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Terhi Heinilä, pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto
European Women’s Lobbyn vuosikokous 2019 järjestettiin Brysselissä 6.8.6.2019. Kokouksessa käsiteltiin erityisesti EWL:n tämänhetkistä strategiaa ja
diversiteetin lisäämistä EWL:n toimintaan, järjestön eurooppalaisia hankkeita mm. naisten
taloudesta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja Euroopan parlamentin vaaleista, EWL:n
taloutta, vuoden 2019-2020 tavoitteita, vaikuttamista uuteen Euroopan parlamenttiin ja
uusiin komissaareihin ja Suomen EU-puheenjohtajakauden toimintaa naisten oikeuksien
näkökulmasta ja EU-maiden naisjärjestöjen Peking +25 -rinnakkaisraporttien suhteen.
Suomen vaalit, hallitus ja hallitusohjelma saivat suurta huomiota. Suomen
eduskuntavaalien erinomainen tulos naisten määrän suhteen eduskunnassa, naisten
korkea määrä uudessa hallituksessa (11/19), nuorten naisten korkea määrä hallituksessa
(6 alle 35-vuotiasta naisministeriä) ja Suomen hallitusohjelman naisten oikeuksien ja
sukupuolten tasa-arvon kunnianhimoiset tavoitteet, erityisesti hallitusohjelman EUpuheenjohtajakauden sukupuolten tasa-arvon tavoitteet saivat kokouksessa runsaasti
huomiota. Suomen esimerkkiä pidettiin toiveikkuutta antavana tilanteessa, jossa
naisjärjestöjen elintila monessa maassa on kaventunut ja kansalaisjärjestötoiminnasta
oltiin yleisesti huolissaan.
EWL:n vuosikokoukseen osallistui 31 kansallista naisjärjestöä ja 16
eurooppalaista ja kansainvälistä järjestöä. Suomesta kokoukseen osallistuivat
Anniina Vainio, järjestöpäällikkö, Naisjärjestöjen Keskusliitto (NJKL), Milla Pyykkönen,
pääsihteeri, Naisasialiitto Unioni ja observoijan statuksella Sonja Raunio, hallituksen
jäsen, NJKL ja Terhi Heinilä, pääsihteeri, NJKL. Samoin European Disability Forumin
edustajana, EWL:n työvaliokunnan jäsen Pirkko Mahlamäki. EWL:n Women in Politics ryhmän kokoukseen osallistui Annika Ojala.
Making Europe Work for Women -paneelikeskustelu
European Women’s Lobby järjesti ennen vuosikokousta paneelikeskustelun näkemyksistä
Euroopan unionin tilanteesta naisten oikeuksien suhteen.
Mukana paneelissa oli MEP Sirpa Pietikäinen, myös Marttaliiton puheenjohtaja ja
EWL:ssä suuresti arvostettu naisten oikeuksien puolustaja: ”Euroopan parlamentissa
naiset ovat kuu ja miehet ovat aurinko. Tämän on muututtava. Seksuaali- ja
lisääntymisterveysoikeudet, naisten työelämän oikeudet - olemme ottaneet suuresti
takapakkia tasa-arvokysymyksissä. Nyt on aika koota naisten liike, joka ei suvaitse
takapakkia ja naisten oikeuksien polkemista.
Tuen sydämestäni naisten oikeuksien komissaarin tehtävää ja tiekarttaa naisten
oikeuksien
kysymyksissä,
pakollinen
sukupuolitietoinen
budjetointi
ja
sukupuolivaikutusten arviointi, EU:n tasa-arvoinstituutti EIGE tarvitsee riittävät resurssit,
digitalisaatio ja teknologia - tytöiltä on kysyttävä mitä he haluavat teknologian
koulutuksen suhteen, naisyrittäjät. Euroopan unionin on ratifioitava Istanbulin sopimus.

Komissiolla on oltava sukupuolten tasa-arvon ohjelma, jäsenvaltioiden on
nimettävä naisia ehdokkaiksi. Kuinka vähän meillä onkaan naisia Euroopan
parlamentin taloutta käsittelevissä komiteoissa, vaikka päteviä naisia olisi tarjolla vaikka
kuinka paljon. Puoluejohtajat ovat parlamentissa miehiä. Miehille on hyvin vaikeaa nähdä
naisia politiikan tähtinä.”
Mukana oli myös maailmankuulu sopraano ja naisasia-aktivisti Barbara Hendricks:
”Taistelu feminismin puolesta on vasta alkanut. 300 vuoden orjuuden jälkeen alkoi
Amerikan apartheid. Olen pikkutytöstä lähtien ymmärtänyt, että olen erilainen ja minulla
ei ollut samanlaista arvoa. En kuitenkaan saanut vain arvoa, vaan sain myös
kunniakkuuden Martin Luther Kingin ja naisten liikkeestä, enkä ole koskaan sen jälkeen
tuntenut itseäni muuta kuin arvokkaaksi. Vanhempani eivät tienneet mitään klassisesta
musiikista, jota olen saanut laulaa. Äitini neuvoi minua, että älä koskaan ole riippuvainen
miehestä elämäsi aikana. Olen saanut kasvaa aktivistien kanssa.
Halusin tulla eurooppalaiseksi. Kun katson Euroopan unionia, on tasa-arvo keskeinen arvo.
Naiset ovat olleet kaduilla marssimassa kun presidentti Trump valittiin. Taistelu alkaa
tänään, se alkaa jokaisessa meissä.
Kaikki vallan keskeiset tehtävät Euroopan
komissiossa, naisten tulee olla niissä mukana. Meidän tulee olla siellä missä valta on. Jos
Eurooppa luovuttaa keskeisissä naisten oikeuksien ja ihmisoikeuskysymyksissä, se näkyy
välittömästi maailmalla Eurooppaa seuraavissa, taloudellisesti vähemmän vauraassa
maissa. Jos kunnioittaen sukupuolten tasa-arvoa kaikissa tilanteissa, koko yhteiskunta
kehittyy.”
Najat Vallaud-Belkacem, aiempi Ranskan naisten oikeuksien ministeri, puhui
ekstremismistä ja populismista, Ranskan parlamentin naisten määrän kasvamisesta,
stereotypioista naisten ja miesten välillä, syrjinnästä, seksismistä, #metoo-liikkeen
merkityksestä. ”Naisten oikeudet eivät ole politiikan ja median sydämessä Ranskassa.
Edustus on edelleen vähäisempää ja stereotypiat voimassa. On tärkeää, että naisten
oikeuksilla on keskeiset tukipilarit, sellaiset kuten Istanbulin sopimus. Naisten tukeminen
vaaleissa menestymiseen on tärkeää. Pienilläkin asioilla on merkitystä, kulttuurilla,
elokuvilla.”
Monika Ladmanova, joka on toiminut tasa-arvosta vastaavan komissaari Vera
Jourovan neuvonantajana. ”Yritimme näiden viiden vuoden aikana laajentaa sukupuolten
tasa-arvoa eri alueille. Euroopassa on vielä todella paljon tekemistä. Inkluusio on
keskeistä. Kaikkien naisten ryhmien tulee olla mukana komission naisten oikeuksien
strategiassa.”
Haluamme 50-50 -komission ja feministisiä komissaareja, muistutti EWL:n tavoitteista
järjestön pääsihteeri Joanna Maycock.

European Women’s Lobbyn vuosikokous 2019
European Women’s Lobbyn strategian arviointi
EWL on tehnyt laajan strategian arviointiprosessin, jossa kysyttiin hallituksen
jäseniltä, muutamilta jäseniltä, toimiston työntekijöiltä haastatellen seuraavia
kysymyksiä:

-

Mikä on kokemuksesi kanssakäymisestä ja yhteistyöstä EWL:n kanssa? Hyvät asiat
ja ne joissa parantamisen varaa.
Mitä vaikuttavia kertomuksia / esimerkkejä sinulla on työskentelystä EWL:n
strategisten tavoitteiden suunnassa?
Mitkä ovat suurimmat muutokset ja haasteet EWL:n EWL:n sisäisessä
työskentelyssä ja mitkä vaikuttavat EWL:n työhön?
Mikä yksi asia meidän tulisi saavuttaa ja välittää yhteisesti saavuttaaksemme
tulevaisuuden tavoitteet ensi vuonna?

Haasteina ovat ulkoinen poliittinen ympäristö, the Rise of Alt Right, jännitteet naisten
oikeuksien ja sukupuolen uudelleenmäärittelyn kesken, muutokset EU-politiikassa ja
instituutioissa,
maahanmuuttoja
pakolaiskriisi,
kansalaisyhteiskunnan
tilan
pienentyminen.
EWL:n sisäiset prioriteetit: lisää edistystä moninaisuuteen ja tietoisuuden lisäämiseen,
mitä se tarkoittaa, käytäntöjen haastaminen, jotta olisimme enemmän inkluusivisia,
tarvitaan lisää monimuotoisuutta (diversity), inklusiivisuutta, tulee työskennellä
kollektiivisen identiteetin puolesta, kuka on ME, enemmän sosiaalista aikaa kokouksissa,
osaamisen kehittämistä naisjärjestöissä rahoituksen lisäämiseksi, nuorten naisten määrän
lisääminen.
Ulkoiset prioriteetit: Istanbulin sopimuksen implementointi, kampanjointi EP-vaalien
jälkeen, koulutus seksi, valta ja seksuaalisuus, sukupuolitietoinen budjetointi, feministisen
liikkeen uhat ja mahdollisuudet.
Uuden strategian 2020-2024 tulee sisältää strategisia tavoitteita maahanmuutosta ja
pakolaisista, ilmastonmuutoksesta ja maapallon lämpenemisestä, terveydestä,
hyvinvoinnista ja mielenterveydestä, yhteiskunnan uusista rakenteista, naisten suhteesta
valtaan.
Sisäisesti tarvitaan rahoitusta seuraavaan strategiaan, kasvusuunnitelman EWL:lle,
Women’s Fund jäsenille.
Seuraavista teemoista keskusteltiin: Kuka olen, mitkä ovat kiinnostuksen kohteeni? Mihin
ryhmään kuulumme? Mikä on tavoitteemme? Miten toimimme yhdessä, mitkä ovat
menetelmät?
Mikä on keskeistä EWL:n toiminnassa tänä vuonna?
seurata Euroopan parlamentin vaalien tuloksia ja seurata EWL:n kampanjoiden
vaikutuksia
vaatia Euroopan unionin komissiolta sukupuolten tasa-arvon strategiaa
tukea feministisiä naisia valtaan parlamentissa ja sen komiteoissa
tehdä yhteistyötä Suomen EU-puheenjohtajakauden kanssa. Huomioitava, että
Suomen hallituksen ohjelmassa on unionin tasa-arvostrategian edistäminen ja
sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:n talousarviossa ja rahoituksen
valvontamekanismeja tehostetaan.
käyttää kansainvälisiä velvoitteita CEDAW ja Peking +25
intersektionaalisuus ja sukupolvien välinen tasa-arvo

Vuosi 2018-2019 on ollut European Women’s Lobbylle hyvin aktiivinen. Järjestö on
toteuttanut “Together for a Feminist Europe” -strategiaa, valmistautunut Euroopan
parlamentin vaaleihin, työskennellyt Worklife Balance -direktiivin suhteen työelämän tasaarvoistamiseksi ja Istanbulin sopimuksen hyväksymisen puolesta EU:ssa. Vuosi 20182019 on ollut ensimmäinen uuden EWL:n puheenjohtajan Gwendoline Lefebvren ja
hallituksen kanssa. Uuden tiimin rakentaminen ja työskentelymetodien rakentaminen on
ollut keskeistä. Diversiteetin ja tasa-arvon lisääminen on ollut keskeistä. EWL:lle on saatu
uutta rahoitusta Euroopan komissiolta ja myös yksityisiltä yrityksiltä hankerahaa.
#20yrsEndDemand -kampanja aloitettiin 17.10.2018 ja sillä juhlistettiin EWL:n 20
vuotta sitten otettua kantaa prostituutiosta. Kroatia, Kreikka, Luxemburg ja Irlanti ovat
hyväksyneet viimeisen vuoden aikana Istanbulin sopimuksen.
Erityisesti Irlannin 8.3.2019 Istanbulin sopimuksen hyväksyminen sai suurta
huomiota. Irlannissa oli myös mahdollista ensimmäistä vuotta saada laillinen abortti.
Irlannin naisjärjestön johtaja Orla O’Connor listattiin 100 merkittävimmän naisen listalle,
samoin kuin EWL:n pääsihteeri Joanna Maycock.
EWL:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen observatorio toimii aktiivisesti.
Iso-Britannia, Hollanti ja Saksa juhlistivat naisten 100-vuotista äänioikeutta.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ja seksuaalinen hyväksikäyttö -työryhmä,
politiikka: naisiin kohdistuva väkivalta, seksuaalioikeudet ja terveys, kieli: miten
puhumme näistä teemoista. Kansallisia raportteja kerättiin ja järjestettiin kokous.
EWL:n feministinen talous -työryhmä on työstänyt manifeston the Purple Pact
naisten taloudellisesta itsenäisyydestä, naisten oikeuksista ja arvoista taloudessa. EWL
jatkoi sukupuolten tasa-arvon näkökulman tarkastelua EU:n monivuotisessa
rahoituskehyksessä.
EWL:n talous
EWL:n oma talous pysyi vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla. Budjetista 73 prosenttia
Euroopan komissiolta, lisärahoituksen osuus 16 prosenttia, jäsenmaksut 3 prosenttia.
Kuluissa 25 prosenttia kului palkkoihin, toimitaan 22 prosenttia, kokouksiin 16 prosenttia,
veroihin (& social charges 33 prosenttia). Budjetti on kokonaisuudessaan noin 1,77
miljoonaa euroa.
Yksityistä rahaa saadaan seuraavilta yrityksiltä: Chanel, Google, European Investment
Bank, Novo jne. Hyväksytty taloudellisen kasvun skenaario vuosille 2016-2020.
Tavoitteena vuoteen 2020 oli 2 miljoonaa euroa, joka on lähes saavutettu.
Strategisena tavoitteena on ollut vahvan rahoitusmallin saavuttaminen
varainkeruuseen. Samoin strategiassa korostetaan hallitusten jäsenten vastuuta
yritysrahoituksen lisäämisessä. Samoin on lisätty varainkeruuseen ja hankkeisiin liittyvien
taitojen lisäämistä.
EWL on kasvattanut systemaattisesti taloudellista reserviään. Vuodelle 2019 on
varmistettu jo 75 prosenttia lisärahoituksesta. EWL:llä työskentelee kokopäivätoiminen
varainkeruun ammattilainen, joka työskentelee yhdessä EWL:n hallituksen talousryhmän

kanssa. EWL on saamassa valmiiksi Mainframe Proposal (MFP), jossa tarkastellaan
varainkeruuta.
Hallituksessa on toiveita, että nykyiset varainkeruun eettiset säännöt tulee
uudistaa. EWL:n arvot tulee aiempaa paremmin lisätä osaksi varainkeruuta ja sen
periaatteita. EWL:n työn monitorointi tulee olla aiempaa tehokkaampaa. Yrityksiä
kiinnostaa se, miten työ on onnistunut ja millaisia tuloksia olemme saaneet aikaiseksi.
Tavoitteena on kestävä kasvu ja kehitys, EWL:n EU-hankkeiden johtaminen ja
solidaarisuuden ja sisaruuden lisääminen ja yhteinen varainkeruu EWL:n jäsenten kanssa.
EWL:n rahoituksen perustuminen eettisyyteen nosti paljon keskustelua.
EWL GA 2020
EWL:n 2020 vuosikokous suunnitellaan yhdistettäväksi ensi vuonna vietettävään
EWL:n 30-vuotisjuhlavuoteen ja kesäkuussa Ranskassa järjestettävään
Peking+25-vuotta juhlistavaan Global Forumiin. Uusi strategia valmistuu ja sitä
hyödynnetään tulevan vuoden työssä. Euroopan unionin instituution uudet rakenteet ja
uudet kontaktit hyödynnetään EWL:n edunvalvontatyössä. Useat EWL-hankkeista jatkuvat
tulevana vuonna. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat keskeisellä sijalla
EWL:n työssä ja miten EWL voi tukea jäsenjärjestöjään ympäri Eurooppaa. Haluamme
ehdottaa SRHR:ään liittyen prosessia, johon kaikki EWL-jäsenet voivat osallistua.
”We will be working hard to demand that the EU puts women’s rights back at the
heart of its political project: with a full strategy for equality between women and men,
institutionalised annual meetings of Ministers for women’s rights, and clear work towards
gender mainstreaming and gender budgeting. We will continue to push for women’s rights
to be at the centre of the future (post) Europe 2020 Strategy.
In 2020, we will see the 25th Anniversary of the Beijing Platform for Action, which
UN Women plans to mark by organising a global gathering in France of women’s CSOs,
governments and other actors to push for the acceleration of progress on women’s rights
and equality between women and men. 2020 is also the year EWL will celebrate its
30th Anniversary. Celebrating and learning from our Herstory while building our future
strategy and work will also be reflected in our work in 2020.
We continue to see women disproportionately impacted by the disastrous
austerity measures imposed. Women of colour, migrant women, young women, women
experiencing poverty and women with disabilities are particularly heavily impacted by
unemployment, precarious jobs and increasing inequality, reductions in essential public
services, and the erosion of social protection, welfare and pension schemes. With pressure
on jobs and the very future of work, coming alongside dramatic demographic shifts we are
witnessing a restructuring of the economy and society that may lead to increasing pressure
on women to revert to traditional roles in the home, as well as becoming even further
exposed to exploitation and violence.
As we work to spread and deepen our vision for a feminist economy in the “Purple
Pact”, we are also experiencing a growing critical mass around the concept of “care” as a
central part of the story of the Future of Europe. It is also important to extend this
intersectional feminist discourse on care to include the importance of caring for our
environment and our planet. We will work with our members and allies (Trade Unions;

CSOs; governments and politicians) to bring feminist perspectives into the future EU
strategies on the economy and jobs (post Europe 2020).
In summary, key priorities for 2020 will be:
• To work with the renewed EU Institutions and governments to highlight and
campaign for the demands in the EWL Manifesto for the European elections:
especially for a new political Strategy for Equality Between Women and Men; proper
institutional mechanisms to support equality between women and men (fully fledged
Commissioner; ministerial meetings on equality between women and men; strong FEMM
Committee; gender budgeting in the multiannual financial framework (MFF));
• To ensure strong contribution of EWL members in the Beijing +25 anniversary,
including through national, regional and international processes. This will include strategic
use of the UN Women Global Conference in June in France that coincides with EWL GA and
30th anniversary;
• To collectively design and approve a Strategy for EWL’s future work from 2021.”
Iso-Britannia jatkaa EWL:n jäsenenä, Islanti uutena mukaan
Vuosikokouksessa hyväksyttiin muutos sääntöihin, jotta Iso-Britannian naisjärjestöt
voivat Brexitin mahdollisesti toteutuessa jatkaa mahdollisena EFTA-maana jäsenenä
EWL:ssä. Tänä vuonna myös Islannin naisjärjestö (toimitusjohtaja Brynnhildur Heidar-og
Omarsdottir) oli ensimmäistä kertaa mukana EWL:n vuosikokouksessa.
“The current deadline to reach an agreement for how the United Kingdom would leave the
European Union remain unclear and the scheduled exit date is not 100% confirmed but it
could happen before the end of 2019. At the moment, it appears unclear whether the UK
would become a member of the European Free Trade Association (EFTA). While current
full membership of EWL extends to countries that are EU member states, official EU
candidate countries and members of EFTA, we believe that as a feminist cross-border
association, we must continue to support and work with our sisters in the UK and thus
guarantee the continued membership of the current UK National Coordination regardless
of the UK’s future relationship with the EU. The same principles of solidarity, support and
collaboration should also be applied to any current EWL National Coordination should their
country’s formal relation to the EU change.
The current prospect of Brexit is requiring us to ask the General Assembly of EWL to
approve a motion requesting an additional paragraph in the Internal Rules that would
guarantee continued full membership for an existing member of EWL in good standing
regardless of a change of a country’s formal relation with the EU, provisions for which are
currently not foreseen in the EWL Statutes nor Internal Rules.”
Pohjoismaisen naisjärjestökokouksen järjestäminen
Keskustelimme Islannin Brynnhildur XXn kanssa mahdollisesta vuosittaisesta
pohjoismaisesta naisjärjestöjen kokouksesta. Paikkana voisi olla Kööpenhamina. Jokainen
vastaisi omista kuluistaan. Islanti tarkastelee hakemuksen lähettämistä Pohjoismaiseen
ministerineuvostoon.
EWL:n talous 2020
To raise more, better and sustainable funding for women. In 2020, the EWL will:

• Secure 75% of its co-funding for 2021 by June 2020 and continue to build its financial
reserve and reduce dependency on European Commission funding according to goals
outlined in the FRSP.
• Prepare for a new European Commission funding programme 2022-2025.
• Support capacity building and fundraising efforts with EWL Members to build together
joint programmes for funding that channel resources to members and the wider women’s
movement.
• Launch and engage with the European Women’s Fund (Chanel project).
• Continue to pursue sources of major multi-year funding including EWL Members.
• Strengthen the accountability and oversight mechanisms surrounding our funding.
EWL:n vuosikokoukseen osallistui 31 kansallista järjestöä ja 16 eurooppalaista ja
kansainvälistä järjestöä. Vuosi 2018-2019 on ollut EWL:.e hyvin aktiivinen. Järjestö on
toteuttanut “Together for a Feminist Europe” -strategiaa, valmistautunut Euroopan
parlamentin vaaleihin, työskennellyt Worklife balance -direktiivin suhteen työelämän tasaarvoistamiseksi ja Istanbulin sopimuksen hyväksymisen puolesta EU:ssa. Vuosi on ollut
ensimmäinen uuden puheenjohtajan ja hallituksen kanssa. Uuden tiimin rakentaminen ja
työskentelymetodien rakentaminen on ollut keskeistä. Diversiteetin ja tasa-arvon
lisääminen on ollut keskeistä. EWL:lle on saatu uutta rahoitusta Euroopan komissiolta ja
myös yksityisiltä yrityksiltä hankerahaa.
#20yrsEndDemand -kampanja aloitettiin 17.10.2018 ja sillä juhlistettiin EWL:n 20 vuotta
sitten otettua kantaa prostituutiosta. Kroatia, Kreikka,Luksemburg ja Irlanti ovat
hyväksyneet viimeisen vuoden aikana Istanbulin sopimuksen. Erityisesti Irlannin 8.3.2019
Istanbulin sopimuksen hyväksyminen sai suurta huomiota. Irlannissa oli myös mahdollista
ensimmäistä vuotta saada laillinen abortti. Irlannin naisjärjestön johtaja Orla O’Connor
listattiin 100 merkittävimmän naisen listalle, samoin kuin EWL:n pääsihteeri Joanna
Maycock.
EWL:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen observatorio toimii aktiivisesti. IsoBritannia, Hollanti ja Saksa juhlistivat naisten 100-vuotista äänioikeutta.
Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ja seksuaalinen hyväksikäyttö -työryhmä,
politiikka: naisiin kohdistuva väkivalta, seksuaalioikeudet ja terveys, kieli: miten
puhumme näistä teemoista. Kansallisia raportteja kerättiin ja järjestettiin kokous.
Feministinen talous -ryhmä on työstänyt manifeston the Purple Pact naisten taloudellisesta
itsenäisyydestä, naisten oikeuksista ja arvoista taloudessa. EWL jatkoi sukupuolten tasaarvon näkökulman tarkastelua EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä.
EWL:n oma talous pysyi vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla. 73 prosentti Euroopan
komissiolta, lisärahoitus 16 prosenttia, jäsenmaksut 3 prosenttia. Kuluissa 25 prosenttia
kului palkkoihin, toimitaan 22 prosenttia, kokouksiin 16 prosenttia, veroihin (&social
charges 33 prosenttia). Budjetti on kokonaisuudessaan noin 17,7 miljoonaa euroa.
Yksityistä rahaa saadaan seuraavilta yrityksiltä: Chanel, Google, European Investment
Bank, Novo jne. Hyväksytty taloudellisen kasvun skenaario vuosille 2016-2020.
Tavoitteena vuoteen 2020 oli 2 miljoonaa euroa, joka on lähes saavutettu. Strategisena
tavoitteena on ollut vahvan rahoitusmallin saavuttaminen varainkeruuseen. Samoin
strategiassa korostetaan hallitusten jäsenten vastuuta yritysrahoituksen lisäämisessä.
Samoin on lisätty varainkeruuseen ja hankkeisiin liittyvien taitojen lisäämistä. EWL on

myös kasvattanut systemaattisesti taloudellista reserviään. Vuodelle 2019 on varmistettu
jo 75 prosenttia lisärahoituksesta. EWL:llä työskentelee kokopäivätoiminen varainkeruun
ammattilainen, joka työskentelee yhdessä EWL:n hallituksen talousryhmässä. EWL on
saamassa valmiiksi Mainframe Proposal (MFP), jossa tarkastellaan varainkeruuta.
Nykyiset varainkeruun eettiset säännöt tulee uudistaa. EWL:n arvot tulee aiempaa
paremmin lisätä osaksi varainkeruuta ja sen periaatteita. EWL:n työn monitorointi tulee
olla aiempaa tehokkaampaa. Yrityksiä kiinnostaa se, miten työ on onnistunut ja millaisia
tuloksia olemme saaneet aikaiseksi.
Tavoitteena on kestävä kasvu ja kehitys, EWL:n EU-hankkeiden johtaminen ja
solidaarisuuden ja sisaruuden lisääminen ja yhteinen varainkeruu EWL:N jäsenten kanssa.
EWL:n rahoituksen perustuminen eettisyyteen nosti paljon keskustelua.
EWL:n 2020 vuosikokous saatetaan yhdistää ensi vuonna vietettävään EWL:n 30vuotisjuhlavuoteen ja kesäkuussa Ranskassa järjestettävään Peking+25-vuotta
juhlistavaan Global Forumiin. Uusi strategia valmistuu ja sitä hyödynnetään tulevan
vuoden työssä. Euroopan unionin instituution uudet rakenteet ja uudet kontaktit
hyödynnetään EWL:n edunvalvontatyössä. Useat EWL-hankkeista jatkuvat tulevana
vuonna. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat keskeisellä sijalla EWL:n työssä
ja miten EWL voi tukea jäsenjärjestöjään ympäri Eurooppaa. Haluamme ehdottaa
SRHR:ään liittyen prosessia, johon kaikki EWL-jäsenet voivat osallistua.
” We will be working hard to demand that the EU puts women’s rights back at the heart of
its political project: with a full strategy for equality between women and men,
institutionalised annual meetings of Ministers for women’s rights, and clear work towards
gender mainstreaming and gender budgeting. We will continue to push for women’s rights
to be at the centre of the future (post) Europe 2020 Strategy.
In 2020, we will see the 25th Anniversary of the Beijing Platform for Action, which
UNWomen plans to mark by organising a global gathering in France of women’s CSOs,
governments and other actors to push for the acceleration of progress on women’s rights
and equality between women and men. 2020 is also the year EWL will celebrate its 30th
Anniversary. Celebrating and learning from our Herstory while building our future strategy
and work will also be reflected in our work in 2020.
We continue to see women disproportionately impacted by the disastrous austerity
measures imposed. Women of colour, migrant women, young women, women
experiencing poverty and women with disabilities are particularly heavily impacted by
unemployment, precarious jobs and increasing inequality, reductions in essential public
services, and the erosion of social protection, welfare and pension schemes. With pressure
on jobs and the very future of work, coming alongside dramatic demographic shifts we are
witnessing a restructuring of the economy and society that may lead to increasing pressure
on women to revert to traditional roles in the home, as well as becoming even further
exposed to exploitation and violence.
As we work to spread and deepen our vision for a feminist economy in the “Purple Pact”,
we are also experiencing a growing critical mass around the concept of “care” as a central
part of the story of the Future of Europe. It is also important to extend this intersectional
feminist discourse on care to include the importance of caring for our environment and
our planet. We will work with our members and allies (Trade Unions; CSOs; governments

and politicians) to bring feminist perspectives into the future EU strategies on the economy
and jobs (post Europe 2020).
In summary, key priorities for 2020 will be:
• To work with the renewed EU Institutions and governments to highlight and
campaign for the demands in the EWL Manifesto for the European elections:
especially for a new political Strategy for Equality Between Women and Men; proper
institutional mechanisms to support equality between women and men (fully fledged
Commissioner; ministerial meetings on equality between women and men; strong FEMM
Committee; gender budgeting in the multiannual financial framework (MFF));
• To ensure strong contribution of EWL members in the Beijing +25 anniversary,
including through national, regional and international processes. This will include strategic
use of the UN Women Global Conference in June in France that coincides with EWL GA and
30th anniversary;
• To collectively design and approve a Strategy for EWL’s future work from 2021.”
Vuosikokouksessa hyväksyttiin muutos sääntöihin, jotta Iso-Britannian naisjärjestöt
voivat Brexitin mahdollisesti toteutuessa jatkaa mahdollisena EFTA-maana jäsenenä
EWL:ssä. Tänä vuonna myös Islanti oli ensimmäistä kertaa mukana EWL:n
vuosikokouksessa.
“The current deadline to reach an agreement for how the United Kingdom would leave the
European Union remain unclear and the scheduled exit date is not 100% confirmed (it has
been pushed back already) but it could happen before the end of 2019. This means that it
is possible that in the near future the UK would cease to be a member state of the EU. At
the moment, it appears unclear whether the UK would become a member of the European
Free Trade Association (EFTA). While current full membership of EWL extends to countries
that are EU member states, official EU candidate countries and members of EFTA, we
believe that as a feminist cross-border association, we must continue to support and work
with our sisters in the UK and thus guarantee the continued membership of the current
UK National Coordination regardless of the UK’s future relationship with the EU. The same
principles of solidarity, support and collaboration should also be applied to any current
EWL National Coordination should their country’s formal relation to the EU change.
The current prospect of Brexit is requiring us to ask the General Assembly of EWL to
approve a motion requesting an additional paragraph in the Internal Rules that would
guarantee continued full membership for an existing member of EWL in good standing
regardless of a change of a country’s formal relation with the EU, provisions for which are
currently not foreseen in the EWL Statutes nor Internal Rules.”
Pyöreän pöydän kokous, teemoina CSW 64 ja Peking+25, kokouksen vetäjinä
puheenjohtaja Gwendoline Lefebvre ja Mary Collins EWL.
The United Nations Economic Commission for Europe, UNECE:n kansalaisjärjestöfoorum
Euroopassa järjestetään 29.10.2019 Genevessä. EWL on ehdottanut kansalaisjärjestöjen
keskittymistä itsenäiseen monitorointiprosessiin.
EWL:n 2015 -raportin jälkeen on tullut esiin uusia kriittisiä teemoja, joihin tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Erityisesti kansalaisjärjestöjen kutistuva tila Euroopassa on
huolena. EWL voisi kerätä näkökulmia, joita tulisi lisätä. Euroopan tasa-arvoinstituutti

EIGE valmistelee EU:n raporttia. EIGE ei tarkastele kaikkia kohtia erikseen vaan
kolmea laajempaa näkökulmaa. Lisäksi esiin tulee nostaa mm. vihamielisyys,
pakolaiset ja muuttoliike.
CEDAW-komitean toiminta on vaarassa YK:ssa nyt, kun YK:n jäsenmaksut ovat
vähentyneet. UN Womenin Brysselin toimistolla ja EWL:llä on pian kokous koskien
UNECE:n kokousta Genevessä ja Peking+25:a. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 5vuotista taivalta juhlistetaan myös vuonna 2020.
EWL vetää yhteen teemoja eurooppalaisten kansallisten naisjärjestöjen
raporteista. EWL järjestää kesäkuun lopussa - heinäkuun alussa webinaarin
kokoukseen osallistujien kesken.
Kroatia on Suomen jälkeen EU-puheenjohtajamaa 2020 alkupuoliskolla ja EWL on ollut
jo yhteydessä koskien CSW 64:ää ja mahdollista yhteistä CSW-sivutapahtumaa Kroatian
kanssa. Mary Collins lähettää EWL:n Peking+15 -raportin.
EWL IDE Committee, Inclusion, Diversity, Equality
EWL on perustanut IDE-komitean vuonna 2018 ja sen tehtävänä on lisätä EWL:n
inklusiivisuutta, diversiteettiä ja tasa-arvoa erityisesti EWL:n politiikoissa.
Parhaillaan valmistellaan toimintaohjelmaa, joka tuodaan seuraavaan hallituksen
kokoukseen. Keskusteltiin EWL:n ja mm. vuosikokousosallistujien diversiteetin
lisäämisestä. Hyvinvointiteema on osa komitean työtä. Teeman käsittely on vielä
alkuvaiheessa, mutta diversiteetin lisäämistä painotettiin kaikessa EWL:n toiminnassa. On
huomattava, että osassa EWL:n jäsenjärjestöjä diversiteettiajattelu ei ole vielä
Emergency emotions
Istanbulin sopimuksen ratifiointi Tshekeissä, Tshekki. Parlamentti ei pidä Istanbulin
sopimuksen ratifiointia tärkeänä ja nimeä on pidetty harhaanjohtavana, myös kirkko on
ollut vastaan sopimuksen hyväksymistä ja mm. jakanut lehtisiä joka kotiin ja
verrannut Istanbulin sopimuksen hyväksymistä holokaustiin perheille. IsoBritannia käytti tukipuheenvuoron esityksen hyväksymisen puolesta. Hyväksyttiin.
Actions against legislative threats against women's rights in Italy and in others EU
Countries, Italian Coordination to the EWL. Hyväksyttiin.
Revise and reform the European Women’s Lobby’s membership fee payment
policy, Hungarian Women's Lobby HWL. Unkari esitti EWL:n jäsenmaksuperiaatteen
muuttamista. Keskustelimme Suomen osallistujien kesken esityksen ongelmallisuudesta.
Jo nyt on voimassa mahdollisuus saada helpotusta jäsenmaksuun kansallisin perustein.
Jos maksuvelvoitteen poistaminen laajenee, vaikuttaa se EWL:n rahoitukseen.
Hyväksyttiin.
Reproductive health and rights in Northern Ireland, UK Joint Committee on Women.
Iso-Britannia ehdotti tukea Pohjois-Irlannin naisten lisääntymisterveys- ja oikeuksien
tukemiseksi.
Pohjois-Irlanti
ei
ole
toimeenpannut
Iso-Britannian
aborttilainsäädäntöä ja naiset joutuvat matkustamaan pääsaarelle abortin
vuoksi. Tämä jatkuu edelleen huolimatta lainsäädännöstä ja Iso-Britannian
sitoutumisesta kansainvälisiin sopimuksiin.

Skotlantiin abortin vuoksi matkustavien tulee osata kertoa totuudenvastaisestikin, että
heillä on asunto Skotlannissa, sillä nk. katumuspillerin voi Skotlannissa ottaa vain kotona.
Nyt pohjoisirlantilaiset voivat matkustaa myös Irlantiin ottamaan abortin. Kuitenkaan
kulkuyhteydet eivät ole Pohjois-Irlannista vaivattomat ja lääkärille Irlannissa tulee esittää
lääketieteelliset aiemmat kertomukset. Myöskään Pohjois-Irlannissa ilman pysyvää
osoitetta olevat eivät voi saada aborttia Irlannissa. Abortin saaminen sen vaatimissa
aikarajoissa on siten Pohjois-Irlannissa vaikeaa ja joka tapauksessa edelleen laitonta.
Abortin hakevat syyllistyvät edelleen rikokseen. Käytännössä heitä ei ole syytetty
rikoksesta. Jos abortin aiheuttamia komplikaatioita tapahtuu tai abortin ottanut
ilmiannetaan, he ovat riskissä, että heitä voidaan syyttää. Hyväksyttiin.
The Ecologic transition and women, French Coordination to the EWL- CLEF
Calling for the inclusion of transgender women and girls in the work of EWL,
National Women's Council of Ireland. Ei hyväksytty.
EWL collaboration guidelines, Swedish Women's Lobby. Ei hyväksytty.
Reflection on gender identities from a women’s human rights perspective,
Portuguese Platform for women's rights. Ei hyväksytty.
Discussion on aftermath of European Elections and our next steps collectively
Kokouksessa käytiin ryhmäkeskustelua siitä, miten EWL ja sen jäsenjärjestöt vaikuttavat
Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Tavoitteena on luoda tulevan puolen vuoden
toimintaohjelma siitä miten edetään vuonna 2019 EU-politiikassa ja uusien komissaarien
ja euroedustajien kanssa.
EWL Manifesto on saavuttanut EU-jäsenvaltioissa paljon suosiota. EWL:n 50-50 kampanjan näkyvyys oli suurta. Ehdokkailla oli mahdollisuus allekirjoittaa EWL Pledge.
EWL:n #HerNetHerRights-koulutuksia järjestettiin useissa EU-maissa. Tavoitteena on
tukea politiikassa ja julkisessa työssä toimivia naisia.
Euroopan parlamentin vaalien äänestysvilkkaus nousi yli 50 prosentin. Vaaleissa oli monia
uusia puolueita, jotka etsivät ryhmäänsä EP:ssä.
Nyt naisten määrä Euroopan parlamentissa on 39,4 prosenttia. Suomen MEPeistä
54 prosenttia. Nyt tulee löytää kumppanit eri poliittisissa puolueissa, jotka voivat viedä
EWL:n viestiä tulevien neljän vuoden ajan.
Komissaariehdokkaat nimetään kesäkuun loppuun mennessä, ja EWL vaatii, että
toisen ehdokkaan on oltava nainen. Komissaarien kuulemiset ovat syys-lokakuussa.
21.-24.10.2019 EP äänestää komission kokoonpanosta. 2.-4.7.2019 järjestetään EP:n
ensimmäinen sessio
Suomen EU-puheenjohtajakauden keskeisin konferenssi
järjestetään 29.30.10.2019. EWL on kutsuttu konferenssiin. On varmistettava, että naisjärjestöt voivat
osallistua hallitusohjelmassa luvattuihin EU:n tasa-arvotoimiin. Olisi tärkeää, että EWL:n
pääsihteeri Joanna Maycock tapaisi Eurooppa-ministeri Tytti Tuppuraisen ja tasaarvoministeri Thomas Blomqvistin joko Helsingissä konferenssin yhteydessä tai
Brysselissä.

•
•
•
•

•

Mikä kokonaisuus tasa-arvosta vastaavalle komissaarille halutaan? Ei välttämättä
omaa portfoliota, sillä rooli voidaan helposti sivuuttaa.
Miten voidaan jatkossa mahdollistaa tasa-arvosta vastaavien ministereiden
tapaaminen puheenjohtajakausien aikana?
Miten
sukupuolten
tasa-arvo
saadaan
mukaan
EU:n
monivuotiseen
rahoituskehykseen?
On varmistettava, että komissio laatii sukupuolten tasa-arvon strategian, poliittisen
paineen on oltava suurta. Viimeksi komissio päätti itse olla tekemättä
strategiatason asiakirjaa.
Miten edistetään Istanbulin sopimuksen hyväksymistä Euroopan unionissa: laajasti
ministerit Suomesta.

EWL:
äärioikeiston toimien vastustaminen
sukupuolten tasa-arvon paketin valmistelu uusille MEPeille
sosiaalisen median kampanja naispuolisen parlamentin puheenjohtajan puolesta
Suomen hallitusohjelmassa on Eurooppa-politiikasta seuraavaa:
”Tavoite: Vahva, yhtenäinen ja toimintakykyinen EU, jolla on kyky ratkaista
globaaleja haasteita
EU noudattaa läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteita. Päätökset tehdään mahdollisimman
avoimesti, demokraattisesti ja lähellä kansalaisia. Suomi on valmis tapauskohtaisesti
tarkastelemaan määräenemmistöpäätöksenteon laajentamista neuvostossa. Unionin
toiminnoissa, etenkin johtotehtävissä, otetaan huomioon sukupuolten tasa-arvo ja unionin
moninaisuus.
Pariisin sopimuksen tavoitteita edistetään rahoituskehyksessä ja sen ohjelmissa. EU
rahoittaa sosiaalisesti oikeudenmukaista siirtymää hiilineutraaliuteen. Suomi tukee
ilmastotoimien painoarvon nostamista 25 prosenttiin EU:n budjetista tulevalla
rahoituskehyskaudella. Sukupuolten tasa-arvoa edistetään EU:n talousarviossa sekä
rahoituksen valvontamekanismeja tehostetaan.
Tavoite: Sosiaalisesti kestävä ja tasa-arvoinen EU
EU:n talousarvio edistää sukupuolten tasa-arvoa.
EU lisää työtään kaikkea naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Istanbulin sopimus eli
Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan
ehkäisemiseksi ja torjumisesta toimeenpannaan täysimääräisesti Euroopan unionin
kaikessa toiminnassa. Hallitus vahvistaa EU-tason työtä tasa-arvon hyväksi. EU:ssa
laaditaan tasa-arvostrategia.”
EWL:ssä ollaan myös hyvin iloisia siitä, että Suomi ehdottaa naispuolista
komissaaria, Jutta Urpilaista, ja kerroimme kampanjoistamme Nainen komissaariksi ja
Onko EU myös naisten ja kuinka media otti naiskomissaarin asian merkityksen omakseen.
Myös Virolla on naispuolinen kandidaatti, keskustapuolueen Kadri Simons, myös aiempi
valtiovarainministeri. Suomen kampanjaa Nainen komissaariksi (sosiaalinen media,
median haastattelut, ykkösuutinen Yle-uutisissa jne.) ehdotettiin myös muille EU-maille.
EWL:n pääsihteeri Joanna Maycock piti onnekkaana, että Suomi on puheenjohtajana
juuri tulevat puoli vuotta, kun monista keskeisistä asioista päätetään tai niitä
valmistellaan. Aikataulu on joka tapauksessa hyvin kiireinen.

