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Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunto naisten syrjinnän poistamista käsittelevän komitean 
(CEDAW) naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan yleissuosituksen uudistamisesta 
 
TANE kiittää mahdollisuudesta lausua yleissuosituksen nro 19 uudistamisesta. Kuten komitea toteaa, naisiin 
kohdistuva väkivalta on saanut uusia muotoja viimeisen 25 vuoden aikana ja on tärkeää, että yleissuositus 
päivitetään vastaamaan nykyisiä haasteita. TANE kuitenkin huomauttaa, että alkuperäinen yleissuositus 
sisältää edistyksellisiä linjauksia esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista. On tärkeää, 
että nämä linjaukset eivät vesity päivittämisen myötä. 
 
Toisaalta yleissuosituksesta puuttuu moni tärkeä naisiin kohdistuvan väkivallan muoto, jotka ovat 
valitettavasti yhä suurempi uhka sukupuolten tasa-arvolle, ihmisoikeuksille ja naisten ja tyttöjen 
hyvinvoinnille. Näitä ovat muun muassa prostituutio ja ihmiskauppa. Nämä tosin, toisin kuin naisiin 
kohdistuva väkivalta, mainitaan CEDAW-sopimuksen artiklassa 6, mutta on tärkeää nostaa ne näkyviin 
osana naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Komitea itse on nostanut prostituutiota ja ihmiskauppaa esiin omissa 
jäsenvaltioille antamissaan päätelmissä ja suosituksissa. Viimeksi vuonna 2014 komitea kehotti Suomea 
muun muassa varmistamaan, että ihmiskaupan uhreja ei karkoteta Suomesta, ryhtymään toimiin seksin 
oston kriminalisoimiseksi sekä varmistaa palvelut niille naisille ja tytöille, jotka haluavat irti prostituutiosta.  
 
Yleissuosituksessa pitäisi mainita myös kysyntä yhtenä ihmiskauppaa ja prostituutiota ylläpitävänä syynä. 
Kysynnän vähentäminen on nostettu vahvasti esiin YK:n järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa ns. 
Palermon pöytäkirjassa. Kysynnän vähentäminen on noussut yhä enemmän poliittiselle agendalle myös 
Euroopan Unionissa.  
  
Prostituution ja ihmiskaupan lisäksi yleissuosituksesta puuttuu muita tärkeitä naisiin kohdistuvan väkivallan 
muotoja, kuten pakkoavioliitot, sukuelinten silpominen, taloudellinen ja henkinen väkivalta. Nämä 
väkivallan muodot pitäisi avata tekstiin, esimerkiksi kohtaan yhdeksän (sivu 4).  
 
Muut ehdotukset ja kommentit: 
 

- TANE kannattaa ulkoministeriön huomioita esim. ’gender based’ -sanaparin pois ottamisesta 
’violence against women’ termistä ja muita asiakirjaan tehtyjä selventäviä lisäyksiä ja poistoja 
 

- kohta 2, sivu 2: lauseessa ”… a discrimination against women on the basis of sex” kysytään 
pitäisitkö termiä laajentaa. TANE ehdottaa, että lauseen loppuun lisättäisiin ”and gender”, jolloin 
sanapari huomioi sukupuolen moninaisuuden eikä rajoitu biologistisiin tulkintoihin siitä. 
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- kohta 12, sivu 5: TANE ehdottaa, että listaukseen paikoista ja tilanteista, jossa naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa tapahtuu, lisätään ”commercial context”, jotta kaupallisen seksin laaja kirjo tulisi 
mainittua myös. 

 
- Sivun 5 lopussa on epämääräinen ”human traffickin excluded?” -merkintä? Kuten aikaisemmin 

olemme todenneet, ihmiskaupan pitäisi näkyä vahvasti yleissuosituksessa. 
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