotta siitä kerättäisiin vertailukelpoisia tietoja kaikkialla EU:ssa; 

9. vaatii jäsenvaltioita kriminalisoimaan seksuaalisen väkivallan ja raiskauksen avioliitossa 
ja kieltäytymään hyväksymästä viittauksia kulttuurisidonnaisiin käytäntöihin tai 
perinteisiin lieventävänä asianhaarana naisiin kohdistuvan väkivallan, kunniarikosten tai 
naisten sukupuolielinten silpomisen yhteydessä;
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10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
jäsenvaltioiden hallituksille ja Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.


