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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa – 2009
(2009/2101(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 2 artiklan, 3 artiklan 2 kohdan 
ja 141 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

– ottaa huomioon komission 27. helmikuuta 2009 antaman kertomuksen naisten ja miesten 
tasa-arvosta – 2009 (KOM(2009)0077),

– ottaa huomioon 7. kesäkuuta 2000 annetun komission tiedonannon "Kohti sukupuolten 
tasa-arvoa koskevaa yhteisön puitestrategiaa (2001–2005)" (KOM(2000)0335) sekä 
naisten ja miesten tasa-arvoa Euroopan unionissa käsittelevät komission vuosikertomukset 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 ja 2008 (KOM(2001)0179, 
KOM(2002)0258, KOM(2003)0098, KOM(2004)0115, KOM(2005)0044, 
KOM(2006)0071, KOM(2007)0049) ja KOM(2008)0010),

– ottaa huomioon miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa 
5. heinäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/54/EY1

(uudelleenlaadittu toisinto),

– ottaa huomioon komission 3. lokakuuta 2008 antaman tiedonannon "Työ- ja 
yksityiselämän tasapainon parantaminen: enemmän tukea työ-, yksityis- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen" (KOM(2008)0635),

– ottaa huomion komission 3. lokakuuta 2008 tekemän ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen 
soveltamisesta itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja direktiivin 86/613/ETY kumoamisesta 
(KOM(2008)0636)

– ottaa huomioon komission 3. lokakuuta 2008 tekemän ehdotuksen Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai 
imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi 
työssä annetun neuvoston direktiivin 92/85/ETY muuttamisesta (KOM(2008)0637),

– ottaa huomioon komission 3. lokakuuta 2008 antaman kertomuksen esikouluikäisten 
lasten hoitojärjestelyjä koskevien Barcelonan tavoitteiden täytäntöönpanosta 
(KOM(2008)0638),

– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen 
(CETS No. 197) ratifioinnin etenemisen,

                                               
1 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
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– ottaa huomioon Euroopan työmarkkinaosapuolten 22. maaliskuuta 2005 hyväksymät 
toimintapuitteet sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi,

– ottaa huomioon 23. ja 24. maaliskuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
hyväksymän Euroopan tasa-arvosopimuksen,

– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman naisten maahanmuutosta: 
naispuoliset maahanmuuttajat ja heidän asemansa Euroopan unionissa1,

– ottaa huomioon 13. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvon etenemissuunnitelmasta 2006–20102,

– ottaa huomioon naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia käsittelevän neuvoa-antavan 
komitean ja sen 22. maaliskuuta 2007 antaman lausunnon sukupuolten välisestä 
palkkakuilusta,

– ottaa huomioon 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvosta – 20083,

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan ja 119 artiklan 2 kohdan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A7-0000/2009),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unionissa on meneillään laajamittainen talous-, rahoitus- ja 
sosiaalikriisi, joka vaikuttaa erityisesti naisten työ- ja perhetilanteeseen,

B. katsoo, että käytettävissä olevien tietojen perusteella kriisi on koskenut alkuvaiheessa 
enemmän miehiä kuin naisia, mikä johtuu ammatti- ja alakohtaisesta eriytymisestä; toteaa 
kuitenkin, että käytetyissä tiedoissa ei oteta huomioon osa-aikatyötä, jota harjoittaa 
31,1 prosenttia naispuolisista palkansaajista, kun vastaava luku miehillä on 7,9 prosenttia; 
toteaa, että enemmistö julkisten palvelujen henkilöstöstä on naisia ja koulutus-, terveys- ja 
sosiaalipalvelujen alan henkilöstöstä kaksi kolmasosaa on naisia; katsoo siksi, että kriisi 
on naisille kaksin verroin suurempi uhka, koska mahdolliset tulevat talousarviorajoitukset 
voivat rajoittaa julkisten palvelujen tarjontaa,

C. panee merkille, että perinteisesti köyhyys on ollut suurempi uhka naisille ja erityisesti 
yksinhuoltajaäideille ja yli 65-vuotiaille naisille, ja kriisitilanteessa näiden naisten tilanne 
voi pahentua entisestään,

D. ottaa huomioon, että vuonna 2008 naisten työllisyysaste oli 59,1 prosenttia, mutta sen 
jatkuva nousu vuodesta 2000 lähtien ei ole suinkaan parantanut naisten työoloja ja sekä 
ammatillinen että alakohtainen eriytyminen jatkuu,

                                               
1 EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
2 EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
3 Hyväksytyt tekstit P6_TA(2008)0399.
4 Hyväksytyt tekstit P6_TA(2008)0544.
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E. ottaa huomioon, että naisten ja miesten palkkaerot ovat vakiintuneet korkealle tasolle (14–
17,4 prosentin välille) vuodesta 2000 lähtien, vaikka komissio on toteuttanut tässä 
mielessä lukuisia toimenpiteitä ja vaikka jäsenvaltiot ovat sitoutuneet parantamaan 
tilannetta,

F. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen nykyisessä 141 artiklassa (entinen 
119 artikla) todetaan, että "[j]okainen jäsenvaltio huolehtii sen periaatteen 
noudattamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta 
työstä sama palkka", ja että tämä periaate on vahvistettu pysyvästi Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännössä,

G. ottaa huomioon, että edellä mainitussa 18. marraskuuta 2008 hyväksytyssä 
päätöslauselmassa komissiota kehotetaan esittämään Euroopan parlamentille 
31. joulukuuta 2009 mennessä lainsäädäntöehdotus miesten ja naisten samapalkkaisuuden 
periaatteen soveltamista koskevan nykyisen lainsäädännön tarkistamisesta,

H. ottaa huomioon, että myös miehet kärsivät ammatti- ja alakohtaisesta eriytymisestä sekä 
sukupuolistereotypioista,

I. katsoo, että vastuuta perheestä ja kodinhoidosta on jaettava naisten ja miesten kesken –
etenkin hyödyntämällä enemmän vanhempain- ja isyysvapaita – naisten ja miesten tasa-
arvon edistämiseksi ja toteuttamiseksi,

J. ottaa huomioon, että Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002 kokoontuneessa Eurooppa-
neuvoston kokouksessa jäsenvaltioita kehotettiin tarjoamaan lastenhoitopalveluja vuoteen 
2010 mennessä vähintään 90 prosentille kolmevuotiaista ja sitä vanhemmista alle 
kouluikäisistä lapsista ja vähintään 33 prosentille alle kolmevuotiaista lapsista, mutta 
toteaa, että yli puolet jäsenvaltioista on vielä kaukana tästä tavoitteesta,

K. toteaa, että Euroopan unionissa yliopistotutkinnon suorittaneista 58,9 prosenttia on naisia, 
jotka ovat myös enemmistö kauppa-, hallinto- ja oikeustieteellisten tiedekuntien 
opiskelijoista, mutta siitä huolimatta naiset ovat edelleen vähemmistönä yritysten ja 
poliittisten elinten vastuutehtävissä; ottaa huomioon, että tietojenkäsittelyalalla, teknisellä 
alalla ja fysiikan alalla tutkinnon suorittaneiden naisten osuus on alhainen, minkä 
seurauksena naisia työskentelee suhteellisesti vähemmän yksityissektorilla, vaikka 
talouden elpymisen kannalta tämä olisi tärkeää,

L. ottaa huomioon, että naispuolisten Euroopan parlamentin jäsenten osuus nousi 
7. kesäkuuta 2009 pidettyjen europarlamenttivaalien jälkeen vaalikauden 2004–2009 
32,1 prosentista 35 prosenttiin ja että naispuolisten valiokuntapuheenjohtajien määrä 
nousi 25 prosentista 41 prosenttiin ja naispuolisten Euroopan parlamentin 
varapuhemiesten määrä nousi 28,5 prosentista 42,8 prosenttiin,

M. katsoo, että maahanmuuttajanaiset kärsivät työmarkkinoilla kaksinkertaisesta syrjinnästä 
sukupuolensa ja maahanmuuttaja-asemansa vuoksi; katsoo, että korkeasti koulutetuista 
maahanmuuttajanaisista yksi viidestä työskentelee vähäisempää ammattitaitoa vaativissa 
tehtävissä, ja että erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sosiaalialalla ja kotitalouksissa 
työskentelevät maahanmuuttajanaiset,

N. ottaa huomioon, että edellä mainitussa 3. syyskuuta 2008 annetussa päätöslauselmassa 
parlamentti kehotti jäsenvaltioita ratifioimaan viipymättä Euroopan neuvoston 
ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen, mutta vain 16 unionin jäsenvaltiota on sen tähän 
mennessä tehnyt,
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O. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa muodoissaan on unionissa suuri 
ongelma, sillä noin 20–25 prosenttia aikuisista naisista kärsii fyysisestä väkivallasta ja yli 
10 prosenttia naisista kärsii seksuaalisesta väkivallasta, ja neuvoston tuleva 
puheenjohtajavaltio Espanja onkin ottanut naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan 
yhdeksi prioriteeteistaan,

P. ottaa huomioon, että seksuaali- ja lisääntymisterveydellä tarkoitetaan ihmisen yleistä, sekä 
fyysistä että henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, joka koskee kaikkea sukupuolielimiin ja 
niiden toimintaan liittyviä näkökohtia eikä ainoastaan niiden terveyttä ja vammattomuutta,

Q. ottaa huomioon, että Euroopan tasa-arvoinstituutti perustettiin virallisesti vuonna 2006 ja 
sen olisi pitänyt aloittaa toimintansa viimeistään 19. tammikuuta 2008, mikä ei kuitenkaan 
ole toteutunut,

1. on tyytyväinen, että komissio piti edellä mainitussa kertomuksessa naisten ja miesten tasa-
arvosta (2009) tärkeänä vahvistaa sukupuolten tasa-arvoon liittyviä toimintalinjoja 
jatkuvasti muuttuvassa taloustilanteessa;

2. pitää tärkeänä integroida naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvät toimintalinjat 
eurooppalaisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin elvytyssuunnitelmiin kriisin torjumiseksi;

3. katsoo, että talous-, rahoitus ja sosiaalikriisi on tilaisuus kehittää unionin taloutta 
tuottavampaan ja innovoivampaan suuntaan ja unionia tasa-arvoisemmaksi 
yhteiskunnaksi, jossa naisten ja miesten tasa-arvo otetaan paremmin huomioon;

4. kehottaa komissiota toimittamaan kriisin vaikutuksista naisiin ja miehiin tarkkoja 
tilastotietoja, joissa kiinnitetään huomiota työllisyysasteeseen, osa-aikatyöhön ja pysyviin 
tai määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvään kehitykseen sekä seurauksiin, joita kriisin 
torjunnasta aiheutuu julkisille palveluille;

5. kehottaa jäsenvaltioita analysoimaan sukupuoleen kohdistuvat vaikutukset ennen rajujen 
talousarviotoimenpiteiden toteuttamista, jotta toimenpiteet eivät vaikuttaisi 
kohtuuttomasti naisten tilanteeseen, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita laatimaan 
näiden tilastojen ja vaikutustutkimusten perusteella elvytyssuunnitelmia, joissa otetaan 
huomioon naisten ja miesten erityiset tarpeet ja tilanteet ja joissa pyritään erityisesti 
sisällyttämään sukupuolinäkökulma toimintalinjoihin ("gender mainstreaming") ja 
talousarvioon ("gender budgeting");

6. on tyytyväinen, että Lissabonin Eurooppa-neuvoston kokouksessa 23. ja 24. maaliskuuta 
2000 asetettu tavoite, jonka mukaan naisten työllisyysaste on vuoteen 2010 mennessä 
60 prosenttia, on pian saavutettu; pahoittelee kuitenkin, että jäsenvaltioiden väliset erot 
ovat suuria: Maltan kohdalla luku on 37,4 prosenttia, kun taas Tanskassa se on 
74,3 prosenttia; kehottaa jäsenvaltioita näin ollen toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet 
tehostaakseen direktiivin 2006/54/EY täytäntöönpanoa;

7. toteaa, että naisten ja miesten välinen palkkakuilu on edelleen suuri ja että myös 
jäsenvaltioiden väliset erot ovat suuria; kehottaa sen tähden jäsenvaltioita panemaan
välittömästi täytäntöön direktiivin 2006/54/EY säännökset ja edistämään erityisesti 
samapalkkaisuuden periaatetta;

8. pahoittelee, että komissio ei ole vielä esittänyt edellä mainitussa parlamentin 
18. marraskuuta 2008 antamassa päätöslauselmassa pyydettyä lainsäädäntöehdotusta 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamista koskevan nykyisen 
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lainsäädännön tarkistamisesta; kehottaa komissiota näin ollen esittämään mitä pikimmin 
kyseisen säädösehdotuksen;

9. tukee komissiota sen käynnistäessä rikkomusmenettelyä voimassa olevien direktiivien 
kansallisen täytäntöönpanon osalta; katsoo, että jäsenvaltioiden on saatettava naisten ja 
miesten tasa-arvoon liittyvät direktiivit mitä pikimmin osaksi kansallista lainsäädäntöään;

10. kehottaa ottamaan mahdollisimman pian käyttöön naisten oikeuksien eurooppalaisen 
peruskirjan, jonka avulla edistetään naisten oikeuksia koko unionissa ja kehitetään 
mekanismit, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvo kaikilla yhteiskunnallisen ja 
poliittisen elämän sekä talouselämän aloilla;

11. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käynnistämään kouluissa ja työpaikoilla 
tiedotuskampanjoita, joilla torjutaan itsepintaisia sukupuolistereotypioita ja joissa 
korostetaan etenkin miesten roolia kotiin liittyvien vastuiden tasapuolisessa jakamisessa 
sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa;

12. vaatii kehittämään esikouluikäisten lasten hoitojärjestelyjä siten, että työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittaminen helpottuu; hyväksyy komission toimet, joihin kuuluu 
vertailukelpoisten, oikea-aikaisten ja laadukkaiden tilastojen laatiminen sekä erityisten 
suositusten ehdottaminen kutakin jäsenvaltiota varten; kehottaa jäsenvaltioita tekemään 
kaikkensa saavuttaakseen edellä mainitut esikouluikäisten lasten hoitojärjestelyjä 
koskevat Barcelonan Eurooppa-neuvoston tavoitteet;

13. on tyytyväinen komission toteuttamiin toimiin, etenkin ehdotukseen direktiivien 
92/85/ETY (äitiysloma) ja 86/613/ETY (ammatinharjoittajat ja perheyrityksissä avustavat 
puolisot) tarkistamisesta; korostaa jälleen, että isyysvapaata koskevaa kysymystä on vielä 
tarkasteltava, ja kehottaakin komissiota kannustamaan kaikkia toimia, joilla pyritään 
kehittämään yhteisön tasolla toteutettava isyysvapaajärjestely;

14. kannustaa jäsenvaltioita toteuttamaan tehokkaita toimia – etenkin lainsäädäntötoimia –
joilla edistetään naisten ja miesten tasapuolista edustusta yritysten ja poliittisten elinten 
johtotehtävissä;

15. panee tyytyväisenä merkille, että kesäkuun 2009 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin 
valiokuntien naispuolisten puheenjohtajien sekä parlamentin naispuolisten 
varapuhemiesten määrä kasvoi huomattavasti; myös naispuolisten jäsenten osuus 
parlamentissa kasvoi, tosin hieman vaatimattomammin;

16. kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan huolellisesti maahanmuuttopolitiikkaansa ja 
käyttämään paremmin hyväkseen korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten kyvyt 
sekä tarjoamaan parempaa suojaa kotitalouksissa ja sosiaalipalvelujen alalla 
työskenteleville naisille vähentääkseen maahanmuuttajanaisten haavoittuvuutta ja 
edistääkseen heidän sopeutumistaan tukemalla etenkin ammattikoulutusta ja 
vastaanottajamaan kielen opiskelua;

17. kehottaa sen tähden Tšekin tasavaltaa, Saksaa, Viroa, Irlantia, Kreikkaa, Italiaa, Liettuaa, 
Unkaria, Alankomaita, Suomea ja Ruotsia ratifioimaan viipymättä Euroopan neuvoston 
ihmiskaupan vastaisen yleissopimuksen;

18. muistuttaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on suuri ongelma, johon on puututtava kaikin 
keinoin sekä yhteisössä että jäsenvaltioissa, ja kehottaa jälleen komissiota ottamaan viiden 
seuraavan vuoden aikana käyttöön eurooppalaisen naisten vastaisen väkivallan 
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teemapäivän; on tyytyväinen siihen, että neuvoston tuleva puheenjohtajavaltio Espanja 
aikoo ottaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan prioriteetikseen, ja kehottaa 
seuraavia puheenjohtajavaltioita toimimaan samalla tavalla;

19. korostaa, että naisilla täytyy olla oikeus valvoa omia seksuaalisia ja lisääntymiseen 
liittyviä oikeuksiaan ja heille on etenkin turvattava mahdollisuus turvautua ehkäisyyn ja 
raskaudenkeskeytykseen; tukee siksi 3. syyskuuta 2008 annetun päätöslauselman 
mukaisesti toimenpiteitä ja toimia, jotka edistävät naisille suunnattujen seksuaali- ja 
lisääntymisterveyspalvelujen saatavuutta ja parantavat naisten tietämystä oikeuksistaan ja 
saatavilla olevista palveluista; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota toteuttamaan 
toimenpiteitä ja toimia, jotta miehet tiedostaisivat vastuunsa seksuaali- ja 
lisääntymisasioissa;

20. panee merkille, että Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisprosessi on edelleen 
käynnissä ja odottaa kärsimättömästi instituutin saattamista täyteen toimintakuntoon;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja 
jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT
Euroopan unionia ja koko maailmaa ravisteleva talous-, rahoitus- ja sosiaalikriisi ei voi olla 
vaikuttamatta myös naisten tilanteeseen, heidän työoloihinsa ja asemaansa yhteiskunnassa 
sekä miesten ja naisten tasa-arvoon Euroopan unionissa. Komission kertomuksen johdosta 
annettava Euroopan parlamentin päätöslauselma naisten ja miesten tasa-arvosta vuonna 2009 
on näin ollen tärkeä.

Esittelijä tähdentää, että kriisin vaikutukset naisten tilanteeseen ovat erilaisia. Ensinnäkin 
työtilanteen suhteen erityistä huomiota on kiinnitettävä osa-aikatyön kehitykseen,
rekrytointitilanteeseen sekä tulokehitykseen. Kriisin alkuvaihe on jossain määrin säästänyt 
naisia, sillä he työskentelevät usein julkisissa palveluissa tai koulutus-, terveys- ja 
sosiaalialalla. Tämän ammatillisen eriytymisen vuoksi naisiin voi kuitenkin kohdistua 
seuraavien kuukausien aikana kaksin verroin paineita: on mahdollista, että näiden alojen 
työpaikkoja karsitaan, ja silloin kyseisiä palveluja käyttävät naiset voivat joutua uhraamaan 
oman työpaikkansa hoitaakseen tehtävät itse (tämä tarkoittaa etenkin lastenhoitopalveluja, 
mutta myös vanhusten hoitoa, koulunkäyntiin liittyviä tehtäviä jne.). Jäsenvaltioiden 
hallitusten on siis otettava huomioon talousarviorajoitustensa mahdolliset vaikutukset naisiin. 
Missään tapauksessa naisia ei saa uhrata eikä tasa-arvopolitiikkaa saa kyseenalaistaa.

Kriisi kuitenkin avaa myös suuria mahdollisuuksia: hallitusten ja Euroopan unionin on 
punnittava toimintalinjojensa suunnittelu uudestaan. Todellisen tasa-arvon ihanteeseen 
perustuva uusi yhteiskunta on mahdollinen, ja Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on 
hyväksyttävä se, että naisten ja miesten tasa-arvo on sisällytettävä vastedes kaikkiin toimiin. 
Naisilla itsellään on tässä tärkeä rooli. Esimerkiksi Islannin hallitus on nimittänyt kaksi naista 
johtoon pankeissa, joiden vararikot romuttivat osaltaan maan talouden. Samoin Ceram-
kauppakorkeakoulussa toimivan "yritysten naisvaltaisuuden lisääntymistä tutkivan 
seurantakeskuksen" tekemä tutkimus osoittaa, että mitä naisvaltaisempaa yrityksen henkilöstö 
on, sitä vähemmän yrityksen pörssikurssi on vuoden aikana pudonnut. Tarkoitus ei ole 
korvata miehiä naisilla, vaan osallistaa naisia entistä paremmin yritysten toimintaan ja yleensä 
yhteiskuntaan menneisyyden virheiden välttämiseksi.

Positiivista on naisten työllisyysasteen nousu Euroopan unionissa. Olemme jo todella lähellä 
Barcelonan tavoitteita, mistä on syytä olla ylpeä. Työnteko tarjoaa naisille taloudellista 
riippumattomuutta ja yhteiskunnallisen ja sosiaalisen aseman, josta on heille vain hyötyä. 
Kohonnut työllisyysaste ei ole kuitenkaan edistänyt työolojen parantumista: yhä useammin 
naiset tekevät osa-aikatyötä ja/tai ovat määräaikaisissa työsuhteissa, ja useimmiten naiset 
sijoittuvat huonosti palkattuihin töihin.

Esittelijä muistuttaa, että samapalkkaisuuden periaate on otettu yhteisön perussopimuksiin jo 
vuodesta 1957 lähtien. Euroopan unioni on ollut tällä saralla edelläkävijä. Kuitenkin 52 vuotta 
myöhemmin on valittaen todettava, että periaatetta ei sovelleta aina johdonmukaisesti. Lisäksi 
jäsenvaltioiden lainsäädännöstä huolimatta naisten ja miesten väliset palkkaerot ovat 
vakiintuneet vuodesta 2000 lähtien korkealle tasolle. Luvut ovat paljastavia (vuodesta 2000 
lähtien komission käyttämien eri laskumenetelmien mukaisesti 14–17 prosentin välillä), mutta 
käytännössä tilanne on vielä dramaattisempi: Euroopan parlamentin 18. marraskuuta 2008 
miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta antaman päätöslauselman 
mukaisesti naisen on työskenneltävä 22. helmikuuta asti (eli 418 kalenteripäivää) ansaitakseen 
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saman määrän kuin mies vuodessa. Korjatakseen sietämättömäksi käyneen tilanteen 
jäsenvaltioiden on sovellettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja valvottava sen soveltamista. 
Tämä koskee etenkin miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen 
kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa annetun 
direktiivin 2006/54/EY toteuttamista.

Miesten ja naisten välinen palkkakuilu, ammatillinen eriytyminen sekä sukupuolistereotypiat 
koskevat myös miehiä. Kehittyvässä yhteiskunnassa miesten on löydettävä oma paikkansa. 
Koko yhteiskuntaan kohdistuvien monien tiedotus- ja valistuskampanjoiden lisäksi olisi siksi 
hyvä toteuttaa myös erityisesti miehiin kohdennettuja kampanjoita, joissa esimerkiksi 
näytetään miehiä töissä tai tehtävissä, jotka ovat kuuluneet perinteisesti naisen rooliin. Meidän 
on torjuttava sukupuolistereotypioita yhteisöllisesti siten, että kukaan ei hämmästy 
naisbussikuskia tai miestä vaatepyykillä. Vailla sukupuolistereotypioita oleva tasa-arvoinen 
yhteiskunta hyödyttää paljon sekä naisia että miehiä.

Vaikka Euroopan komissio ei sitä kertomuksessaan maininnut, esittelijä tuo mietinnössään 
esiin naisiin kohdistuvan väkivallan. Neuvoston tuleva puheenjohtajavaltio Espanja on ottanut 
naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan prioriteetikseen. Yhteiskunnan kannalta kyse on 
erityisen tärkeästä aloitteesta, jota myös seuraavien puheenjohtajavaltioiden on syytä jatkaa.

Lisäksi erityishuomiota on kiinnitettävä maahanmuuttajanaisiin, joihin kohdistuu kaksin 
verroin syrjintää ja joiden sopeutuminen yhteiskuntaan ei ole helppoa. Heidän 
integroitumistaan on tuettava kaikin keinoin, muun muassa kertomalla heille tarkkaan ja 
selkeästi heidän oikeuksistaan sekä opettamalla vastaanottavan maan kieltä. Asuinmaan 
kielen osaaminen antaa mahdollisuuden avautua ulospäin, osallistua yhteiskuntaan 
täysitehoisesti ja päästä elämässä eteenpäin.


