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European Women’s Lobby (EWL)European Women’s Lobby (EWL)European Women’s Lobby (EWL)European Women’s Lobby (EWL)

 1990. aastal asutatud Euroopa Naiste Lobby (EWL) on suurim Euroopa naisühenduste 
katusorganisatsioon, mis esindab enam kui 2000 organisatsiooni ELis, mis on koondunud, et 
võidelda ühise nägemuse eest feministlikust Euroopast. 

 EWL-l on liikmeid 26 ELi liikmesriigis, kolmes kandidaatriigis (Põhja-Makedoonia Vabariik, Serbia, 
Türgi), Islandil ja Ühendkuningriigis ning 17 üleeuroopalist organisatsiooni, mis esindavad 
Euroopa naiste ja tütarlaste mitmekesisust. 

 Koos oma liikmetega püüame mõjutada avalikkust ja Euroopa institutsioone, et toetada naiste 
inimõigusi ning naiste ja meeste võrdõiguslikkust. 



NaistevastaseNaistevastaseNaistevastaseNaistevastase vägivallavägivallavägivallavägivalla ja ja ja ja perevägivallaperevägivallaperevägivallaperevägivalla ennetamiseennetamiseennetamiseennetamise ja ja ja ja tõkestamisetõkestamisetõkestamisetõkestamise
EuroopaEuroopaEuroopaEuroopa NõukoguNõukoguNõukoguNõukogu konventsioonkonventsioonkonventsioonkonventsioon ((((Istanbuli konventsioon) 2011Istanbuli konventsioon) 2011Istanbuli konventsioon) 2011Istanbuli konventsioon) 2011

Esimene õiguslikult siduv ja seni Euroopas kõige
ulatuslikum leping, mis pakub terviklikku
lähenemist naiste ja tütarlaste vastase vägivallaga
võitlemiseks. võitlemiseks. 

Eesti allkirjastas    2. detsember 2014
Eesti ratifitseeris 26. oktoober 2017



* Analüüsitud riikidest on Istanbuli konventsioon on ratifitseerimata Bulgaarias, Tšehhi 
Vabariigis, Ungaris, Lätis, Leedus, Slovakkias; Poola kaalub lahkumist



Istanbuli konventsiooni 4 põhisammastIstanbuli konventsiooni 4 põhisammastIstanbuli konventsiooni 4 põhisammastIstanbuli konventsiooni 4 põhisammast

 vägivalla ennetamine

 ohvrite kaitse ohvrite kaitse

 vägivallatsejate vastutusele võtmine

 integreeritud poliitikad



23 Istanbuli konventsiooni ratifitseerinud riigi 23 Istanbuli konventsiooni ratifitseerinud riigi 23 Istanbuli konventsiooni ratifitseerinud riigi 23 Istanbuli konventsiooni ratifitseerinud riigi 
analüüsi tulemused: analüüsi tulemused: analüüsi tulemused: analüüsi tulemused: 

 14 riigis (61%) on tõhustatud jõupingutusi naiste ja
tütarlaste vastu suunatud vägivalla ja perevägivalla
ennetamiseksennetamiseks

 15 riigis (65%) on näha edusamme juurdluste algatamise
ja süüdistuse esitamise osas

 19 riigis (83%) on paranenud vägivalla ja perevägivalla
ohvriks langenud naiste kaitsmiseks mõeldud teenused



EWL soovituste lähtealusEWL soovituste lähtealusEWL soovituste lähtealusEWL soovituste lähtealus

 Naiste ja tütarlaste vastase vägivalla kasv   
COVID-19 perioodil 

 Poliitiline vastuseis EL liitumisele Istanbuli  Poliitiline vastuseis EL liitumisele Istanbuli 
konventsiooniga

 Tagasilöögid naiste õiguste kaitsmisel (Poola, 
Türgi)



EWL soovitusEWL soovitusEWL soovitusEWL soovitus

Kutsuda Euroopa Liitu üles Istanbuli konventsiooni 
täienduseks vastu võtma ELi direktiivi eesmärgiga 

võidelda naiste ja tütarlaste vastu suunatud vägivalla

kõigi vormide, sealhulgas seksuaalsekõigi vormide, sealhulgas seksuaalse

ekspluateerimise ning naiste ja tütarlaste vastu
suunatud internetipõhise vägivallaga ja need 
kaotada.



Mis on saanud EWL 2020. üldkoosolekul vastu võetudMis on saanud EWL 2020. üldkoosolekul vastu võetudMis on saanud EWL 2020. üldkoosolekul vastu võetudMis on saanud EWL 2020. üldkoosolekul vastu võetud
EM4 SEM4 SEM4 SEM4 Suguuguuguugu ja ja ja ja sooidentiteetsooidentiteetsooidentiteetsooidentiteet on on on on kakskakskakskaks erierierieri asjaasjaasjaasja elluviimisest?elluviimisest?elluviimisest?elluviimisest?
Gender and gender identity are two different things

EM4 esitas Portuguese Platform for Women’s Rights 
üldkoosolekul hääletas ettepaneku poolt 2/3 liikmeist

EM4 tekst:  A recent study commissioned and published by the European Commission, EM4 tekst:  A recent study commissioned and published by the European Commission, 

“Legal gender recognition in the EU”, conflates „gender“ and “gender identity”, by 

stating that these terms may be used interchangeably.  This collides with key 

international foundational principles of European Law, such as the EU Treaty, TFEU, EU 

Charter of Fundamental Rights, and International Conventions such as the Istanbul 

Convention and CEDAW, which defines discrimination against women as “any 

distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex”. This study demands an 

urgent reaction from EWL to prevent future harmful implications for women’s rights in 

the EU.



EWL onEWL onEWL onEWL on

 seksitööstuse 
 prostitutsiooni
 surrogaatia surrogaatia

vastu.



EWL sooidentiteedi poliitika väljatöötamise kulgEWL sooidentiteedi poliitika väljatöötamise kulgEWL sooidentiteedi poliitika väljatöötamise kulgEWL sooidentiteedi poliitika väljatöötamise kulg

 Küsitlus EWL liikmete hulgas, definitsioonid,
SWOT analüüs, seos naiste- ja tütarlastevastase 
vägivalla alaste sammudega, veebiseminarid jne

 Küsitluse kokkuvõte, veebiseminarid, ekspert-

• August 2021

• Detsember 2021
 Küsitluse kokkuvõte, veebiseminarid, ekspert-

arvamused

 Konsultatsioonid, esialgsed järeldused

 EWL sooidentiteedi poliitika esialgne variant

 Üldkoosolek hääletab EWL sooidentiteedi
poliitika üle

• Märts 2022

• Aprill, mai 2022

• Juuni 2022



EWLi arengud EWLi arengud EWLi arengud EWLi arengud –––– muudatuste aegmuudatuste aegmuudatuste aegmuudatuste aeg

 Üldkoosolek 5.-7. juuni 2021

 Uus peasekretär

 Uus president Uus president

 Uus juhatus ja juhtkomitee

 Uus käitumiskoodeks

 Uus strateegia (võetakse vastu 2022. a 
üldkoosolekul)



Kuidas mõista soolist ja seksuaalset ahistamistKuidas mõista soolist ja seksuaalset ahistamistKuidas mõista soolist ja seksuaalset ahistamistKuidas mõista soolist ja seksuaalset ahistamist



Naistevastase vägivalla definitsioonNaistevastase vägivalla definitsioonNaistevastase vägivalla definitsioonNaistevastase vägivalla definitsioon

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon

defineerib naistevastast vägivalda järgmiselt: 

naiste inimõiguste rikkumine ning naiste diskrimineerimise vorm; see 

tähendab kõiki soolise vägivalla akte, mille tulemusena või võimaliku

tulemusena tekitatakse naisele füüsilisi, seksuaalseid, psühholoogilisi võitulemusena tekitatakse naisele füüsilisi, seksuaalseid, psühholoogilisi või

majanduslikke kahjusid või kannatusi, sealhulgas selliste aktidega

ähvardamist, sundi või omavolilist vabadusest ilmajätmist sõltumata sellest, 
kas see leiab aset avalikus või eraelus. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/226092017002


