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What the Association of Finnish Local and Regional Government  (AFLRA) 
does concerning gender equality 

• Lobbying at the national level
• Lobbying in law drafting
• Lobbying in governmental and other national programmes and activities
• Co-operation with the ministries and other state actors – memberships in some committees (like National Committee of EN 

Istanbul convention) and working groups 
• Commenting on the national reports from the local point of view e.g. for UN
• Also EU level is taken into consideration in the lobbying 

• Support for the municipalities
• Gender and Equality network for the municipalities (contact persons of civil servants and politicians) which is a forum for 

exchange of information and experiences,  meetings 1 – 2 times a year, dissemination of information (contact list)
• Gender Equlity Forum for politicians  usually before the municipal elections 
• Promotion of the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life, e.g. recommendations of the political board 

to the municipalities and regions, communication etc. 
• Support for the implementation of the charter (guidebooks)

• Co-operation with national actors like national NGO’s
• Co-operation at the European level

Council of European Municipalities and Regions - CEMR  
• AFLRA’s political representative in Standing Committee for Equality
• AFLRTA’s expert in the expert group and joint projects or conferences like the one in Bilbao 11 – 13 June 2018
• Other European associations and cities 
The Finnish delegation of the Congress of Local and Regional Authorities of the  European Councils (AFLRA is a 
secretariat)

• Co-operation with Nordic associations
• Development projects with municipalities, Finnish and Nordic and European partners 
• Dissemination of information

• Studies 
• Statistics
• Guide books and other publications 
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Що Асоціація фінських місцевих та регіональних влад (AFLRA) робить в 
сфері гендерної рівності

• Лобіювання на національному рівніl
• Лобіювання у розробці законодавства
• Лобіювання в урядових та інших національних програмах та діяльності
• Співпраця з міністерствами та іншими органами влади – членство в окремих комітетах (напр., Національний комітет з 

Стамбульської конвенції) та робочих групах
• Надання коментарів до національних звітів з т.з. місцевого рівня, напр, для ООН
• Також рівень ЄС береться до уваги у лобіюванні

• Підтримка муніципалітетів
• Мережа гендеру тарівності для муніципалітетів (контактні особи – державні службовці та політики) для обміну 

інформацією та досвідом, зустрічі 1 – 2 рази на рік, поширення інформації (контактний список)
• Форум гендерної рівності для політиків, зазвичай, перед муніципальними виборами
• Сприяння впровадженню Європейської хартії рівності жінок та чоловіків
• Підтримка у впровадженні Хартії

• Співпраця з національними партнерами, напр., громадськими організаціями
• Співпраця на європейському рівні

Рада європейських муніципалітетів та регіонів- CEMR  
• AFLRA політичне представництво в постійному комітеті з рівності
• AFLRTA експерт в експертному комітеті та спільні проекти або конференції, напр. Більбао, 11 – 13 червня 2018
• Інші європейські міста і асоціації
Делегація Фінляндії в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи (AFLRA діє як секретаріат)

• Співпраця з північними асоціаціями
• Розвиток проектів з муніципалітетами, фінськими і північними партнерами
• Поширення інформації: дослідження, статистика, керівництва
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Наше керівництво по Хартії, березень 
2017

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3361
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The European Charter for Equality of Women and Men in 
Local Life

Європейська хартія з рівних прав жінок та чоловіків

Sinikka  Mikola, Team Leader, Senior 
Advisor, 8 June 20176


	Enhancing gender equality in Finnish municipalitiese
	Посилення гендерної рівності у муніципалітетах Фінляндії
	What the Association of Finnish Local and Regional Government  (AFLRA) does concerning gender equality 
	Що Асоціація фінських місцевих та регіональних влад (AFLRA) робить в сфері гендерної рівності
	Наше керівництво по Хартії, березень 2017�		http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3361�
	The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life�Європейська хартія з рівних прав жінок та чоловіків

