Eurovaalimanifesti 2019
Maailman naisista 30 prosenttia kärsii fyysisestä ja/tai seksuaalisesta väkivallasta ja vähintään 200 miljoonaa
naista ja tyttöä kohtaa naisten sukuelinten silpomista. Silpominen on globaali käytäntö, joka liittyy vahvasti
perinteiden sanelemiin sosiaalisiin normeihin – ei mihinkään tiettyyn uskontoon. Pelkästään Euroopan
unionissa yksi kolmesta naisesta ja tytöstä kokee väkivaltaa 15. ikävuoden jälkeen, ja lähes miljoona naista ja
tyttöä elää tällä hetkellä silpomisen aiheuttamien elinikäisten seurausten kanssa.
Viimeisten viiden vuoden aikana EU on sitoutunut vahvistamaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan
ehkäisyä, väkivallasta selvinneiden suojelua ja syyllisten syytteeseenpanoa, sekä luomaan entistä
yhtenäisempää politiikkaa sukupuolten välisen eriarvoisuuden poistamiseksi. EU:n lainsäädännössä on
kiinnitetty enenevissä määrin huomiota naisten sukuelinten silpomisen ongelmaan sekä Euroopassa että sen
ulkopuolella. EU on toteuttanut kattavan eurooppalaisen toimintasuunnitelman, kohdentanut rahoitusta,
tukenut ongelman kanssa työskenteleviä kansalaistoimijoita sekä vaatinut poliittista sitoutumista naisten
sukuelinten silpomisen lopettamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi.
Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, ja nyt on aika laajentaa sitoumuksia ja toimia, joilla voidaan varmistaa
naisten sukuelinten silpomisen jäävän menneisyyteen. Annetaan yhdessä tuleville sukupolville maailma ilman
väkivaltaa.
End FGM EU - verkosto ja sen jäsenet kehottavat vuoden 2019 eurovaaliehdokkaita sitoutumaan
seuraaviin seitsemään kohtaan:
1. Ylläpidetään ja laajennetaan Euroopan unionin sitoumuksia torjua naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa
väkivaltaa, sukuelinten silpominen mukaan lukien
2. Tuetaan Euroopan unionin Istanbulin sopimuksen ratifiointia, jotta päästäisiin kansainvälisiin
standardeihin kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja silpomiseen
3. Ei käytetä naisten sukuelinten silpomista maahanmuuttovastaisen tai islamofobisen retoriikan tai
toimien välineenä, ja varmistetaan, että turvapaikkapolitiikka kunnioittaa ihmisoikeuksia, ja että
silpomista kohtaavia naisia ja tyttöjä suojellaan asianmukaisesti
4. Otetaan silpomisen kohteena olevat yhteisöt mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan
heihin vaikuttavia toimia, ja kohdennetaan resursseja kestävällä, joustavalla ja saavutettavalla tavalla
5. Nähdään nuoret täysimääräisinä toimijoina ja kyvykkäinä muutoksentekijöinä, kuunnellaan heitä ja
otetaan heidät mukaan heihin vaikuttavien säädösten suunnitteluun
6. Tehdään rahoitusjärjestelmistä maantieteellisesti joustavampia, jotta voidaan rakentaa siltoja
alueiden välille ja poistaa silpominen maailmanlaajuisesti
7. Kehotetaan asiaankuuluvia ammattilaisia kouluttautumaan silpomiseen liittyvien aiheiden osalta, jotta
mahdollistetaan parempaa tukea silpomista kohdanneille tai silpomisen riskiryhmiin kuuluville naisille
ja tytöille yhteistyössä yhteisöjen kanssa

