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MIETINTÖ JÄSENEHDOTUKSESTA

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta mietintö,

joka koskee

jäsenehdotusta
yhteisistä panostuksista lähisuhdeväkivaltaa
vastaan kaikkialla Pohjolassa

Ehdotus

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa,

että Pohjoismaiden neuvosto ei jatka jäsenehdotuksen A 1650/välfärd
käsittelyä

Taustaa

Sosiaalidemokraattinen ryhmä ehdottaa, että

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle

että se pyrkii siihen, että Pohjoismaiden hallitukset laativat ja hy-
väksyvät strategian lähisuhdeväkivaltatapausten ehkäisemiseksi ja
tapausten vähentämiseksi.

että kaikki Pohjoismaat pyrkivät siihen, että kunnissa laaditaan
toimintasuunnitelmia lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisemiseksi,
havaitsemiseksi ja sen torjuntaa koskeviin toimenpiteisiin ryhtymi-
seksi.

että se järjestää lähisuhdeväkivaltaa käsittelevän yhteispohjois-
maisen konferenssin, jonka kautta Pohjoismaat voivat oppia toisil-
taan ja löytää parhaita ratkaisuja lähisuhdeväkivallan torjumiseksi
ja vähentämiseksi.

että se järjestää yhteispohjoismaisen konferenssin lasten oikeuk-
sista Pohjolassa, jonne kutsutaan keskeiset avainhenkilöt.

että kaikki Pohjoismaat tarkistavat tukensa lähisuhdeväkivallan
torjunnan parissa toimiville vapaaehtoisjärjestöille.

Valiokunnan näkemykset
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Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mielestä on erittäin tärkeää torjua lä-
hisuhdeväkivaltaa, ja se pitää pohjoismaista alan yhteistyötä tervetullee-
na.
Siksi onkin ilahduttavaa todeta, että tasa-arvoasiain Pohjoismaiden minis-
terineuvosto on Suomen puheenjohtajuuskaudella vuonna 2016 tarttunut
ajankohtaiseen aiheeseen: toimiin naisiin kohdistuvan väkivallan ja lä-
hisuhdeväkivallan torjumiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvosto suunnit-
telee muun muassa laativansa lähisuhdeväkivaltaa koskevan raportin, jo-
ka esitellään syksyllä pidettävässä konferenssissa. Tasa-arvoministerin ja
vuoden 2016 puheenjohtajamaa Suomen syksyn istunnon yhteydessä pi-
tämässä yhteiskokouksessa myös Pohjoismaiden neuvosto kutsuttiin osal-
listumaan konferenssiin.

Sukupuoleen perustuva väkivalta on pitkään ollut Pohjoismaiden ministe-
rineuvoston tasa-arvotyössä priorisoitu aihe, muun muassa seuraavien
teemojen myötä: "Nollatoleranssi sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koh-
taan" vuosina 2010–2014 ja "Naisrauha – naisiin kohdistuva väkivalta"
vuosina 2000–2004.

Lisäksi Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) jär-
jestää Kööpenhaminassa 27. toukokuuta lasten oikeuksien seminaarin, jo-
hon valiokunnan jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan. Seminaarikutsu
löytyy päiväjärjestyksen kohdasta 47/16.

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta voi näin ollen katsoa, että valtaosa et-
tä-lauseissa esitetyistä toimista on jo käynnistetty, ja Pohjoismaiden neu-
vosto voi ministerineuvoston eri konferensseihin osallistumalla vaikuttaa
siihen, että tämä tärkeä kysymys saa huomiota.

Konferenssien ohella Pohjoismaiden neuvosto käy ministerineuvoston
kanssa vuoropuhelua yhteistyöstä kansalaisyhteiskunnan kautta. Teke-
mällä yhteistyötä tämän kanavan kanssa on täysin mahdollista vaikuttaa
siihen, miten Pohjoismaiden ministerineuvosto painottaa vapaaehtoissek-
torin tärkeää tukiroolia lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä.

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa siksi, että Pohjoismaiden mi-
nisterineuvostossa jo käynnissä olevia prosesseja lähisuhdeväkivallan kar-
toittamiseksi seurataan sen sijaan, että asetutaan tukemaan taas yhtä
uutta ehdotusta samasta aiheesta.

Oslossa 19. huhtikuuta 2016
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