Våld mot kvinnor
Våld mot kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett betydande jämställdhetsproblem. Det är anmärkningsvärt allmänt i Finland jämfört med många andra länder
i Europa. Våld mot kvinnor orsakar både mänskligt lidande
och stora ekonomiska kostnader för samhället.
Våld mot kvinnor är t.ex. våld i nära relationer, sexuellt våld
och trakasserier på grund av kön. Våldet kan vara fysiskt,
psykiskt, ekonomiskt eller sexuellt. Våld mot kvinnor förekommer även i form av
•
•
•
•

kvinnohandel
utnyttjande inom prostitution
kvinnlig könsstympning
”hedersrelaterat” våld och ”hedersrelaterade” mord.

Särdrag hos våld mot kvinnor
Kvinnor möter våld i synnerhet inom parrelationen, familjen och på arbetsplatsen. Våldsoffret känner ofta förövaren.
Bland kvinnor är det vanligare än bland män att våldsverkaren är en före detta eller nuvarande partner. Sexuellt våld
anses vara en särskilt sårande våldsform. Det drabbar oftast
kvinnor och flickor. Sexuellt våld är en djup kränkning av
en människas självbestämmanderätt och kan ha långvariga
konsekvenser.

INFORMATION OM
KÖNSRELATERAT VÅLD

Centret för jämställdhetsinformation (Institutet för hälsa
och välfärd) är en riksomfattande informationstjänst som
erbjuder aktuell och forskningsbaserad information om
jämställdhet.
www.thl.fi/sv/web/jamstalldhet/jamstalldhet-i-finland/valbefinnande/konsbetonat-vald

Våld mot kvinnor är ett uttryck för maktförhållandena mellan könen i samhället. Det upprätthåller ojämställdheten och
diskriminerar kvinnor.
När våldet granskas är det bra att utöver kön även beakta
andra omständigheter kring personen och i synnerhet situationen för människor i sårbar ställning. Våld mot kvinnor med
funktionsnedsättning är t.ex. mycket vanligare än våld mot
andra kvinnor.

Förebyggande av våld mot kvinnor
Att förebygga våld mot kvinnor har varit ett mål för Finlands
jämställdhetspolitik sedan slutet av 1990-talet. Målen har
i huvudsak gällt bekämpning av våld i nära relationer och
stöd till offer. Uppmärksamhet har också riktats mot sexuellt
utnyttjande av kvinnor, våld på arbetsplatsen samt människohandel och prostitution. Det senaste programmet för minskning av våld mot kvinnor utarbetades för 2010–2015 och
genomfördes som ett samarbete mellan fyra olika ministerier och förvaltningsområden. Programmet innehöll sammanlagt över 60 konkreta åtgärder med målet att förebygga våld,
skydda och stödja offret och ställa gärningsmannen till svars.

Istanbulkonventionen
Istanbulkonventionen, dvs. Europarådets konvention om
förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av
våld i hemmet, trädde i kraft i Finland 2015. Konventionen
innehåller bestämmelser om omfattande och samordnade
verksamhetsprinciper. I Finland gäller konventionen även
pojkar och män, som blir utsätta för våld i nära relationer.
Genomförandet av konventionens bestämmelser övervakas
av en grupp experter på bekämpning av våld mot kvinnor
och våld i hemmet.
Målen med Istanbulkonventionen är bland annat
att
•

förebygga och avskaffa våld mot kvinnor och våld i
hemmet

•

skydda våldsoffer och erbjuda dem stödtjänster
(såsom skyddshem och en hjälptelefon)

•

ställa gärningsmännen till svars

•

främja jämställdheten

•

främja samarbetet mellan myndigheter och
organisationer i bekämpningen av våldet.

NOLLINJEN 080 005 005

Nollinjen är en hjälptelefon för
personer som blivit utsatta för
våld i nära relationer eller våld
mot kvinnor:
www.nollalinja.fi/sv

ISTANBULKONVENTIONEN

Mer information om Istanbulkonventionen:
www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
Konventionstexten:
www.coe.int/en/web/istanbul-convention/text-of-theconvention

