#WomenForEurope –
Eurooppa naisille:
Tulevaisuutemme alkaa nyt!
European Women’s Lobbyn kampanjamanifesti

Tulevaisuutemme alkaa nyt!
EU-parlamentin tulevan kauden (2019-2024) päätavoitteemme tunnistavat naisten ja tyttöjen elämäntilanteet modernissa
Euroopassa, ja kokoavat naisten ja tyttöjen kokemuksia sekä jäsenjärjestöjen näkemyksiä ympäri Euroopan. Viimeisen 30
vuoden aikana naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksia edistävien kansainvälisten mekanismien implementoiminen on jäänyt kesken.
Naisten ja miesten tasa-arvon varmistaminen ja sukupuolinäkökulman sisällyttäminen kaikkiin päätöksenteon ja rahoituksen
viitekehyksiin on Euroopan unionin velvoite EU:n perussopimusten mukaisesti.
Eurooppa, joka toteuttaa naisten tasa-arvoa poliittisessa päätöksenteossa
Naiset ovat edelleen vahvasti aliedustettuina poliittisessa päätöksenteossa kaikissa Euroopan unionin toimielimissä ja
kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Puolet väestöstä puuttuu siis saleista ja käytäviltä, joissa tehdään päätöksiä elämästämme.
On taattava naisten ja miesten tasa-arvoinen edustus, joka heijastaa koko Euroopan väestön monimuotoisuutta.
Kaikkien on ajettava sitä vahvasti yhdessä, sillä siten voimme muuttaa poliittisia instituutioita niin, jotta niiden keskiöön
nousevat ihmiset sekä yhteinen planeettamme.
Eurooppa, joka takaa naisten taloudellisen riippumattomuuden
Naisten ja miesten tasavertainen taloudellinen riippumattomuus on tärkeää tasa-arvolle ja vapaudelle, mutta sitä ei ole
toteutettu missään Euroopan maassa. Meidän on lopetettava talouskuripolitiikka ja investoitava siihen, että köyhyyden
naisistuminen voitetaan. Köyhyyden naisistuminen vaikuttaa erityisesti marginalisoituihin naisiin, jotka ovat kokeneet
monia syrjinnän muotoja (kuten rasismi, vammaisten ihmisten syrjintä, homofobia…). On ryhdyttävä konkreettisiin
toimiin työttömyyden sekä kehnojen työsuhteiden korjaamiseksi, mikä koskettaa erityisesti naisia.
On tuotava esiin, kuinka epätasa-arvoinen on palkattoman hoivatyön sukupuolijakauma ja kuinka pysyviä ovat erot
palkoissa, elinikäisissä tuloissa ja eläkkeissä. Naisten ja miesten tulee olla tasa-arvoisia sekä hoivaajina että
tulonhankkijoina läpi elämän..
Eurooppa ilman naisiin kohdistuvaa väkivaltaa
Miesten harjoittama väkivalta on monien naisten ja tyttöjen jokapäiväistä todellisuutta ympäri Eurooppaa. Naisiin
kohdistuva väkivalta on naisten ja miesten välisen rakenteellisen eriarvoisuuden ytimessä – silti sitä edelleen
aliarvioidaan, tapaukset etenevät harvoin oikeuteen ja asia on yhteiskunnassa epäpolitisoitu. Naisiin kohdistuvan
väkivallan poistaminen on olennainen askel tasa-arvon saavuttamiseksi yhteiskunnassa. Meidän on toimittava yhdessä
kaiken naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Meidän on yhdessä luotava rauhan ja turvallisuuden
yhteiskunta. Kaikki naiset ja tytöt ansaitsevat elämän ilman väkivaltaa ja pelkoa..
Eurooppa, joka tarjoaa rauhan, turvallisuuden ja ihmisarvon kaikille naisille ja tytöille
On sitten kyseessä seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalioikeuksien kieltäminen tai rasististen ja nationalististen
näkökulmien priorisointi, miljoonien naisten ja tyttöjen terveys, hyvinvointi ja turvallisuus vaarantuvat päivittäin.
Vaadimme parempaa tulevaisuutta kaikille Euroopassa. Meidän on toimittava yhdessä, jotta kaikki naiset ja tytöt voivat
toteuttaa itseään täydesti turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä..
Eurooppa, joka ohjaa resursseja naisten ihmisoikeuksien ja naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseen sekä varmistaa
tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää resursseja
Taloudelliset päätökset ja investoinnit heijastavat poliittisia painopisteitä. Siksi kestävät rahoitusmekanismit ja resurssit
osoittavat, mikä on todellinen poliittinen sitoutuminen naisten oikeuksiin ja sukupuolten tasa-arvoon. Vaadimme, että
naisten oikeuksia edistävät järjestöt saavat kestävää rahoitusta naisliikkeen jatkuvuuden turvaamiseksi. Kehotamme
päätöksentekijöitä ottamaan käyttöön sukupuolitetoisen budjetoinnin naisten oikeuksien ja tasa-arvon toteuttamiseksi
kaikilla tasoilla.
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EUROOPPA, JOKA TEKEE TODEKSI NAISTEN TASA-ARVON
POLIITTISESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA

Vaatimuksemme Euroopalle:
 Varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvoinen
edustus poliittisessa päätöksenteossa 50/50 edustuksella kaikissa EU:n päätöksentekoelimissä,
mukaan lukien EU:n huippuvirat.
 Vahva poliittinen tasa-arvostrategia, joka kattaa
Euroopan poliittisen toimikauden vuosina 2019–2024 ja
joka kuvastaa EU:n velvollisuutta varmistaa naisten ja
miesten tasa-arvo..

Vaatimuksemme jäsenvaltioille:


 Poliittisten puolueiden on varmistettava naisten ja miesten
tasapuolinen edustus ehdokasasettelussaan ja vaalilistoillaan.
 Poliittisten puolueiden on sisällytettävä naisten ja
miesten välinen tasa-arvo ensisijaiseksi tavoitteeksi
vaaliohjelmissaan
 Kansallisten hallitusten on esitettävä ehdokkaita
komission jäseniksi siten, että varmistetaan naisten ja
miesten yhtäläinen edustus Euroopan komissiossa.

 Nimitetään EU:n komissaari, jonka yksinomaisena
vastuuna on naisten oikeudet ja naisten ja miesten
välinen tasa-arvo, ja joka osoittaa muille komissaareille.
 Otetaan käyttöön nollatoleranssi seksismiä, häirintää,
rasismia ja vammaisten syrjintää kohtaan kaikissa
Euroopan unionin toimielimissä ja parlamenteissa.

« Tuntemamme Eurooppa on muuttumassa. Naiset ja tytöt, jotka edustavat puolta väestöstä,
tarttuvat tähän ainutlaatuiseen demokraattiseen hetkeen edistääkseen pitkäkestoisia
eurooppalaisia arvoja tasa-arvoisen, osallistavan, monipuolisen ja demokraattisen Euroopan
luomiseksi – ja siinä ketään ei jätetä ulkopuolelle. EU-vaaleissa vuonna 2019 meidän on
muokattava tulevaisuutta yhdessä ja puolustettava arvojamme. Antifeministisen populismin ja
eristäytyvän kansallismielisyyden nousu on muuttanut voimakkaasti viime vuosien poliittista
maisemaa. Me emme suostu häviämään näille voimille. Uudistuva naisliike kasvaa nopeasti ja
vaadimme kaikkien naisten ja miesten välistä tasa-arvoa rajoista riippumatta. On samalla
muistettava, että muutokset tapahtuvat eri tahdissa eri puolilla Eurooppaa. Kehotamme kaikkia
edistyksellisiä EU-vaalien ehdokkaita liittymään meihin Euroopan kehittämisessä ja turvaamisessa
sellaiseksi, että voimme varmistua naisten ja tyttöjen yhtäläisistä oikeuksista: #Women for Europe
– Europe for Women / #Naiset Euroopan puolesta – Eurooppa naisille.»
Gwendoline Lefebvre, puheenjohtaja, European Women’s Lobby
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EUROOPPA, JOKA TAKAA KAIKKIEN NAISTEN YHTÄLÄISEN
TALOUDELLISEN RIIPPUMATTOMUUDEN

Vaatimuksemme Euroopalle:

Vaatimuksemme jäsenvaltioille:

 Varmistetaan kaikkien naisten taloudellinen
itsenäisyys, sisältäen yksilön oikeudet sosiaaliseen
suojeluun ja verotuksen oikeudenmukaisuus. Otetaan
huomoon työssäkäyvien köyhien asema ja prekaarin
työn lisääntyminen. Parannetaan työoloja naisvoittoisilla
aloilla ja lisätään niiden arvostusta vahvistamalla,
valvomalla ja uudistamalla EU:n voimassa olevaa
lainsäädäntöä

 Varmistetaan naisten ja miesten taloudellinen turva ja
riippumattomuus heidän toimiessaan jonkun toisen
hoitajina, mukaan lukien korvatut lakisääteiset
vapaapäivät. Kiinnitetään huomiota säädöksiin, jolla
voidaan suojata naisia ja miehiä kaikenlaiselta syrjinnältä
liityen äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaisiin.

 Otetaan käyttöön hoitotakuu koko eliniän mittaisen
hoidon tarpeisiin vastaamiseksi arvokkaana osana
toimivaa yhteiskuntaa. Investoidaan hoivan talouteen
ohjaamalla investointeja EU:n talousarviossa tälle
sektorille.
Otetaan
käyttöön
sukupuolitietoinen
budjetointi tasa-arvon valtavirtaistamisen välineenä sen
varmistamiseksi, että kaikki EU-raha edistää naisten ja
miesten tasa-arvoa.
 Varmistetaan, että makrotaloudellinen kehys mukaan
lukien Eurooppa 2020 -strategia ja eurooppalainen
ohjausjakso pyrkivät erityisesti edistämään naisten ja
miesten tasa-arvoa ja erityisesti naisten taloudellista
riippumattomuutta, kun tehdään makrotalouspolitiikan
vaikutusarviointeja ennen maakohtaisten suositusten
antamista
 Otetaan käyttöön eurooppalaiset tavoitteet koskien
vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoivan
infrastruktuureja.

 Nopeutetaan Barcelonan tavoitteiden toteuttamista
koskien kohtuuhintaisia, helposti saatavilla olevia ja
laadukkaita lastenhoitopalveluja.
 Otetaan käyttöön 5–10 prosentin vuotuinen tavoite
sukupuolten välisten palkkaerojen vähentämiseksi ja
nykyisen sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi
erityisesti ottamalla käyttöön "hoitopisteet", jotta
huomioidaan naisten osallistuminen kansantalouteen.
Varmistetaan, että hoitopisteitä annetaan myös miehille,
nyt ja tulevaisuudessa.
 Otetaan käyttöön vanhemmille tasapuoliset, eivaihdettavat, hoitovapaat, turvaten samalla äitiysvapaa
naisten oikeutena.
 Varataan riittävä rahoitus hoivapalvelujen laadun
varmistamiseksi ja hoitajien arvon kunnioittamiseksi sekä
ammatillisissa tehtävissä että omaishoitajina.

 Kaikissa toimenpiteissä on otettava huomioon
moniperusteiset ja risteävät syrjinnän muodot, joita
vammaiset
naiset,
etniset
vähemmistöt,
eri
sosioekonomisista ja koulutuksellisista taustoista tulevat
sekä nuoret tai vanhemmat naiset kohtaavat. Heidän
pääsynsä palveluiden piiriin, kohtuullinen työ ja
taloudellinen tuki ovat erityisen rajallisia ja heidän
panoksensa jää liian usein huomiotta.
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EUROOPPA JOSSA EI OLE NAISIIN KOHDISTUVAA
VÄKIVALTAA

Vaatimuksemme Euroopalle:

Vaatimuksemme jäsenvaltioille:

 Ratifioidaan ja pannaan täytäntöön Istanbulin
sopimus
naisiin
kohdistuvan
väkivallan
ja
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä
varmistetaan,
että
yleissopimus
sisällytetään
täysimääräisesti
EU:n
lainsäädäntöön
ja
päätöksentekoon ;

 Kaikki EU:n jäsenvaltiot ratifioivat ja panevat
täytäntöön Istanbulin yleissopimuksen viipymättä ja
varauksetta.

 Tarvitaan vahva EU:n oikeudellinen kehys naisiin
kohdistuvan väkivallan osalta ja pakollisten sekä
standardoitujen sääntöjen käyttöönotto kaikissa EUmaissa. Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin jälkeen
esitetään naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista
direktiiviä, otetaan käyttöön EU:n kattava strategia ja
uhridirektiivin täysimääräinen täytäntöönpano
 Varmistetaan ihmiskaupan vastaisen direktiivin
2011/36/EU tuominen kansalliseen lainsäädäntöön
siten, että huomion kohteena on erityisesti ihmiskaupan
sukupuolittuneisuus ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön
liittyvä ihmiskauppa.

 Varmistetaan kaikkien naisten ja tyttöjen
suojeleminen
väkivallalta
käyttämällä
neljän
ulottuvuuden ohjelmaa: Ehkäiseminen, toimintatapojen
integroiminen,
suojelu
ja
syytteeseenpano
rankaisemattomuuden lopettamiseksi.
 Otetaan käyttöön pohjoismainen malli (tai « tasaarvomalli ») prostituutiota koskien: dekriminalisoidaan
prostituution
harjoittaminen
ja
tarjotaan
terveydenhuoltoa, tukipalveluita ja pois prostituutiosta palveluita samalla kun varmistetaan ihmiskauppiaiden,
parittajien ja ostajien rikosvastuu ja syytteeseenpano.

« Uskomme feministiseen Eurooppaan, jota tukevat perusarvomme: naisten ja miesten välinen tasa-arvo,
monimuotoisuus, rauha, ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja kunnioitus. Tämän saavuttamiseksi on tehtävä vielä paljon
työtä: kehitys kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa on pysähtynyt. Naiset kohtaavat merkittäviä ja jatkuvia esteitä monilla
elämänalueilla, esimerkiksi terveyteen, turvallisuuteen, koulutukseen, työllisyyteen, työn ja perhe-elämän
yhteensovittamiseen, valtaan ja talouteen liittyvissä asioissa. Vuoden 2015 EIGE-tasa-arvoindeksi osoittaa, että naisten ja
miesten välisen eriarvoisuuden vähentämisessä kehitys on pysähtynyt 28 EU:n jäsenvaltiossa. Talouskuripolitiikka on ollut
katastrofi naisille, vaikuttaen erityisesti niihin, jotka kärsivät monista syrjinnän muodoista kuten rasismista, ikärasismista,
homofobiasta sekä vammaisuuteen ja kansalaisasemaan liittyvästä syrjinnästä. Tämän seurauksena naiset ovat
ajautuneet köyhyyteen useammin kuin miehet1. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii yhteiskunnallisten liikkeiden
kollektiivista lähestymistapaa, tiedostavia kansalaisia ja kaikkia, joilla on valta tehdä myönteisiä muutoksia
yhteisöissämme.
Meidän on edistettävä yhteiskunnistamme uudistettua näkemystä, joka perustuu toisistamme välittämiseen ja yhdessä
jaettuun vastuuseen planeetastamme. Euroopalla on velvollisuus rakentaa osallistava yhteiskunta: ylläpitää
ihmisoikeuksien, tasa-arvon, demokratian ja oikeusvaltion arvoja. EU:n perusperiaate on rauhan ja kansalaisten
hyvinvoinnin edistäminen: feministinen, huolehtiva Eurooppa hyödyttää meitä kaikkia. On tärkeää, että otetaan käyttöön
naisten ja tyttöjen erilaisille identiteeteille näkyvyyttä antava lähestymistapa toiminnassa kaikilla tasoilla sekä tunnistetaan,
kuinka moniperusteinen syrjintä voi eksponentiaalisesti vahvistaa syrjintää. Näin voimme yhdessä toteuttaa visiomme ja
vaikuttaa myönteisesti naisten ja tyttöjen arjen kokemuksiin kaikkialla Euroopassa
Joanna Maycock, pääsihteeri, European Women’s Lobby

EUROOPPA, JOKA TARJOAA RAUHAN, TURVALLISUUDEN JA
IHMISARVON KAIKILLE NAISILLE JA TYTÖILLE

Vaatimuksemme Euroopalle:

Vaatimuksemme jäsenvaltioille:

 Varmistetaan, että kaikki uudet ja jo olemassa olevat
turvapaikkamenettelyt ovat YK:n pakolaisjärjestön
kansainvälisen suojelun ohjeiden mukaisia. Kehitetään
sukupuolten tasa-arvoa koskevaa asiantuntemusta
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO)
rakenteessa, erityisesti perustamalla vastuutahoja, jotka
vastaavat sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen
koordinoinnista.

 Otetaan koulutusjärjestelmässä käyttöön kattavat
seksuaalikasvatusohjelmat kaikille ikäryhmille, käyttäen
ikätasoista sanastoa ja käsitellen suostumusta,
ihmissuhteita, seksuaaliterveyttä, LGBTQI+ -tietoa sekä
kysymyksiä
verkkoturvallisuudesta
koskien
verkkorikollisuutta ja pornografiaa.

 Varmistetaan, että humanitaarinen apu on
maahanmuuttoa
(EU:n
ulkopuolelta)
koskevien
poliittisten päätösten ytimessä: lisätään varoja
humanitaariseen apuun EU:n alueella sijaitseville leireille,
palautetaan kattavat etsintä- ja pelastustoimet
Välimerelle.
 Otetaan käyttöön toimenpiteitä seksismin ja
sukupuolistereotypioiden osoittamiseksi ja kieltämiseksi
tiedotusvälineissä ja koulutuksessa. Huomioidaan, että
seksismi
ja
streaotypiat
koskevat
erityisesti
moniperusteista syrjintää kohtaavia naisryhmiä.
Hyväksytään asiaa koskeva EU:n direktiivi, jota
säädettäessä
otetaan
huomioon
yhdenvertaisuusdirektiivi.
 Varmistetaan, että EU:n toimielimissä otetaan
käyttöön toimintaohjeet, joilla torjutaan
seksismiä,
seksististä viestintää ja häirintää työpaikoilla sekä eri
työohjelmissa.

 Edistetään vahvoja, ihmisoikeuksiin perustuvia
sitoumuksia
koskien
pakolaisten
ja
turvapaikanhakijoiden
siirtämistä
ja
uudelleensijoittamista. Tuetaan sitä kattavilla paikallisilla
ja
kansallisilla
kotouttamisstrategioilla,
joiden
toimenpiteissä huomioidaan sukupuolinäkökulma.
Huolehditaan siitä, että maahanmuuttajastatuksen
hakuprosessi on säädetty itsenäisesti totetutettavaksi,
jotta kukaan nainen tai tyttö ei joudu muiden kontrollin
alaiseksi oikeudellisen asemansa vuoksi.

Varmistetaan,
että
sukupuolisensitiiviset
terveyspalvelut ovat naisten terveysstrategian avulla
kaikille naisille ja tytöille vapaasti saatavilla riippumatta
oikeudellisesta ja taloudellisesta asemasta, iästä,
sijainnista, uskonnosta, etnisestä alkuperästä tai
elämäntavasta. Tähän on sisällytettävä sukupuolitauteja
koskevat tutkimukset, ehkäisyvälineet, aborttipalvelut,
äitiyspalvelut
sekä
neuvontaa
ja
tietoa
terveydenhuollosta ymmärrettävällä kielellä, jotta
voidaan huomioida moninaisten naisten taustat ja sekä
erityispalvelut « riskiryhmiin » kuuluville.
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EUROOPPA, JOKA OHJAA RESURSSEJA NAISTEN
IHMISOIKEUKSIIN SEKÄ NAISTEN JA MIESTEN TASAARVOON, JA VARMISTAA TASA-ARVOISET
MAHDOLLISUUDET JA RESURSSIEN KÄYTÖN

Vaatimuksemme Euroopalle:

Vaatimuksemme jäsenvaltioille:

Varmistetaan,
että
EU:n
talousarvio
on
sukupuolisensitiivinen, ympäristön kannalta kestävä ja
edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta

 Osoitetaan rahoitusta naisten oikeuksien ja
sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi kaikilla tasoilla,
mukaan luettuna sukupuolitietoinen budjetointi
kansallisissa talousarvioissa, siten että vastataan
moninaisten naisten tarpeisiin ja oikeuksiin

 Vahvistetaan rahoituskehystä sukupuolten tasaarvolle, mukaan lukien kaikkien EU:n rakennerahastojen
ja koheesiorahastojen yhteisten säännösten asetus
2021–2027

 Lisätään naisjärjestöjen tukea sekä EU:n sisällä että
EU:n ulkopuolelle ulottuvassa toiminnassa.


Esitellään
sukupuolitietoinen
budjetointi
monivuotiseen rahoituskehykseen ja varmistetaan
korvamerkityt rahoitusohjelmat, jotka koskevat naisten
oikeuksia
ja
sukupuolten
tasa-arvoa,
ml.
sukupuolentutkimus.

.»
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Tietoja European Women’s Lobbysta:
European Women’s Lobby on EU:n suurin kattojärjestö naisjärjestöille, jotka edustavat naisia kaikista EU:n jäsenvaltioista ja kolmesta
ehdokasvaltiosta. Vaadimme muutosohjelmaa, jossa määritellään selkeä kollektiivinen visio feministisestä Euroopasta: haastamme
stereotypiat, seksismin ja patriarkaaliset arvot.
Tämä manifesto tuotettiin EWL Women in Politics Working Group/Naiset politiikassa -työryhmän arvokkaan työn ansiosta.
50/50 -logo: Egle Plytnikaite
Etusivun kuva: Lyse Ishimwe
Ikonit: Freepik (www.flaticon.com)
www.womenlobby.org #WomenForEurope
Instagram @womenforeurope
Facebook European Women’s Lobby
Twitter @EuropeanWomen

Äänestä naisten tulevaisuuden puolesta Euroopan vaaleissa 23. – 26. toukokuuta 2019 !

#WomenForEurope – Eurooppa naisille : Tulevaisuutemme alkaa nyt !
European Women’s Lobbyn kampanjamanifesti

This publication has been funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union.
The information contained in the publication does not necessarily reflect the position of the European Commission.

