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Nyt riittää!
Loppu naisiin kohdistuvalle
väkivallalle!
EU:ssa otettiin tärkeä askel naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, kun
komission jäsen Věra Jourová allekirjoitti Istanbulin sopimuksen 13. kesäkuuta
2016. Tästä edistysaskeleesta huolimatta naisiin kohdistuva väkivalta on edelleen
yksi yleisimmistä ja vahingollisimmista sukupuolten välisen eriarvoisuuden
ilmentymistä EU:ssa. Puuttuakseen tähän kammottavaan todellisuuteen Euroopan
komissio keskittyy tänä vuonna toimiin, joilla torjutaan naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa. Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) tukee aloitetta ylpeästi omalla
tärkeällä tutkimuksellaan ja asiantuntemuksellaan.
Tämä uutiskirje käsittelee EIGEn viimeaikaista toimintaa naisiin kohdistuvaa
väkivaltaa vastaan. Se nostaa esiin uuden verkkoväkivallan ilmiön ja kysyy, missä
määrin EU:n lainsäädäntö onnistuu suojelemaan ihmiskaupan uhreja. Toivomme,
että EIGEn tutkimus auttaa rakentamaan Eurooppaa, missä naiset ja tytöt voivat
elää ilman väkivallan ja hyväksikäytön aiheuttamia traumoja!
Virginija Langbakk
Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) johtaja

MITÄ EIGE TEKEE TÄLLÄ HETKELLÄ?

Naisiin kohdistuvan väkivallan kitkeminen on haasteellista, koska päättäjillä ei toistaiseksi ole käytettävänään luotettavaa ja
vertailukelpoista tietoa sen levinneisyydestä. Tästä syystä myös
ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin ja uhrien tukipalveluihin
ohjataan usein liian vähän varoja. EIGE toteuttaa parhaillaan
hanketta, joka pyrkii auttamaan poliisi- ja oikeusviranomaisia eri
puolilla EU:ta parantamaan tiedonkeruuta. Tiedonkeruu auttaa
ymmärtämään lähisuhdeväkivallan todellista laajuutta ja vaikutuksia.
Lue lisää aiheesta täällä.
EIGEn uusin raportti raiskauksia, naistenmurhia ja lähisuhdeväkivaltaa EU:ssa koskevan viranomaistiedon keräämisestä on
saatavana täällä.
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Väkivaltaan puuttuminen edellyttää
vertailukelpoista tietoa
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Nollatoleranssi tyttöjen sukuelinten
silpomiselle
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Tyttöjen sukuelinten silpominen on kuinka moni todellisuutta
monille tytöille myös EU:ssa. Edelleenkään ei kuitenkaan tiedetä, moniko altistuu tämäntyyppiselle väkivallalle. Asian selvittämiseksi EIGE tekee tiivistä yhteistyötä kuuden maan (Belgia,
Kypros, Ranska, Kreikka, Italia ja Malta) kanssa ja auttaa niitä arvioimaan vaarassa olevien tyttöjen määrää. Tutkimuksella pyritään auttamaan päätöksentekijöitä puuttumaan näihin käytäntöihin ja tekemään niistä lopun. Täällä voit tutustua EIGEn
aiempaan tutkimukseen, joka arvioi vaarassa olevien tyttöjen
määrää Irlannissa, Portugalissa ja Ruotsissa.
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Naiset ja tytöt eivät ole turvassa
luokkahuoneissa
Sukupuoleen perustuva väkivalta kouluissa on yksi kuudesta
sukupuoleen liittyvistä haasteista opetuksen ja koulutuksen
alalla. EIGEn tuleva tutkimus korostaa, että ilmiötä koskevaa,
sukupuolisensitiivistä tietoa tarvitaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Voit tutustua EIGEn kolmeen opetusta ja koulutusta koskevaan
tutkimukseen täällä.

Tasa-arvoindeksi 2017: mitä uutta
väkivallan saralla?

Joka vuosi yhä useampia tyttöjä ja naisia salakuljetetaan seksuaalista hyväksikäyttöä varten. EU:n ihmiskaupan vastaisessa
direktiivissä säädetään toimenpiteistä uhrien suojelemiseksi,
mutta miten tehokas se on? EIGE aikoo analysoida direktiiviä
sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrien näkökulmasta. Puheenvuoron saavat esimerkiksi naiset, jotka on salakuljetettu
seksuaalista hyväksikäyttöä tai pakkoavioliittoa varten. Lue lisää aiheesta täällä.

EIGEn kehittämä kolmas tasa-arvoindeksi esittelee keinon,
jolla voidaan mitata naisiin kohdistuvan väkivallan laajuutta
kussakin jäsenvaltiossa. Se käyttää asteikkoa asteikkoa 1–100.
Mitä suurempi pisteluku, sitä vakavampi on naisiin kohdistuvan
väkivallan uhka kyseisessä maassa. Lue lisää väkivallasta
uudesta indeksistämme täältä.
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Suojaako EU:n ihmiskaupan vastainen
direktiivi väkivallan uhreja?
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JULKAISUT

Naisiin ja tyttöihin kasvaa
sitä mukaan kun internetin
ja sosiaalisen median käyttö
yleistyy. EIGE on julkaissut
aiheesta tiedotteen lisätäkseen tietämystä tästä uudesta väkivallan muodosta.
Tiedote on luettavissa täällä.
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Määritelmien puutetta korjaamassa
Naisiin kohdistuvan väkivallan mittaaminen ei ole EU:ssa helppoa, sillä maiden kesken ei ole sovittu yhteisestä toimintamallista. EIGE on kehittänyt määritelmiä ja indikaattoreita, joilla
voidaan mitata raiskauksia, naistenmurhia ja lähisuhdeväkivaltaa maidenvälisen vertailun helpottamiseksi. Määritelmistä
koottu sanasto on saatavilla täällä.

Kuinka paljon tiedät naisiin
kohdistuvasta väkivallasta
kotimaassasi?
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Verkkoväkivallan uhka kasvussa
erityisesti naisten ja tyttöjen elämässä

EIGE on julkaissut jokaisesta EU-maasta oman lehtisen,
joka kokoaa yhteen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevia
tilastoja sekä tietoa maan lainsäädännöstä ja uhrien
tukipalveluista. Lehtiset on julkaistu maan omalla kielellä.
Voit tutustua niihin täällä.
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Uhrien oikeuksia koskeva direktiivi
sukupuolinäkökulmasta

Paljonko sukupuoleen perustuva
väkivalta maksaa?
EU:ssa rikosten on teoriassa samat oikeudet, sama oikeussuoja
ja, samat tukipalvelut riippumatta siitä, missä uhri on tai kuka
hän on. EIGE on analysoinut uhrien oikeuksia direktiiviä siitä
näkökulmasta, mitkä säännökset hyödyttävät sukupuoleen
perustuvan väkivallan uhreja ja mistä säännöksistä saattaa
aiheutua haittaa tai tahattomia vaikutuksia. Tutustu analyysiin
täällä.

Sen lisäksi, että väkivallasta aiheutuu merkittävää psyykkistä
ja emotionaalista haittaa, siitä aiheutuu myös merkittäviä
taloudellisia kustannuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle.
EIGE arvioi, että sukupuoleen perustuva väkivalta saattaa
maksaa EU:lle jopa 226 miljardia euroa vuodessa. Haluatko
tietää, paljonko naisiin kohdistuva väkivalta saattaa maksaa
omassa kotimaassasi? Se selviää täältä.
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HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Yksi EIGEn
tärkeimmistä
tehtävistä on tukea
samanlaisten haasteiden
kanssa kamppailevia EU-maita.
Maita tuetaan tunnistamalla
ja julkaisemalla toimiviksi
osoittautuneita keinoja,
joista voi olla apua.
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Tyttöjen sukuelinten silpominen
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Tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäiseminen on vaikeaa muun muassa siksi, ettei yhtenäistä
menetelmää ilmiötä koskevan tiedon keräämiseksi ole olemassa. EIGE on määrittänyt joukon
hyviä käytäntöja liittyen viranomaistiedon (poliisin sekä oikeus- ja terveysviranomaisten keräämä
tieto) käyttämiseen sukuelinten silpomisen riskiarvioinneissa. Lue lisää aiheesta täällä.

Viranomaisten tiedonkeruu
Täsmällisemmän ja vertailukelpoisemman kuvan saaminen naisiin kohdistuvasta väkivallasta
on suuri haaste kaikille jäsenvaltioille. EIGE on valinnut 12 hyvää käytäntöä, jotka voivat
auttaa jäsenvaltioiden viranomaisia, kuten poliisia, oikeusviranomaisia ja terveysviranomaisia,
parantamaan tiedonkeruutaan. Näin väkivaltaa voidaan mitata luotettavammin. Voit tutustua
hyviin käytäntöihin täällä.

WHITE RIBBON -KAMPANJA

EIGEn White Ribbon -kampanja toimii kaikkialla EU:ssa.
Kampanjassa miehet sitoutuvat puhumaan naisiin
kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Suureksi iloksemme
kampanjaan on liittynyt monia johtavassa asemassa olevia
poliitikkoja, kuten Luxemburgin pääministeri ja Kreikan
parlamentin puhemies. Lisätietoa EIGEn White Ribbon
-kampanjaan liittymisestä on täällä.

White Ribbon -kampanjaa varten on tuotettu videosarja.
Videot ovat lyhyitä animaatioita, dokumentteja,
kampanjalähettiläiden haastatteluja ja kadulla kuvattuja
videoita. Ne kertovat, miten väkivallasta ääneen puhumalla
voimme vastustaa sitä. Katso videot täällä.
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RESURSSIT JA KAMPANJAT

Sukupuolitilastotietokanta
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Etsitkö tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta? Apu saattaa
löytyä EIGEn sukupuolitilastotietokannasta. Tietokannassa
on poliisi- ja oikeusviranomaisilta kerättyä tietoa raiskauksista, seksuaalisista väkivallanteoista ja lähisuhdeväkivallasta. Maakohtaiset tiedot ovat ladattavissa täällä.

Sanasto ja synonyymisanakirja
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Tiesitkö, että EIGEn sukupuolisanastossa ja -synonyymisanakirjassa on selitetty monia sukupuoleen perustuvaan
väkivaltaan liittyviä termejä? Näistä esimerkkejä ovat lähisuhdeväkivalta, taloudellinen väkivalta ja seksuaalinen väkivalta. Tutustu näihin sekä muihin määritelmiin täällä.
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Aineisto- ja dokumentointikeskus
Jos etsit aineistoa sukupuoleen perustuvasta väkivallasta,
olet tullut oikeaan paikkaan! EIGEn verkkokirjastossa on yli
10 000 tietolähdettä aiheesta, mukaan lukien kirjoja, artikkeleita ja toimintalinja-asiakirjoja. Muita aiheita käsittelevää
tietoa voi hakea täältä.

Lähettikö tuttavasi tämän uutiskirjeen sinulle?
Tilaa seuraava numero suoraan sähköpostiisi!

TILAA UUTISKIRJE TÄÄLTÄ.

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on EU:n sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävä tietokeskus. EIGE tarjoaa poliittisille päättäjille ja viranomaisille erityisasiantuntemusta sekä vertailukelpoista ja luotettavaa tietoja sukupuolten välisestä tasa-arvosta Euroopassa. EIGE:n visiona on tasa-arvoinen Eurooppa.

Lue lisää EIGEstä www.eige.europa.eu.
Ota yhteyttä sähköpostitse eige.sec@eige.europa.eu
tai soita numeroon +370 5 215 7400.
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