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Naiset, miehet

Vaikka naisten asemaa on parin viime vuosikymmenen aikana parannettu monin tavoin, eivät naiset ja miehet ole vielä missään maailman
maassa tasa-arvoisia. Suomen kaltaisissa hyvinvoivissa maissa tilanne on
varsin hyvä, mutta monissa kehitysmaissa naisten osa on edelleen kehno.
Naiset eivät pääse osallistumaan poliittiseen ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja he ovat usein köyhiä, aliarvostettuja ja ylityöllistettyjä
sekä alttiita syrjinnälle ja väkivallalle. Naisten ihmisoikeuksien loukkauksia puolustellaan usein uskontoon tai kulttuuriin vedoten.
Kehitysmaiden naisten työtaakka on valtava, sillä he vastaavat usein
lähes kokonaan perheen huoltamisesta, maanviljelystä, polttopuiden
keruusta ja veden noutamisesta. Globalisoituminen on tuonut mukanaan uusia ongelmia: naiset käyvät yhä useammin palkkatyössä kodin
ulkopuolella, mutta vastaavat edelleen myös kodin töistä. Naisten ansiotyö on usein huonosti palkattua. Lisääntyvä köyhyys ja syrjäytyminen
koskee erityisesti naisia.
Naisten työmäärästä huolimatta heidän tietojaan ja taitojaan ei ole
täysin osattu hyödyntää. Naiset voivat kovin harvoin tuoda esille oman
näkemyksensä ja kokemuksensa siitä, miten yhteiskunnan hyvinvointia
voitaisiin lisätä. Tämän tiedon valjastaminen käyttöön on kehitysyhteistyön suurimpia haasteita.
Haasteeseen vastaaminen on naisten ja miesten yhteinen tehtävä.
Sukupuolten tasa-arvo voidaan saavuttaa vain yhteistyöllä ja siksi miehet on saatava mukaan edistämään naisten asemaa. Tasa-arvo parantaa
miestenkin elämää – kun naiset ovat onnellisempia ja voivat paremmin,
perheen ja koko yhteisön hyvinvointi lisääntyy.
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Sukupuolten tasa-arvo
kehitysyhteistyössä
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Naisten elinoloja ryhdyttiin aktiivisesti kohentamaan kehitysyhteistyön
keinoin 1980-luvulta alkaen. Kehitettiin hankkeita, joilla pyrittiin vaikuttamaan nimenomaan naisten asemaan. Naisille on tarjottu lainanottomahdollisuuksia, heitä on opetettu lukemaan ja heitä on tuettu käsitöiden kaupallisen tuotannon aloittamisessa.
Vähitellen havaittiin, että naisten asemaa parantavat hankkeet on
nivellettävä muuhun yhteiskunnalliseen kehitykseen. Yksittäiset naisprojektit jäävät helposti irrallisiksi ja niiden vaikutukset tuntuvat vain
lyhyen aikaa, jos ne eivät sovellu paikallisiin tapohin ja oloihin. Pysyvät
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tulokset edellyttävät usein asennemuutosta koko yhteisössä. Erityisiä
naishankkeita tarvitaan edelleen, mutta niiden yhteydessä on huolehdittava siitä, että koko yhteisö, myös miehet, voivat hyväksyä hankkeet ja
antaa niille tukensa.
Tämän lisäksi tasa-arvokysymykset täytyy ottaa huomioon kaikissa
kehitysyhteistyöhankkeissa, ei vain nimenomaisissa nais- tai tasa-arvohankkeissa. Jokaisessa hankkeessa tulee pohtia, miten se hyödyttää toisaalta miehiä ja toisaalta naisia. Näennäisesti puolueeton kehityshanke
saattaa käytännössä syrjiä yhteisön jotakin ryhmää, esimerkiksi naisia, ja
hankkeet saattavat epäonnistua, koska yhteisön noudattamia sukupuolirooleja ei ole otettu niissä huomioon. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon sukupuolten välinen työnjako ja se, miten hankkeet vaikuttavat siihen. Monissa maaseutukylissä naiset esimerkiksi vastaavat lähes kokonaan veden hankinnasta. Jos sekä naisia että miehiä ei kuunnella vesiprojektin suunnittelussa, koko projekti voi osoittautua toimimattomaksi.
Paikallisten naisten ja miesten näkemyksiä tulee kuulla hankkeen kaikkien vaiheiden aikana.
Tavoitteena on, että kaikessa Suomen kehitysyhteistyössä otetaan
huomioon hankkeiden vaikutus naisten asemaan. Esimerkiksi hanketoteuttajia valittaessa tarkastellaan muun ohella sitä, miten hankesuunnitelmissa on kiinnitetty huomiota sukupuolten tasa-arvoon. Toteuttajiksi
valittavilta edellytetään tasa-arvokysymysten hallitsemista.

M ITÄ GENDER TARKOITTAA ?
Sukupuolirooleista puhuttaessa törmätään usein englanninkieliseen termiin
gender, jolle on hankala löytää suomennosta. Sanalla tarkoitetaan sosiaalista sukupuolta, joka on eri asia kuin biologinen sukupuoli. Ihmisen toimintaa
määrittävät biologisten ehtojen ohella ne yhteiskunnalliset paineet ja odotukset, joita häneen jommankumman sukupuolen edustajana asetetaan.
Gender sisältää sukupuolelle ominaiset roolit, tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet. Me kaikki opimme pienestä pitäen monia sukupuolemme mukaan
määräytyviä käyttäytymismalleja. Näiden mallien oppiminen on usein niin
automaattista, että emme huomaa tai tiedosta koko asiaa.
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RIPS OSALLISTAA SEKÄ NAISET ETTÄ MIEHET
Suomi on vuodesta 1994 lähtien tukenut Tansanian maaseudulla laajaa RIPS-ohjelmaa
(Rural Integrated Project Support Programme). Ohjelma kattaa alueen, jolla asuu noin kaksi
miljoonaa ihmistä. Keskeisenä
ajatuksena on alusta lähtien
ollut alueen ihmisten oma osallistuminen ja tekeminen. Hankeideat tulevat ihmisiltä itselMARTTI LINTUNEN
tään – perinteisen "ylhäältä
alas" -mallin sijasta nyt toimitaan "alhaalta ylös". RIPSissä on sovellettu erilaisia osallistavia menetelmiä, ja evaluoinnit osoittavat, että tuloksia on saatu. Tansanian viranomaiset ovat olleet innostuneita kokeilemaan RIPSistä
saatuja kokemuksia muualla maassa.
Naisten aktiivinen osallistuminen on koko ajan ollut tärkeää. Naisryhmät
Tansanian maaseudulla ovat muutenkin aktiivisia, ja RIPS auttaa niitä toteuttamaan omia ideoitaan. Kitangarin kylässä naiset huomasivat, että alueella
viljeltävän cashew-pähkinän jalostusastetta kannattaisi nostaa. Aiemmin
pähkinät oli myyty jalostamattomina eteenpäin, jolloin niistä saatu tuotto oli
pieni. RIPS-ohjelman tuella naisryhmä hankki itselleen jalostamiskoulutusta,
jota he puolestaan antoivat muille kyläläisille. Muodostettiin osuuskunta,
joka aloitti pähkinöiden jatkojalostuksen.
Naisten tulot ovat jalostuksen myötä kasvaneet ja rahat käytetään lasten koulutukseen. Nyt naiset haaveilevat pienen tehtaan rakentamisesta. Niin kylän
muut naiset kuin miehetkin pitävät jalostusta hyvänä liikeideana. Samaa toimintamallia on sovellettu myös matonkutomiseen. Tässäkin tapauksessa
aloite tuli kylän naisilta.
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Naisten työt ja
miesten rahat
Köyhyys on yhä edelleen valtava
ongelma. Maailmassa on kuusi miljardia ihmistä, joista yli kuudennes eli
1,3 miljardia elää absoluuttisessa köyhyydessä. Heidän on tultava toimeen
alle yhdellä dollarilla päivässä, mikä
ei riitä tyydyttämään ihmisen perustarpeita edes kaikkein alhaisimman
kustannustason maissa.
Köyhyys on mitä suurimmassa
määrin naiskysymys: 70 prosenttia
maailman köyhistä on naisia tai tyttöjä. Köyhyyteen liittyy monia nimenomaan naisia koskettavia ongelmia,
kuten väestönkasvu, koulutuksen
puute ja heikko yhteiskunnallinen
asema. Nämä ongelmat kietoutuvat
yhteen ja ruokkivat toinen toistaan, eikä syyn ja seurauksen erottaminen
tässä vyyhdessä ole helppoa. Kehityskysymyksiä tuntevat ihmiset ovat
nykyään yhtä mieltä siitä, että köyhyyden vähentäminen ja sukupuolten
tasa-arvo kulkevat käsi kädessä. Ne ovat kumpikin itsenäisiä tavoitteita,
mutta myös vahvasti sidoksissa toisiinsa. Kehitysyhteistyön haasteena on
löytää kaikkein köyhimmät ihmiset, jotka helposti jäävät avun ulottumattomiin; usein nämä ihmiset ovat naisia ja tyttöjä.
Monissa kulttuureissa naisten ja miesten työtehtävät ovat jyrkästi
eriytyneet sekä kotipiirissä että työmarkkinoilla. Naiset myös tekevät
lähes kaikissa maailman maissa enemmän työtä kuin miehet, mutta heidän tulonsa ovat miesten tuloja pienemmät. Naisten palkaton työ kotona, maataloudessa ja niin sanotulla epävirallisella sektorilla jää usein
tilastoimatta, vaikka sen arvo on jopa kolmannes koko maailman bruttokansantuotteesta.
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Naisten ja miesten rahankäyttö on tyypillisesti erilaista. Miehet käyttävät enemmän rahaa henkilökohtaisiin menoihinsa, kun taas naisten
ansiot kuluvat perheen menoihin: ruokaan, asumiseen, vaatetukseen,
terveydenhoitoon ja koulutukseen. Perheiden hyvinvoinnin kannalta
on siis ratkaisevaa, että naisten tulonsaanti turvataan ja naisten tulotasoa
nostetaan.
On vaarana, että globalisaatioon liittyvät kehityssuunnat huonontavat naisten asemaa entisestäänkin. Globalisaation haittavaikutukset
uhkaavat etupäässä köyhiä ja vähäosaisia, jotka jäävät yhä kauemmaksi
jälkeen huimaa vauhtia etenevän kehityksen virroista. Lisääntyvä maailmanlaajuinen kilpailu kasvattaa naisten ennestäänkin raskasta työtaak-
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kaa. Vapaiden pääomavirtojen maailmassa juuri naiset työskentelevät
usein surkealla palkalla aamusta iltamyöhään, mutta tuotteiden myynnistä saatavat suuret voitot päätyvät muualle. Naiset tekevät yhä enemmän
töitä kodin ulkopuolella, mutta joutuvat silti edelleen huolehtimaan
perinteisistä töistään kodin piirissä. Perinteiden murtuessa miesten liikkuvuus lisääntyy ja naiset jäävät usein vastaamaan yksin perheistään.

O NKO VEROHALLINNON TUKI TUKEA NAISILLE ?
Suomi on ollut vuodesta 1998 mukana rahoittamassa Tansanian verohallinnon uudistushanketta. Hankkeen tavoitteena on tehostaa veronkantoa ja
saada kansalaiset paremmin hyväksymään ajatus siitä, että heidän pitää
maksaa veroja yhteiskunnan rattaiden pyörittämistä varten. Näin saadaan
verotulot lisääntymään. Hankkeessa tähän asti saavutetut tulokset näyttävät
lupaavilta: verotuloja on pystytty ylläpitämään ja veropohjaa laajentamaan
markkinatalouteen ja monipuoluejärjestelmään totuttelevassa maassa. On
odotettavissa, että verotulojen suhde kansantuloon lähtee nousuun vuonna
2000.
Tansanian verohallinnon uudistushanketta ei ehkä ensisilmäyksellä tule tarkastelleeksi nais- tai tasa-arvoprojektina eikä sitä sellaiseksi ole tilastoitukaan. Suomen rahoitus, 6,5 miljoonaa markkaa, on myös ongelman laajuuteen nähden häviävän pieni: koko verohallinnon kehittämishankkeen budjetti vuosina 2000 - 2004 tulee olemaan noin 400 miljoonaa markkaa, josta
Tansania itse maksaa kolmanneksen ja ulkoiset rahoittajat kaksi kolmannesta. Voisiko kuitenkin ajatella, että Suomen tuki muodostaa yhden pienen
juonteen kehityksessä, joka johtaa suurempaan naisten ja heidän perheidensä hyvinvointiin? Verotulojen niukkuus heikentää nimenomaan naisten ja
lasten tarvitsemia palveluja ja saattaa alentaa naisvaltaisesta hoitotyöstä
maksettavia korvauksia.
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Naisten
vaikutusvaltaa lisättävä
Vaikka melkein kaikissa maissa lähes
puolet äänioikeutetuista on naisia, on
naisten osuus luottamustehtävissä ja
julkisissa viroissa häviävän pieni.
Naisia ei myökään juuri näy liike-elämän johtopaikoilla. Syinä tähän ovat
naisia syrjivät asenteet ja käytännöt
sekä naisten raskas työtaakka kotona
ja työelämässä. Naisten puuttuminen
päätöksenteosta on suuri puute sekä
naisten itsensä että koko yhteisön
kannalta: naisten näkökulmat ja
kokemukset jäävät hyödyntämättä
eivätkä naisten arvot heijastu ratkaisuissa.
Vallan ja päätökseteon tasa-arvo
edellyttää naisten täysivaltaistamista
ja heidän itsearvostuksensa lisäämistä. Naiset on otettava mukaan kaikille yhteiskunnan aloille, myös talouteen ja politiikkaan. Ulkopuoliset
eivät voi tuoda naisille voimaa tai valtaa, vaan muutoksen pitää kummuta yhteisön sisältä. Esimerkiksi kehitysyhteistyö voi kuitenkin edistää sellaisia olosuhteita, joissa naiset voivat itse toimia omien olojensa kohentamiseksi. Naisten aseman edistäminen on yksi Suomen kehitysyhteistyön keskeisistä periaatteista
Vaikka naisilla ei monissa maissa ole paljon yhteiskunnallista valtaa,
heillä voi silti olla keskeinen rooli oman perheensä sisällä. Koska naiset
vastaavat monista perheen käytännön asioista, he ovat tärkeitä päätöksentekijöitä omissa yhteisöissään. Kehitysmaissa on viime vuosikymmeninä syntynyt lukuisia voimakkaita naisten ruohonjuuritason järjestöjä ja
KUVA:YK
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liikkeitä, jotka tekevät uraauurtavaa työtä yhteisöissään. Ne kohtaavat
työssään myös vastustusta, mutta asenteet ovat muuttuneet vähitellen
myönteisemmiksi, kun on huomattu, että järjestöjen aloitteet hyödyttävät usein kaikkia yhteisön jäseniä.

I SLAMILAISET NAISKANSANEDUSTAJAT VIERAILULLA
Suomessa vieraili syyskuussa 1998 joukko islamilaisten maiden naiskansanedustajia tutustumassa Suomen poliittiseen järjestelmään ja yhteiskuntaelämään. Vieraita oli 23 ja he olivat kotoisin seitsemästätoista islamilaisesta
maasta, muiden muassa Azerbaidzhanista, Irakista, Malesiasta ja Ugandasta.
Järjestelyn taustalla olivat ulkoasiainministeriön ohella Suomen eduskunta,
NYTKIS- eli Naisjärjestöt yhteistyössä -verkosto sekä islamilaisten naiskansanedustajien järjestö OWPMC. Se perustettiin Pekingin naiskonferenssin
jälkeen vuonna 1995. Järjestö pyrkii levittämään islamilaiseen maailmaan
käsitystä naisesta täysivaltaisena ja tasa-arvoisena yhteiskunnallisena
toimijana.
Vieraat tapasivat Suomessa eduskunnan puhemiehen Riitta Uosukaisen ja
osallistuivat eduskunnassa järjestettyyn seminaariin, jossa käsiteltiin sukupuolten eriytynyttä asemaa yhteiskunnan eri aloilla. He tutustuivat viikon
aikana suomalaiseen ammattiyhdistysliikkeeseen, tasa-arvovaltuutetun toimistoon ja Helsingin yliopiston Kristiina-instituuttiin, näkivät ja kuulivat erilaisia kulttuuriesityksiä ja vierailivat kirjastossa, päiväkodissa, koulussa ja
maatilalla. Vierailun tärkeää antia oli myös yhteyksien luominen: tapaamisissa muodostuu verkostoja, joiden kautta eri maiden naisvaikuttavat voivat
keskustella ja toimia.
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Tasa-arvoinen
seksuaalisuus
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Väestönkasvuun ja lisääntymisterveyteen liittyvät kysymykset ovat esimerkki siitä, että yhteiskunnalliset
ongelmat eivät kohtaa miehiä ja naisia tasapuolisesti. Vaikka suvunjatkaminen ja seksuaalisuus koskevat yhtä
hyvin molempia sukupuolia, monissa
maissa noudatetut käytännöt tekevät
niistä mitä suurimmassa määrin naiskysymyksiä.
Naiset kantavat suurimmassa osassa maailmaa edelleen päävastuun
uuden sukupolven hoivaamisesta,
ravitsemisesta ja kasvatuksesta. Syrjivät käytännöt ja asenteet sukupuolielämän alueella vaikeuttavat
usein naisten ja tyttöjen elämää. He
VEIKKO RUOHOTIE
ovat niin ikään alttiita erityisille terveysriskeille, koska synnytyksiin ja naistentauteihin liittyviä terveyspalveluja ei ole riittävästi saatavilla ja koska naisten ja tyttöjen terveydenhoitoa ei kaikkialla pidetä yhtä tärkeänä kuin miesten ja poikien. Naiset
kokevat usein sukupuolista väkivaltaa sekä altistuvat miehiä herkemmin
tahtomattaan hiv-tartunnalle ja aidsille sekä muille sukupuolitaudeille.
Naisten aseman kohentaminen edellyttää, että naisten lisääntymisterveyteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen kiinnitetään erityistä
huomiota. Lisääntymisterveys on laaja käsite, jolla ei tarkoiteta pelkästään sairauden puuttumista vaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia
kaikissa seksuaalisuuteen ja suvunjatkamiseen liittyvissä asioissa. Lisääntymisterveyspalveluihin lasketaan muun muassa perhesuunnittelu ja seksuaalineuvonta, turvallisten, tehokkaiden ja kohtuuhintaisten ehkäisyvälineiden saatavuus, raskausajan hoito, neuvolapalvelut, sukupuolitau-
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tien ehkäisy ja hoito sekä mahdollisuus turvalliseen aborttiin kunkin
maan oman lainsäädännön mukaisesti.
Mahdollisuus perhesuunnitteluun ja oikeus päättää omasta seksuaalisuudesta merkitsee erityisesti kehitysmaiden naisille ratkaisevaa askelta
kohti oman elämän hallintaa. Kun naisella on vapaus ja keinot itse vaikuttaa lapsilukuunsa ja synnytysten ajoitukseen, hänen mahdollisuutensa kouluttautua, osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja huolehtia
perheestään taloudellisesti paranevat merkittävästi. Raskauteen ja synnytyksiin liittyvien terveysriskien torjuminen vähentää köyhyyttä ja
parantaa naisten asemaa.

N ICARAGUAN LISÄÄNT YMISTERVEYSHANKE
Nicaraguassa toteutetaan Suomen tuella lisääntymisterveyshanketta, jonka
kohderyhmänä ovat nimenomaan naiset ja nuoret. Nicaragua on hiljalleen
toipumassa pitkästä sisällissodasta. Maan väestö kasvaa nopeasti, ja tytöt
saavat ensimmäisen lapsensa usein jo ennen 16 vuoden ikää. Sukupuolitaudit ja kohdunkaulan syöpä ovat yleisiä, samoin naisten ja tyttöjen seksuaalinen hyväksikäyttö. Nuoriso tuntee huonosti sukupuolielämään liittyviä
asioita.
Hankkeessa annetaan koulutusta ja valistusta sekä terveydenhoitohenkilökunnalle että suurelle yleisölle. Tavoitteena on, että ihmiset oppisivat paremmin tuntemaan lisääntymisterveyskysymyksiä ja niihin liittyviä oikeuksiaan.
Lisäksi hankkeella torjutaan Nicaraguassa yleistä perhe- ja seksuaalista väkivaltaa. Tarkoitus on muun muassa käynnistää järjestelmä väkivaltatapausten
rekisteröimiseksi. Hankkeessa myös tutkitaan sitä, miten nicaragualaiset miehet saataisiin paremmin ymmärtämään lisääntymisterveyteen liittyviä kysymyksiä ja naisten seksuaalioikeuksia.
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Kuka
hankkii ruoan?
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Naiset kantavat kaikkialla maailmassa päävastuun ruoan hankkimisesta ja
valmistuksesta. Naiset ovat myös ruoan tuottajia: maailman elintarvikkeiden tuotannosta puolet ja kehitysmaiden elintarvikkeiden tuotannosta
paikoin jopa 80 prosenttia on naisten
käsissä. Naisten suunnaton merkitys
maailman elintarviketuotannon kannalta jää usein huomiotta, sillä naisten työ pelloilla on tyypillisesti palkatonta ja tilastoimatonta ja sen tulokset käytetään suoraan perheen ja
yhteisön hyväksi. Miehet taas harjoittavat useammin myyntiin tarkoitettujen kasvien viljelyä – ja käyttävät maatalouden tulot omiin tarpeisiinsa.
Naiset käyttävät maata viljellessään miehiä enemmän työvaltaisia
MARTTI LINTUNEN
menetelmiä ja osaavat taitavasti hyödyntää monia eri kasvilajeja. Naisten maanviljelys on vanhastaan ollut
ekologisesti kestävää. Useiden lajien viljeleminen rinnakkain tuottaa
terveemmän sadon vähemmillä torjunta-aineilla ja auttaa samalla suojelemaan luonnon monimuotoisuutta. Runsas lajivalikoima turvaa ainakin
jonkinlaisen sadon huonoinakin vuosina.
Vaikka kehitysmaiden maaseudun naiset siis kirjaimellisesti ruokkivat
maansa, he kuuluvat maailman vähäosaisimpiin ja köyhimpiin ihmisiin.
Heidän työtaakkansa on usein kohtuuton eikä heidän oikeuksiaan viljelymaahan ole välttämättä turvattu. Naisilla ei useissa maailman maissa
ole oikeutta omistaa maata. Lisäksi näyttää siltä, että heidän tilanteensa
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on vaikeutumassa entisestään. Sodat ja levottomuudet sekä miesten
muutto työn perään kaupunkeihin ja aids-kuolemat ovat jättäneet monet
naiset huolehtimaan perheistään yksin. Uudenlaista uhkaa edustavat
teollistuneiden maiden yritysten pyrkimykset patentoida lajeja, joiden
monimuotoisuudesta naiset ovat huolehtineet vuosisatojen ajan.

R UOKA - APUA PERHEISIIN NAISTEN KAUTTA
Maailman elintarvikeohjelma (World Food Programme, WFP) vastaa YK:n
elintarvikeavusta. Järjestö taistelee nälkää vastaan kahta kautta: se on hätäapuorganisaatio, joka toimittaa ruoka-apua katastrofien uhreille, mutta
samalla se pyrkii kehityshankkeillaan parantamaan elintarviketurvaa ja luomaan kestävää kehitystä. Suomi on yksi WFP.n suurista avunantajista.
Köyhyys ja nälkä kulkevat käsi kädessä, sillä myös maailman nälkäisistä valtaosa on naisia ja tyttöjä. WFP:n tasa-arvo-ohjelma tähtää siihen, että naiset
saisivat tasavertaiset oikeudet ruokaan ja toimeentuloon. WFP:n tasa-arvoneuvonantajana on vuoden 1999 tammikuusta lähtien toiminut suomalainen Elina Sana.
"WFP:n tavoitteena on, että ainakin 80 prosenttia ruoka-avusta jaetaan perheisiin naisten kautta. Naiset otetaan mukaan ruoka-apuohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Kun ruoka jaellaan suoraan perheen ruokkimisesta
vastuussa oleville naisille, se päätyy varmimmin niille, joille se on aiottukin.
Käytäntö lisää naisten vaikutusvaltaa ja arvostusta yhteisöissä: arvokas hyödyke, ruoka, on heidän hallussaan ja heidän vastuullaan", Elina Sana kertoo.
Ruoka-apuhankkeilla tavoitellaan myös pitkäaikaisia kehitysvaikutuksia. "Esimerkiksi kouluruokailuhankkeilla voidaan tukea tyttöjen koulunkäyntiä. Köyhän perheen on järkevää lähettää tyttö kouluun, jos hänelle saadaan näin
hankituksi päivittäinen ateria ja perheen ruokamenot vähenevät."
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Investointi naisten
koulutukseen kannattaa
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Tyttöjen ja naisten kouluttaminen on avain kehitykseen. Heidän koulutuksellaan on todettu olevan suora vaikutus esimerkiksi perheiden lapsiluvun pienenemiseen. Tällä on puolestaan myös taloudellisia seurauksia:
lapset voivat paremmin ja on todennäköisempää, että hekin pääsevät
aikanaan kouluun. Koulutetuilla naisilla on suurempi mahdollisuus
omien tulojen ansaitsemiseen. Jos naisten tulot kasvavat, he käyttävät
tulot mitä todennäköisemmin perheen hyvinvoinnin lisäämiseen. Koulutetut naiset pystyvät paremmin osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja osaavat vaatia omien oikeuksiensa toteutumista. Lukutaidot-
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VEIKKO RUOHOTIE

tomuus sen sijaan on tehokas este osallistumiselle. Pidempi koulutusaika
lykkää avioitumista ja liian varhaisia raskauksia ja synnytyksiä, jotka ovat
merkittävä nuorten tyttöjen terveysriski.
Poikien koulunkäynti on useissa maissa edelleen tyttöjen koulunkäyntiä yleisempää, vaikka niin tyttöjen kuin poikienkin koulunkäynti on
yleistynyt nopeasti. Tytöt myös keskeyttävät koulun paljon useammin.
Vanhemmat saattavat pitää tyttölapsen koulunkäyntiä tuottamattomana, jolloin perheen kannalta on järkevämpää hyödyntää hänen työpanostansa kotona. Tyttöjen koulunkäyntiä vaikeuttavat ongelmat voivat olla hyvin konkreettisia. Jos koulu on liian kaukana, vanhemmat
eivät uskalla lähettää tyttöä sinne pelätessään, mitä koulumatkalla voi
sattua. Jos koulussa ei ole tytöille osoitettua wc:tä, murrosikäisen tytön
voi olla vaikea tulla kouluun. Koulujen suunnittelijoiden tulisi siis ottaa
huomioon tyttöjen erityistarpeet.
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Väkivalta
varjostaa elämää
Naiset ovat koko elämänsä ajan alttiita väkivallalle. Väkivalta ulottuu
perhepiirissä tapahtuvista pahoinpitelyistä ja raiskauksista laajamittaiseen naiskauppaan, tyttölasten surmaamiseen ja naisten ihmisoikeuksien
loukkaamiseen aseellisten konfliktien yhteydessä. Arviolta kaksi miljoonaa tyttöä joutuu vuosittain kokemaan sukupuolielinten silpomisen
("naisten ympärileikkauksen"), joka vammauttaa useat heistä eliniäksi.
Väkivallanteot ja niiden uhka luovat naisten ja tyttöjen elämään turvattomuutta ja vaikeuttavat heidän liikkumistaan ja osallistumismahdollisuuksiaan sekä estävät heitä pääsemästä mukaan kehityksen rattaille.
Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole vain ihmisoikeusasia vaan myös
taloudellinen kysymys: maailmassa hukataan joka vuosi miljardeja markkoja ja valtavasti voimavaroja väkivallan seurauksena, esimerkiksi menetettyinä työpäivinä.
Naisiin kohdistuvaa väkivalta on yhteydessä heidän alistettuun
yhteiskunnalliseen asemaansa ja sitä vastaan voidaan taistella kohentamalla naisten arvostusta ja asemaa. Yhteiskunnallinen täysivaltaisuus ja
taloudellinen riippumattomuus ovat omiaan suojaamaan naisia ainakin
joitakin väkivallan muotoja vastaan.
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M UIDEN KOKEMUKSISTA VOI OPPIA
Suomi tuki vuonna 1998 miljoonalla markalla Latinalaisen Amerikan
kehityspankin (IDB) kautta perheväkivallan vastaista toimintaa Keski-Amerikassa. Naisiin kohdistuva
väkivalta perheiden sisällä on KeskiAmerikassa erittäin yleistä.
Ryhmä perheväkivallan asiantuntijoita Costa Ricasta, El Salvadorista,
Guatemalasta, Hondurasista, Nicaraguasta ja Panamasta teki kahden
viikon opintomatkan Suomeen ja
muihin Pohjoismaihin kesällä 1999.
PÄIVI MATTILA
Kansalaisjärjestöjä ja terveysviranomaisia edustanut joukko vieraili lukuisissa keskuksissa, joissa hoidetaan ja
autetaan väkivaltaisesti käyttäytyviä miehiä. Hoitomenetelmien kehittely on
Pohjoismaissa varsin pitkällä; täällä puututaan ongelman syihin eli autetaan
myös väkivallan harjoittajia, ei ainoastaan uhreja.
Vieralijat huomasivat, että vauraissa Pohjoismaissakin on paljon perheväkivaltaa. Sekä Keski-Amerikassa että Pohjoismaissa perheväkivaltaa esiintyy
kaikissa yhteiskuntaluokissa, joskin parempiosasten väkivallanteot jäävät
usein piiloon. Keski-Amerikan naisjärjestöt painottavatkin sitä, että perheväkivallan ongelma on tehtävä näkyväksi. Niin kauan kuin asia pysyy piilossa,
ongelmaa on mahdotonta korjata.
Keski-Amerikassa perheväkivaltaan puuttuminen on vielä varsin uutta, eikä
pahoinpiteleville miehille ole vielä annettu apua. Vierailijat kertoivatkin oppineensa matkan aikana paljon ja aikovansa nyt miettiä, miten voisivat kehittää
tällaista toimintaa omissa maissaan. Perheväkivaltaa on ryhdyttävä tarkastelemaan myös miesten näkökulmasta.
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Sota koskettaa naisia

VEIKKO RUOHOTIE
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Aseelliset yhteenotot ovat viime vuosikymmeninä muuttaneet luonnettaan: ne ovat pidentyneet ja syventyneet ja ne ovat yhä useammin valtionsisäisiä konflikteja, joissa vastakkain ovat etniset, kielelliset tai
uskonnolliset ryhmittymät. Sotien taustalta löytyy ongelmakimppu, jossa
köyhyys, ympäristön pilaantuminen, demokratian puute ja ihmisoikeuksien loukkaukset ruokkivat toinen toistaan
Myös sodankäynnin tavat ovat muuttuneet. Nykyaikaisen sodan uhrit
ovat enimmäkseen siviilejä, siis pääosin naisia, lapsia ja vanhuksia.
Yhteenotot ajavat pakosalle valtavia ihmisjoukkoja, jotka pyrkivät turvaan taisteluilta, vainolta tai nälältä. Maailmassa on tällä hetkellä 51
miljoonaa pakolaista ja kotipaikaltaan paennutta, joista arviolta 80 prosenttia on naisia ja lapsia.
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Sota ja pakolaisuus tuovat naisille mukanaan raskaan taakan. Naiset
kuolevat ja haavoittuvat, joutuvat perhekuntien yksinhuoltajiksi, hoitavat sotilaiden vammoja ja huolehtivat perheistään sekavissa ja monin
tavoin puutteellisissa oloissa. Naisten sopeutumista uusiin oloihin pakolaisuudessa tai kotipaikalle palattua saattaa vaikeuttaa koulutuksen puute
tai vaikkapa se, että perheen omistama maa on rekisteröity miehen
nimiin.
Sekä sodan keskelle jääneet, pakolaisiksi joutuneet että kotisijoilleen
palaavat naiset joutuvat usein murhien, raiskauksien ja muiden ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. Systemaattista raiskausta käytetään myös
aseena. Ruandan sisällissodassa 1994 seksuaalisen väkivallan uhreiksi
joutui arviolta satoja tuhansia naisia ja Bosnian sodassa 1995 kymmeniä
tuhansia. Naisia saatetaan syrjiä ja vainota miespuolisten sukulaisten
poliittisen toiminnan vuoksi.
Suomen humanitaarista apua kohdennetaan mahdollisuuksien
mukaan siten, että naisten erityiset tarpeet voidaan ottaa huomioon.
Suomen avun ylivoimaisesti merkittävimpänä kanavana on YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu UNHCR, joka kiinnittää työssään erityistä huomiota naisten aseman voimistamiseen. UNHCR:n ohjelmiin kuuluu
muun muassa koulutusta kriisioloissa eläville tai kotiin palaaville naisille,
luototusta, jolla tuetaan naisten viljelymaan hankintaa, tukipalveluja
seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneille naisille ja väkivallan
ehkäisyyn tähtääviä ohjelmia pakolaisyhteisöissä. Suomi on myös tukenut kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n hankkeita, jolla pyritään
ehkäisemään sotiin ja pakolaisuuteen liittyvää nais- ja lapsikauppaa
Kaakkois-Aasiassa.
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Ihmisoikeudet ja sosiaalinen
oikeudenmukaisuus

MARTTI LINTUNEN
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Aiemmin ajateltiin, että ihmisoikeuksien tarkoituksena oli taata kansalaiselle tietty vapauspiiri, johon julkinen valta ei saanut puuttua. Varsinkin toisen maailmansodan jälkeen on kiinnitetty yhä enemmän huomiota siihen, että pelkkä vapauksien olemassaolo ei riitä, vaan ihmisille on
taattava sellaiset olosuhteet, että heidän oikeutensa ja tasavertaisuutensa
voivat toteutua käytännössä. Maailmanlaajuisen taloudellisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden saavuttaminen on noussut ihmisoikeusvaatimusten ytimeen. Tämä on merkinnyt suurta edistysaskelta naisten,
samoin kuin muidenkin heikommassa asemassa olevien ryhmien kannalta. Esimerkiksi mahdollisuus lainan saantiin voi käytännössä edistää
kehitysmaan köyhien naisten itsemääräämisoikeutta vähintään yhtä paljon kuin vaikkapa yhdistymis- ja kokoontumisvapaus.
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Alun perin ihmisoikeuksien katsottiin koskevan vain miehiä. Oikeuksien ei ajateltu ulottuvan perheen sisälle tai muuhun yksityisen
elämän alueelle, vaikka tämä on naisten kannalta olennaista. Naisten ja
miesten tasavertaisuus tunnustettiin
maailmanlaajuisesti vuonna 1948,
jolloin hyväksyttiin YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus.
Sen mukaan ihmisoikeudet kuuluvat
erotuksetta kaikille muun muassa
sukupuoleen katsomatta.
Naisten ihmisoikeuksien loukkauksissa vedotaan usein uskonnon,
kulttuurin tai perinteen vaatimuksiin.
Ihmisoikeuksien julistus ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset perustuvat kuitenkin ihmisoikeuksien
yleismaailmallisuuteen. Kulttuuriset
erot voidaan ottaa huomioon oikeuksien toteuttamisessa, mutta ne eivät
oikeuta ihmisoikeuksien loukkaamista.
Merkittävin naisten oikeuksia koskeva kansainvälinen asiakirja on vuonna 1979 hyväksytty naisten
oikeuksien yleissopimus, jonka Suomi ratifioi vuonna 1986. Sopimus
kieltää naisiin kohdistuvan syrjinnän ja velvoittaa valtioita ryhtymään
toimiin sukupuolten välisen tasa-arvon toteuttamiseksi. Se oikeuttaa
naisten niin sanotun positiivisen erityiskohtelun, millä tarkoitetaan toimia heikommassa asemassa oleva ryhmän tasa-arvon edistämiseksi. Myös
vuonna 1989 hyväksytyssä lapsen oikeuksien sopimuksessa kiinnitetään
erityistä huomiota tyttölasten asemaan.
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Naiset YK:n
kehitysyhteistyössä
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Suomen kehitysyhteistyöstä lähes
puolet toteutetaan monenvälisenä
apuna eli kanavoimalla apu kansainvälisten järjestöjen kautta. Näistä järjestöistä YK ja sen alaiset kehitysjärjestöt ovat merkittävin kanava. Suomen kehitysyhteistyön kannalta on
siis tärkeää, että nämä järjestöt toteuttavat ohjelmissaan naisten ja miesten
tasa-arvoa edistäviä periaatteita.
Jokaisella YK:n kehitysohjelmalla
ja erityisjärjestöllä on naisten aseman
parantamiseen tähtäävä ohjelma tai
YK/E. BERNHEIM
strategia. Esimerkiksi YK:n kehitysohjelma UNDP on ottanut tasa-arvokysymykset yhdeksi toimintansa
painopistealueeksi köyhyyden poistamisen, ympäristönsuojelun ja hyvän
hallinnon edistämisen ohella. YK:n lastenrahasto UNICEF edistää naisten ja tyttöjen asemaa esimerkiksi painottamalla turvallisen raskauden ja
äitiyden sekä tyttöjen koulunkäynnin merkitystä. Tasa-arvokysymykset
ja naisten asema ovat merkittäviä myös YK:n väestörahaston UNFPAn ja
YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun UNHCR:n toiminnassa. Suomi
tukee näiden järjestöjen ja rahastojen toimintaa sekä yleisavustuksin että
osallistumalla eri ohjelmien rahoitukseen.
YK:n naisten kehitysrahasto UNIFEM keskittyy nimenomaan naisten
aseman ja oikeuksien sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseen.
UNIFEMin päätavoitteita ovat naisten taloudellisen ja poliittisen aseman vahvistaminen köyhyyden vähentämiseksi, naisten ihmisoikeuksien
edistäminen sekä naisjohtajuuden ja hyvän hallinnon tukeminen. Suomi
kuuluu UNIFEMin suurimpiin rahoittajiin. Suomi on UNIFEMin yleisavustuksen lisäksi antanut tukea UNIFEMin rahastoon, josta rahoitetaan
alueellisia ja paikallisia hankkeita naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi.
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K ONFERENSSEISSA LUODAAN PELISÄÄNTÖJÄ
YK on järjestänyt useita laajoja konferensseja, joissa maailman valtiot ovat
voineet sopia naiskysymyksiin ja kehitykseen liittyvistä yhteisistä pelisäännöistä. Konferenssien loppuasiakirjat eivät ole oikeudellisia sopimuksia, mutta ne velvoittavat niihin sitoutuneita valtioita poliittisesti ja moraalisesti ja toimivat ohjenuorina valtioiden ja YK:n kehitysohjelmille. Kysymys on jatkuvassa liikkeessä olevasta maailmanlaajuisesta prosessista: eri konferenssit käsittelevät köyhyyden, perustarpeiden tyydyttämisen ja oikeudenmukaisuuden
kaltaisia suuria teemoja kukin omasta näkökulmastaan.
Varsinkin 1990-luvulta alkaen kansalaisjärjestöt ovat osallistuneet konferensseihin aktiivisesti. Tällä on ollut suuri merkitys sekä konferenssien ideointivaiheessa että jälkeenpäin, kun on tullut aika seurata, miten valtiot toteuttavat
sitoumuksiaan. Pekingin naiskonferenssin kansalaisjärjestöfoorumilla vuonna
1995 oli ennätykselliset 30 000 edustajaa eri puolilta maailmaa, mukana
myös miehiä.
Naisten asemaan ja tasa-arvokysymyksiin oleellisesti vaikuttaneita
konferensseja ovat olleet:
• YK:n naisten vuoden maailmankonferenssi Mexico Cityssä 1975
• YK:n naisten vuosikymmenen maailmankonferenssi
Kööpenhaminassa 1980
• YK:n naisten vuosikymmenen tuloksia arvioiva maailmankonferenssi
Nairobissa 1980
• Kansainvälinen väestö- ja kehityskonferenssi Kairossa1994
• YK:n maailman sosiaalisen kehityksen huippukokous
Kööpenhaminassa1995
• YK:n neljäs naisten maailmankonferenssi Pekingissä 1995
Kesällä 2000 järjestetään Pekingin konferenssin seurantakokous, jolloin katsotaan, mitä on saatu aikaan viidessä vuodessa. On tärkeää seurata, että kauniit ajatukset tasa-arvosta eivät jää vain paperille.
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Ruohonjuuritason yhteistyö
tavoittaa naiset
Kansalaisjärjestötyö on yhä merkittävämpi kehitysyhteistyön muoto. Pohjoisen ja etelän järjestöjen yhteistoiminta tarjoaa ihmisille mahdollisuuden toimia tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta ja se on omiaan levittämään kulttuurivaikutteita puolin ja
toisin.
Kansalaisjärjestöt työskentelevät
tavallisesti ruohonjuuritasolla, lähellä tavallisia ihmisiä ja niillä on siksi
hyvät edellytykset päästä kosketuksiin naisten ja heidän ongelmiensa
kanssa. Monissa kehitysmaissa naisten voi olla vaikea osallistua päätöksentekoon, joka tapahtuu etäällä heidän kodeistaan ja edellyttää vahvaa
MARTTI LINTUNEN
yhteiskunnallista vaikutusvaltaa ja
asemaa. Omissa kylissään ja muissa yhteisöissään naiset saattavat sen
sijaan olla hyvinkin aktiivisia toimijoita. Naiset pitävät tärkeänä, että
tulevaisuus tarjoaa heidän lapsilleen lupauksen paremmasta elämästä.
Naisiin kohdistuvat hankkeet ovat hyvin edustettuina suomalaisten
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä. Järjestöt ovat niin ikään aktiivisia erityisesti sosiaali- ja terveysalalla, jonka kehityksen tulokset usein
hyödyttävät juuri naisia ja lapsia.
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TASA - ARVOA B ANGLADESHIN KYLIIN
Bangladeshin luoteisosissa syrjäisellä maaseudulla on toiminut maan itsenäistymisestä lähtien 1970-luvun alusta uraauurtava kansalaisjärjestö Rangpur Dinajpur Rural Services (RDRS). Suomen Kirkon Ulkomaanapu tukee
RDRS:n toimintaa ja saa puolestaan tähän tukea ulkoministeriön kehitysyhteistyön kansalaisjärjestövaroista.
Kirkon Ulkomaanavun tuen avulla muun muassa opetetaan lukemista, kehitetään toimeentulovaihtoehtoja, tarjotaan terveyspalveluja ja annetaan esimerkiksi lisääntymisterveyteen liittyvää koulutusta kylissä.
RDRS on nostanut vähitellen toimintansa yhdeksi päätavoitteeksi
naisten aseman parantamisen maaseudulla, jossa naiset ovat olleet vanhastaan varsin alistetussa asemassa. Naisia opetetaan esimerkiksi lukemaan ja
tuntemaan oikeuksiaan. Naiset ovat kirjaimellisesti astuneet ulos kodeistaan.
Eräässä syrjäisessä kylässä naisryhmä kokoontuu viikottain tietyn puun alla.
Yksi naisista on ostanut itselleen RDRS:n pienlainan avulla ompelukoneen.
Hän on jäänyt leskeksi hyvin nuorena, ja ompelukoneen turvin hän pystyy
elättämään itsensä ja lapsensa. Lainasta on jo maksettu suuri osa takaisin.
RDRS pyrkii edistämään naisten ja miesten tasa-arvoa myös omassa työssään; naisten osuus sen omista työntekijöistä onkin koko ajan kasvanut.
Moottoripyörillä tunikan helmat hulmuten liikkuvista naisista on tullut tuttu
näky kylissä. RDRS sanoo, että naisten aseman voimistaminen ei aina ole
ollut helppoa järjestön sisälläkään. Sen johtajien sitoutuneisuus onkin ollut
tärkeä edellytys naisten aseman edistämiselle.
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