Svar på skriftligt spörsmål SSS 287/2015 rd

Svar på skriftligt spörsmål om organisationernas deltagande i
verksamheten inom Istanbulkonventionens samordningsorgan
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 287/2015 rd undertecknat av
riksdagsledamot Jani Toivola /gröna m.fl:
När den årliga sammankomst med organisationerna som nämns i utkastet till förordning
inte ger organisationerna tillräcklig delaktighet, hur säkerställs det att organisationerna
deltar i tillräckligt hög grad i det samordningsorgan för bekämpning av våld mot kvinnor
och av våld i hemmet som ska grundas och
kommer samordningsorganets arbete att stödjas i form av resurser för ett
koordinationscenter eller ett kansli som lyder under organet och som styr, följer,
övervakar
och
utvecklar
genomförandet
av
verkställighetsplanen
för
Istanbulkonventionen?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I motiveringen till regeringens proposition (RP 155/2014 rd) om godkännande av Istanbulkonventionen
föreslås det att ett förvaltningsövergripande samordningsorgan enligt artikel 10 i konventionen ska
tillsättas vid social- och hälsovårdsministeriet. Därför har social- och hälsovårdsministeriet berett ett
förslag till statsrådets förordning om ett samordningsorgan för bekämpning av våld mot kvinnor och av
våld i hemmet. Utkastet beräknas tas upp till behandling i statsrådet slutet av detta år.

Utkastet till förordning utgår från att det i samordningsorganet ska finnas representanter för de
ministerier som är centrala för dess verksamhet och representanter för dessas
förvaltningsområden. Organisationer kan vara med i samordningsorganets sektioner och
arbetsgrupper. Organisationerna kan delta exempelvis i arbetet i de sektioner vars uppgifter
gäller organisationernas arbetsfält. Dessutom ska organisationer och andra aktörer bidra med
expertutlåtanden.
I Finland är samarbetet mellan organisationer och offentliga aktörer naturligt och smidigt. En
betydande del av den service som Istanbulkonventionen föreskriver produceras av
organisationer. För organisationerna skulle den mest naturliga platsen i samordningsorganets
arbete därför vara de sektioner som har hand om olika typer av service.
Avsikten är att samordningsorganet ska inleda sitt arbete i början av 2016. Åtminstone för
tillfället har social- och hälsovårdsministeriet inte sett behov av att inrätta ett särskilt
verksamhetscenter.
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