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16 päeva aktiivset tegutsemist naistevastase vägivalla kaotamiseks Euroopas 

Demokraatia ja soolise võrdõiguslikkuse poole Euroopas 

Täielik sallimatus vägivalla suhtes naiste vastu 

 
Statistika näitab, et iga neljas naine Euroopas on olnud vägivalla ohver. Naisi vägistatakse, pekstakse, 
kaubitsetakse ja tapetakse iga päev.  Naistevastane vägivald on üks olulisemaid naiste surma põhjusi 
Euroopas. Naistevastane vägivald on äärmiselt tähtis rahva tervise küsimus ning läheb ühiskonnale väga  
kalliks maksma.  Naistevastane vägivald on samuti ka demokraatia ja võrdõiguslikkuse küsimus – Euroopa 
naistel ja tütarlastel on õigus kasvada üles ilma meeste toimepandud vägivallata.  Need, kes Euroopas 
otsuseid langetavad, peaksid tegema kõik endast sõltuva selle põhiõiguse kaitsmiseks, mis on üks osa 
kohustusest,  mida nad on võtnud seoses inimõiguste kaitse ja soolise võrdõiguslikkusega. 
 
Murdmaks naistevastast vägivalda ümbritsevat vaikust, mobiliseerivad naisorganisatsioonid ja aktivistid 
kõikjal maailmas 16 aktiivse tegutsemise päeva jooksul – rahvusvahelisest naistevastase vägivalla päevast 
25. novembril kuni rahvusvahelise inimõiguste päevani 10. detsembril – oma jõud. Euroopa Naistevastase 
Vägivallaga Võitlemise Keskus koos enam kui 30 riigi eksperdiga, Euroopa naistevastase vägivalla 
seirekeskuse liikmega kutsuvad 16-päevase kampaania puhul Euroopa, riigi ning kohaliku tasandi otsustajaid 
üles täielikule sallimatusele naistevastase vägivalla suhtes. 

 
Kõikjal Euroopas korraldatakse teadlikkuse tõstmise kampaaniaid, milles juhitakse tähelepanu tõhusatele 
poliitikatele ja tegevustele. Sloveenias korraldati näiteks 24. novembril Ljubljana raekojas pressikonverents, 
kus tutvustati ”Vägivallavastase vande” kampaaniat. Eelmisel kuul andsid 25 keskkooli lõpuklassi õpilased üle 
kogu Sloveenia vande võidelda naistevastase vägivallaga. Roomas tähistati 22. novembril 
massimeeleavaldusega 16-päevast kampaaniat ning Islandil korraldatakse üle kogu riigi teadlikkuse tõstmise 
üritusi (http://www.ireland16days.blogspot.com). 
 
Euroopa Naistevastase Vägivallaga Võitlemise Keskus kutsub otsuste tegijaid kõikjal Euroopas üles: 

• suurendama EL fonde naistevastase vägivallaga võitlemiseks  ja vastavate  organisatsioonide 
rahastamiseks; 

• juurutama praktikat, kus igal aastal saavad EL ja riigi tasandi otsustajad ning valitsusvälised 
organisatsioonid kokku selleks,  et hinnata naistevastase vägivallaga võitlemisel tehtud edusamme ning 
uusi väljakutseid; 

• kuulutama välja naistevastase vägivallaga võitlemise aasta  Euroopas; 

• tulema välja ettepanekuga töötada välja EL efektiivne naistevastase vägivalla võitlemise poliitika, mis 
oleks siduvaks juriidiliseks dokumendiks, et tugevdada liikmesriikide jõupingutusi soolise vägivalla 
ärahoidmiseks, sellega võitlemiseks ning naiste kaitsmiseks  

• ning kutsub Euroopa Parlamendi liikmeid tungivalt üles liituma ÜRO Naiste Arengu Fondi (UNIFEM) ”Ei 
naistevastasele vägivallale” kampaaniaga, andes oma allkirja Naiste Õiguste Komitee aseesinaise Eva-
Britt Svensson’i esitatud kirjalikule avaldusele. 

 
Täiendav informatsioon : Colette de Troy, Director EPAC VAW, centre-violence@womenlobby.org                           

Tel: +32 2 210 0424 , www.womenlobby.org 


