Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan perustellusti pitää yhtenä Suomen vakavimmista
ihmisoikeusloukkauksista. Suomi on saanut vuosikausia lukuisilta eri sopimusvalvontaelimiltä ja muilta
toimijoilta huomattavan määrän suosituksia ja huomautuksia naisiin kohdistuvan väkivallan
yleisyydestä ja riittämättömistä toimenpiteistä väkivallan poiskitkemiseksi Suomessa.
Maailma muuttuu ja naisiin kohdistuva väkivalta saa uusia muotoja ja väkivaltaan käytetään uusia
välineitä. Elämme elämäämme kodin ja kadun lisäksi nykyisin myös verkossa. Ulkoasiainministeriön,
Naisjärjestöjen Keskusliiton, Naisten Linjan ja eduskunnan naisverkoston yhteinen seminaari nostaa
esille internetin ja teknologian aiheuttamat haasteet mutta myös niiden tarjoamat mahdollisuudet
naisten oikeudelle elää väkivallatonta elämää.
Netti ei ole erillinen maailma, vaan osa omaamme, ja se heijastaa samoja valtasuhteita kuin muukin
arkimaailmamme. Tästä huolimatta asenteet netissä tapahtuvaan häirintään tai teknologian
edesauttamaan väkivaltaan ovat usein vähätteleviä ja ratkaisuvaihtoehdoksi tarjotaan usein naisten
elämää rajoittavia ja syyllistäviä keinoja.
Toisaalta väkivallan osittainen siirtyminen sähköiseen muotoon tuo usein esimerkiksi uuden todisteiden
keräämismahdollisuuden: uhkaukset, jotka ennen tehtiin puhelimessa tai kasvokkain tallentuvat nyt
sähköisesti. Tuki on myös lähempänä, apua ja tietoa saa nopeasti ja helposti. Häirintätapauksissa
usein on iso joukko puolustajia heti tukena julkisesti. Verkkoalustalla toimivat vertaisryhmät yhdistävät
väkivaltaa kokeneita naisia pieniltä paikkakunnilta toistensa tueksi.
Seminaarin tarkoituksena on kartoittaa käytännön toimenpiteitä ja keinoja, joilla eri toimijat kykenevät
paremmin hahmottamaan viestintävälineiden vaikutuksia naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja sen
moninaisiin muotoihin, sekä tuloksellisesti vähentämään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tarkoituksena
on tuoda ilmi ja jakaa syvempää tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta sekä hahmottaa sellaisia
konkreettisia keinoja ja edellytyksiä, joiden avulla pääsemme irti väkivallasta.
Osallistu keskusteluun viestiseinällä osoitteessa viestiseina.fi/um tekstiviestillä numeroon
12151 aloita viesti UM tai somen kautta #kolmesadasta ja #tasaarvo100

Ohjelma
Aamupäivän moderaattorina: toimittaja Pirjo Auvinen
9.00

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Tiedotustilaisuus lehdistölle

9.25

Seminaarin avaus, puhemies Maria Lohela

9.30

CEDAW -sopimuksen merkitys naisiin kohdistuvan väkivallan
poistamisessa,
professori Niklas Bruun

9.50

Istanbulin sopimus, naisiin kohdistuvan väkivallan eri muodot,
ihmisoikeuskysymykset, varapuheenjohtaja,
emeritaprofessori Terttu Utriainen, Naisjärjestöjen Keskusliitto

10.10

Kysymyksiä ja kommentteja

10.25

Kansainvälinen key note
Cindy Southworth: Teknologia alustana ja välineenä naisiin kohdistuvalle
väkivallalle / Technology as a Platform and a Recourse to Violence Against
Women

11.10

Käytännön keinoja estää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa verkossa,
Julie de Bailliencourt: Safety @ Facebook

11.40

Kysymyksiä ja kommentteja

11.55

Tauko

12.05

Paneelikeskustelu Sanoista tekoihin – miten jatkamme tästä?
Eva Biaudet
Elina Nikulainen
Susanna Reinboth
Pirkko Mahlamäki
Natalie Gerbert
Annika Saarikko
Ville Niinistö

Puheenjohtaja / Naisjärjestöjen Keskusliitto
Toiminnanjohtaja / Naisten Linja ry
Toimittaja / HS
Pääsihteeri / Vammaisfoorumi,
Johtaja / Monika-Naiset liitto ry
Kansanedustaja
Kansanedustaja

Moderaattoreina: puheenjohtaja Sari Raassina, eduskunnan naisverkosto ja
lainsäädäntöneuvos Marjatta Hiekka, ulkoasiainministeriö
13.15

Kommenttipuheenvuorot:
Viima Lampinen
Puheenjohtaja / Seta
Veronika Honkasalo Tutkija / Nuorisotutkimusseura
Pia Puu Oksanen
Asiantuntija / Amnesty International Suomen osasto

13.30

Yhteenveto ja päätössanat: seminaarin suositukset ja jatko,
#kolmesadasta tasa-arvoteosta

