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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arvioinnista ja 
suosituksista jatkotoimiksi
(2009/2242(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan ja 3 artiklan 
3 kohdan 2 alakohdan sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
157 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 23 artiklan,

– ottaa huomioon komission tiedonannon "Naisten ja miesten tasa-arvon 
etenemissuunnitelma 2006–2010" (KOM(2006)0092)1,

– ottaa huomioon 18. joulukuuta 2009 annetun komission kertomuksen naisten ja miesten 
tasa-arvosta – 2010 (KOM(2009)0694),

– 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), KOM(2008)0010) ja (KOM(2009)0077),

– ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja erityisesti naisten oikeuksia koskevat Yhdistyneiden 
kansakuntien oikeudelliset välineet, erityisesti kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan yleissopimuksen (CEDAW), sekä muut naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevat 
Yhdistyneiden kansakuntien asiakirjat, mm. ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa 
hyväksytyn Wienin julistuksen ja toimintaohjelman, Yhdistyneiden kansakuntien 
yleiskokouksessa 20. joulukuuta 1993 hyväksytyn naisiin kohdistuvan väkivallan 
poistamista koskevan päätöslauselman 48/104, 19. helmikuuta 2004 hyväksytyn naisiin 
kohdistuvan perheväkivallan poistamista koskevan päätöslauselman 58/147, 
30. tammikuuta 2003 hyväksytyn naisiin kohdistuvien kunniarikosten lopettamista 
koskevan päätöslauselman 57/179 ja 2. helmikuuta 1998 hyväksytyn rikosten 
ehkäisemistä ja rikosoikeudellisia toimia naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi 
koskevan päätöslauselman 52/86,

– ottaa huomioon Pekingissä järjestetyssä neljännessä naisten maailmankonferenssissa 
15. syyskuuta 1995 hyväksytyn toimintaohjelman sekä 18. toukokuuta 2000 antamansa 
päätöslauselman Pekingin toimintaohjelman seurannasta2 ja 10. maaliskuuta 2005 
antamansa päätöslauselman YK:n neljännessä naisten maailmankonferenssissa 
hyväksytyn toimintaohjelman seurannasta (Peking+10)3,

                                               
1 EUVL C 104, 3.5.2006, s. 19.
2 EYVL C 59, 23.2.2001, s. 258.
3 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
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– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2006 julkaistun Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin 
raportin kaikesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta,

– ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 
49. istunnossa maaliskuussa 2005 hyväksytyn loppuraportin,

– ottaa huomioon naisten oikeuksista Afrikassa tehdyn pöytäkirjan, joka tunnetaan myös 
Maputon pöytäkirjana ja joka tuli voimaan 26. lokakuuta 2005 ja jossa muun muassa 
kielletään kokonaan sukupuolielinten silpominen,

– ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien naisista, rauhasta ja turvallisuudesta 
31. lokakuuta 2000 antaman päätöslauselman 1325, jossa naisia kehotetaan osallistumaan 
aktiivisemmin aseellisten konfliktien torjumiseen ja rauhanrakentamiseen,

– 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/EY 
(uudelleenlaadittu toisinto)1,

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

– ottaa huomioon naisten ja miesten tasa-arvoa käsittelevän komission neuvoa-antavan 
komitean toukokuussa 2003 antaman lausunnon tasa-arvonäkökohtien huomioimisesta 
julkisyhteisöjen talousarvioiden laatimisessa (gender budgeting),

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

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman seksuaaliselle 
hyväksikäytölle alttiina olevien naisten ja lasten kaupan ehkäisemistä koskevista 
strategioista2,

                                               
1 EUVL L 204, 26.7.2006, s. 23.
2 EUVL C 287 E, 24.11.2006, s. 75.
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– ottaa huomioon 24. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman naisten maahanmuutosta: 
naispuoliset maahanmuuttajat ja heidän asemansa Euroopan unionissa1,

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

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

– ottaa huomioon 17. tammikuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten asemasta 
teollisuudessa3,

– ottaa huomioon 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvosta – 20084,

– ottaa huomioon 18. marraskuuta 2008 antamansa päätöslauselman suosituksista 
komissiolle miesten ja naisten samapalkkaisuuden periaatteen soveltamisesta5,

– ottaa huomioon 19. helmikuuta 2009 antamansa päätöslauselman osuus- ja 
yhteisötaloudesta6,

– ottaa huomioon 26. marraskuuta 2009 antamansa päätöslauselman naisiin kohdistuvan 
väkivallan poistamisesta7,

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman ihmiskaupan 
torjumisesta8,

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvosta Euroopan unionissa – 20099,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,
– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 

(A7-0000/2010),

                                               
1 EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 118.
2 EUVL C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
3 EUVL C 41 E, 19.2.2009, s. 73.
4 EUVL C 295 E, 04.12.2009, s. 35. 
5 EUVL C 16 E, 22.1.2010, s. 21. 
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0062.
7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0098.
8 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2010)0018.
9 Hyväksytyt tekstit, P7_TAPROV(2010)0021.
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A. toteaa, että vaikka naisten ja miesten tasa-arvo on yleismaailmallinen ihmisoikeus ja 
yksi Euroopan unionin perusperiaatteista ja vaikka se on jo kauan sitten tunnustettu 
perussopimuksissa, poliittisessa todellisuudessa ja naisten elämässä esiintyy edelleen 
huomattavaa epätasa-arvoa,

B. katsoo, että naisten ja miesten yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet on toteutettava 
sosiaalisen edistyksen, ei taantumisen, myötä kaikille;

C. katsoo, että vaikka naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmassa 2006–2010 
on korostettu naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia koskevia perusasioita, todellinen 
edistys on ollut vähäistä,

D. katsoo, että nykyisellä talous- ja sosiaalikriisillä on erityisen vakavia vaikutuksia 
naisten tilanteeseen siten, että epätasa-arvo ja syrjintä lisääntyy,

E. ottaa huomioon, että valtaosa Euroopan unionin yli 85 miljoonasta köyhästä on naisia 
ja että tilannetta pahentavat köyhyys, epävarmat työsuhteet, matalat palkat, 
vähimmäistoimeentulorajan alittavat eläkkeet ja vaikeudet saada laadukkaita julkisia
palveluja monilla eri aloilla,

F. toteaa, että naisten ja miesten keskimääräiset palkkaerot Euroopan unionissa kasvavat 
ja että ne ovat nykyään yli 17 prosenttia; toteaa, että epäsuora syrjintä lisääntyy sitä 
mukaa kuin työttömyys kasvaa ja että se kohdistuu erityisesti naisiin ja tyttöihin,

G. ottaa huomioon, että tietyt naisryhmät, kuten iäkkäät naiset, naiset, joilla on 
huollettavia, maahanmuuttajanaiset, vähemmistöihin kuuluvat naiset, vammaiset naiset
ja naisvangit, joutuvat moninkertaisen syrjinnän kohteeksi,

H. pitää äärimmäisen tärkeänä, että naisille ja miehille taataan yhtäläiset mahdollisuudet 
yhteiskunnan tarjoamien resurssien käyttöön, yhtäläiset oikeudet ja yhtäläinen valta; 
toteaa, että näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää rakenteellisia ja kulttuurisia 
muutoksia, stereotyyppisestä ajattelusta luopumista ja tasa-arvon edistämistä,

I. katsoo, että edessä olevat haasteet ja aiemmat kokemukset osoittavat, että naisten 
oikeuksia koskevien kysymysten käsittelyä on koordinoitava paremmin ja että niistä on 
tiedotettava ja niitä on edistettävä tehokkaammin ottaen huomioon naisten erilaiset 
olosuhteet,

J. ottaa huomioon, että Pekingin toiminta-ohjelman 15-vuotispäivä on huomioitu useilla 
päätöslauselmilla, muta katsoo, että paljon on vielä tehtävää ennen kuin toiminta-
ohjelma on toteutunut,

K. ottaa huomioon, että vuosi 2010 on köyhyyden torjumisen eurooppalainen teemavuosi 
ja että tämän pitäisi näkyä nykytilanteen todelliseen muuttamiseen tähtäävissä 
poliittisissa aloitteissa ja koordinoiduissa toimissa,
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L. toteaa, että tänä vuonna juhlitaan myös sadan vuoden kulumista siitä kun maaliskuun 
8. päivä julistettiin kansainväliseksi naisten päiväksi,

Institutionaalinen taso

1. ehdottaa, että Euroopan unionin uudesta tasa-arvostrategiasta tehdään Pekingin 
toimintaohjelmaan pohjautuva toimintasuunnitelma ja poliittinen sitoumus, sillä 
naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet ovat erottamaton osa luovuttamattomia ja 
jakamattomia yleismaailmallisia ihmisoikeuksia;

2. pitää tärkeänä, että neuvosto hyväksyy Euroopan parlamenttia kuultuaan komission 
uuden ehdotuksen tasa-arvostrategiaksi, jotta strategia saa suuremman painoarvon ja 
jotta tasa-arvopolitiikkaa toteutetaan vireämmin;

3. ehdottaa, että neuvosto, komissio ja Euroopan parlamentti pitävät vuosittain 
kolmikantakokouksen, jossa käsitellään sukupuolten tasa-arvon toteutumisen 
edistymistä Euroopan unionissa;

4. painottaa, että on tärkeää järjestää sulkupuolten tasa-arvoa käsittelevä vuosittainen 
kokous, johon osallistuu eri jäsenvaltioiden naisjärjestöjen ja ammattiyhdistysten 
edustajia, Euroopan parlamentin jäseniä sekä Euroopan komission, neuvoston ja 
kansallisten parlamenttien edustajia ja jossa kiinnitetään joka vuosi erityistä huomiota 
johonkin etukäteen määriteltyyn aiheeseen;

5. vaatii, että Euroopan tasa-arvoinstituutti aloittaa välittömästi toimintansa täydellä 
teholla ja että se laatii tasa-arvomittareita, joiden avulla voidaan seurata tasa-
arvokysymyksiä kaikilla aloilla;

6. katsoo, että komission ja neuvoston poliittisiin ehdotuksiin, joihin sisältyy sosiaalisten 
vaikutusten arviointi, olisi sisällytettävä myös tasa-arvokysymysten arviointi;

7. vaatii, että Euroopan komission pääosastot luovat koordinointimekanismeja, joilla 
voidaan seurata jatkuvasti naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia koskevan politiikan 
toteuttamista kaikilla aloilla;

8. painottaa, että on tärkeää noudattaa kattavaa tasa-arvopolitiikkaa eri aloilla, erityisesti 
talous-, rahoitus-, kauppa- ja sosiaalialalla sekä ottaa talousarviossa huomioon 
sukupuoli- ja tasa-arvokysymykset; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita antamaan 
tietoa hyvistä käytänteistä;

9. vaatii, että komissio ja jäsenvaltiot noudattavat kaksoisstrategiaa sekä harjoittamalla 
kattavaa tasa-arvopolitiikkaa että toteuttamalla edelleen erityistoimia, myös 
talousarvion laadintaan liittyviä lainsäädäntötoimia ja talousarvion toteuttamisen 
kannalta tärkeitä seuranta- ja valvontatoimia;

10. pitää välttämättömänä, että myös Euroopan parlamentin valiokunnat ja valtuuskunnat 
kiinnittävät erityistä huomiota tasa-arvo kysymyksiin;
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Politiikanalat – tavoitteet

11. katsoo, että on tärkeää jatkaa Ruotsin puheenjohtajakaudella aloitettua Pekingin 
toimintaohjelman (Peking+15) arviointia, jotta siltä pohjalta voidaan luoda 
asianmukaisia indikaattoreita mutta myös asettaa tavoitteita ja toteuttaa tarpeellisia 
toimia seuraavilla kahdellatoista alalla:

– naiset ja köyhyys
– naisten kasvatus ja koulutus
– naisten terveys
– naisiin kohdistuva väkivalta
– naiset ja aseelliset selkkaukset
– naiset ja talous
– naiset vallankäytössä ja päätöksenteossa
– institutionaaliset mekanismit naisten aseman edistämiseksi
– naisten ihmisoikeudet
– naiset ja tiedotusvälineet
– naiset ja ympäristö
– tytöt;

12. asettaa etusijalle köyhyyden torjunnan, köyhyyden taustalla olevien 
makrotaloudellisten sekä raha-, sosiaali- ja työvoimapoliittisten rakenteiden 
muuttamisen avulla, jotta naisten taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet voisivat toteutua 
ja jotta voitaisiin luoda strategioita, joilla edistetään tulojen oikeudenmukaista 
jakautumista, taataan vähimmäistulo, oikeudenmukaiset palkat ja eläkkeet, luodaan 
naisille heidän oikeuksiaan kunnioittavia työpaikkoja, taataan kaikille naisille ja 
tytöille laadukkaiden julkisten palvelujen saanti ja parannetaan sosiaaliturvaa ja 
asianomaisia lähipalveluita, erityisesti lastentarhojen, päiväkotien sekä kunnallisten 
vapaa-aikakeskusten palveluita ja perheiden tukipalveluita niin, että ne ovat kaikkien 
naisten, lasten ja iäkkäiden saatavilla; 

13. vaatii toteuttamaan pikaisia toimia palkkasyrjinnän torjumiseksi joko olemassa olevan 
direktiivin tarkistamisen tai asteittain toteutettavien alakohtaisten täsmällisten 
suunnitelmien laatimisen avulla, jotta voidaan päästä eroon suorasta ja epäsuorasta 
syrjinnästä esimerkiksi siten, että yrityksiä ja muita työpaikkoja rohkaistaan 
kollektiivisten työehtosopimusten tekoon, tasa-arvokysymysten neuvonantajien 
kouluttamiseen ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen;

14. vaatii, että työpaikoilla tehostetaan koulutus- ja valvontatoimia, jotta voidaan parantaa 
naisten työoloja kiinnittämällä huomiota työajan pituuteen, äitien ja isien oikeuksien 
toteutumiseen sekä työ-, perhe- ja yksityiselämän yhdistämiseen; kehottaa 
pidentämään äitiys- ja vanhempainlomia ja maksamaan täyden palkan niiltä ajoilta, 
ottamaan käyttöön palkallisen isyysloman ja torjumaan toimet, joilla pyritään 
kyseenalaistamaan nämä oikeudet;

15. tukee sellaista politiikkaa ja toimia, joilla pyritään kitkemään kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta, edistämään naisten ihmisoikeuksien kunnioittamista, torjumaan 
sukupuolistereotypioita ja kaikenlaista syrjintää yhteiskunnassa ja perheessä, myös 
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kasvatuksessa, koulutuksessa, joukkoviestimissä ja politiikassa esiintyvää syrjintää; 
vaatii edistämään tasa-arvoa koulutuspolitiikassa;

16. vaatii kiinnittämään huomiota niiden naisten tilanteeseen, jotka työskentelevät 
puolisoidensa kanssa maataloudessa, käsityöläisammateissa, kaupan alalla, 
kalastuksessa ja pienissä perheyrityksissä, ja siihen, että naiset ovat 
haavoittuvammassa asemassa kuin miehet; vaatii toteuttamaan uusia toimia, joilla 
kitketään epäsuora syrjintä, varmistetaan naisten suojelun ja sosiaaliturvan sekä 
muiden oikeuksien toteutuminen, myös itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien 
naisten oikeuksien toteutuminen; 

17.  korostaa, että kaikilla naisilla on oltava oikeus valvoa omia seksuaalisia ja 
lisääntymiseen liittyviä oikeuksiaan erityisesti siten, että heillä on mahdollisuus 
turvautua ehkäisyyn ja raskaudenkeskeytykseen ja että heillä on mahdollisuus 
ilmaiseen raskaudenkeskeytysneuvontaan sekä oikeuksiaan ja käytettävissä olevia 
palveluita koskevan tiedon saantiin; pitää myös tärkeinä toimia, joilla pyritään 
saamaan miehet tietoisiksi seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyvästä vastuustaan;

18. katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota rauhan ja solidaarisuuden luomiseen 
naisille kaikkialla maailmassa, erityisesti naisille, jotka kärsivät 
epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, syrjinnästä, nälästä, kurjuudesta, ihmiskaupasta ja 
kaikenlaisesta väkivallasta;

19. vaatii, että Euroopan parlamentin 10. helmikuuta 2010 antamat päätöslauselmat 
18/2010 ihmiskaupan torjumisesta ja 21/2010 naisten ja miesten tasa-arvosta 
Euroopan unionissa pannaan täytäntöön;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle 
sekä jäsenvaltioiden hallituksille.
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PERUSTELUT

Johdanto

Tänä vuonna naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006–2010 on saatettu 
päätökseen ja komissio on ilmoittanut laativansa uutta tasa-arvostrategiaa. 
Koska meitä koettelee vakava talous- ja sosiaalinen kriisi, josta koituu vakavia seurauksia 
naisille, meidän on pyrittävä välttämään takaiskuja ja antamaan sisältöä köyhyyden 
torjumisen eurooppalaiselle teemavuodelle.

Tänä vuonna meillä on kaksi juhlaa: Pekingin kokouksen 15-vuotispäivä ja kansainvälisen 
naisten päivän satavuotispäivä. Nämä olivat tärkeitä naisten emansipaation virstanpylväitä ja 
tulos niistä pienistä ja suurista taisteluista, jotka voimistuivat 1800- ja 1900-luvuilla. 

Ruotsin puheenjohtajuuskaudella laadittiin asiakirja Pekingissä vuonna 1995 järjestetyssä 
neljännessä naisten maailmankonferenssissa hyväksytyn asiakirjan – Pekingin julistus ja 
toimintaohjelma tasa-arvon, kehityksen ja rauhan saavuttamiseksi – soveltamisesta Euroopan 
unionissa.

Näissä puitteissa ja tämän mietinnön valmistelun yhteydessä Euroopan parlamentin naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta järjesti Brysselissä 28. tammikuuta 2010 
kuulemisen tasa-arvostrategiasta. Kuulemiseen osallistui useita asiantuntijoita ja EU:n 
naisjärjestöjen edustajia, jotka korostivat tarvetta edetä nopeammin sukupuolten tasa-arvon 
toteuttamisessa ja naisten oikeuksien edistämisessä perusihmisoikeuksina. 

Lyhyt historiikki taistelusta naisten oikeuksien edistämiseksi – kansainvälisen 
naistenpäivän satavuotispäivä ja Pekingin kokouksen 15-vuotispäivä 

Kööpenhaminassa vuonna 1910 järjestetyssä toisessa kansainvälisessä naisten konferenssissa 
kuulun saksalainen vallankumousjohtajan Clara Zetkinin ehdotuksesta hyväksyttiin 
kansainvälinen työläisnaisten päivä, jota leimasivat mielenosoitukset työtä tekevien naisten 
vapautumisen ja yleisen äänioikeuden puolesta. Se merkitsi kohokohtaa kasvavalle työ- ja 
elinolojen kohentamista vaativalle naisten liikkeelle ja nosti taistelun näistä vaatimuksista 
poliittiselle tasolle sekä sai aikaan sen, että symbolinen päivämäärä muuttui 
toimintaohjelmaksi ja sai koko maailman työtä tekevät naiset liikkeelle puolustamaan 
taloudellista, yhteiskunnallista ja poliittista vapauttaan.

Vuonna 1910 tapahtuneen kansainvälisen naisten päivän julistamisen ja sen YK:n toimesta 
tapahtuneen institutionalisoimisen välillä on kuitenkin monta vuotta.

Suomalainen kommunistinen kansanedustaja ja kansainvälisen naisten demokraattisen liiton 
toinen puheenjohtaja Hertta Kuusinen ehdotti maaliskuussa 1972 naistenasematoimikunnalle
(CSW), että YK julistaisi "kansainvälisen naisten päivän" Yhdistyneiden kansakuntien ja 
maailman huomion kiinnittämiseksi naisten tilanteeseen ja heidän erityistarpeisiinsa. Ehdotus 
sai tukea muilta naisjärjestöiltä, ja CSW suositti vuonna 1972 YK:n yleiskokoukselle vuoden 
1975 julistamista kansainväliseksi naisten vuodeksi.
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Nämä kansainvälistä naisten vuotta 1975 ja YK:n naisten vuosikymmentä 1975–1985 
koskevat päätökset johtivat toimiin koko maailmassa.

Vuonna 1995 järjestettiin Pekingissä neljäs naisten maailmankonferenssi, jossa hyväksyttiin 
asiakirja "Pekingin julistus ja toimintaohjelma tasa-arvon, kehityksen ja rauhan 
saavuttamiseksi".

Tänä vuonna, jolloin vietetään kansainvälisen naisten päivän julistuksen satavuotispäivää, YK 
valitsi teemaksi "yhtäläiset oikeudet, yhtäläiset mahdollisuudet: edistystä kaikille". Tämä on 
hyvä tilaisuus arvioida Peking+15-teemaa "tasa-arvo, kehitys ja rauha", joka oli myös YK:n 
naisten vuosikymmenen teema.

Euroopan unionin perussopimuksissa on tunnustettu naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan 
unionin perusperiaatteeksi ja yleiseksi ihmisoikeudeksi. Poliittisessa todellisuudessa ja naisten 
elämässä on kuitenkin paljon epätasa-arvoa, vaikka vuosien kuluessa on annettu useita 
syrjinnän torjumiseen tähtääviä direktiivejä ja päätöslauselmia.

Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelma 2006–2010 ja nykytilanne

Vaikka naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmassa 2006–2010 on korostettu 
naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia koskevia perusasioita, suunnitelmalla ei ole ollut 
tarvittavaa poliittista tukea, jotta se olisi voinut toteutua, joten todellinen edistys on ollut 
vähäistä, Tähän ovat myötävaikuttaneet myös olemassa olevat unionin politiikan ristiriidat ja 
se, että Euroopan unionissa yli 85 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä ja heitä valtaosa on 
naisia ja lapsia. Köyhyyden taustalla on työttömyys, epävarmat työsuhteet, matalat palkat, 
vähimmäistoimeentulorajan alittavat eläkkeet ja vaikeudet saada laadukkaita julkisia 
palveluja.
Toisaalta nykyisellä talous- ja sosiaalikriisillä on erityisen vakavia vaikutuksia naisten 
tilanteeseen siten, että epätasa-arvo ja syrjintä lisääntyy. Naisten ja miesten keskipalkkojen 
erot Euroopan unionissa kasvavat, ja ne ovat nykyään yli 17 prosenttia. Epäsuora syrjintä 
lisääntyy sitä mukaa kuin työttömyys kasvaa ja että se kohdistuu erityisesti naisiin ja tyttöihin.

Viimevuosina luodut työpaikat, erityisesti nuorten ja naisten työpaikat ovat enimmäkseen 
epävarmoja työsuhteita ja huonosti palkattuja eikä niissä oteta huomioon perusoikeuksia, ei 
varsinkaan äitiyteen liittyviä oikeuksia, mikä puolestaan alentaa syntyvyyttä. Tietyt 
naisryhmät, kuten iäkkäät naiset, naiset, joilla on huollettavia, maahanmuuttajanaiset, 
vähemmistöihin kuuluvat naiset ja vammaiset naiset joutuvat monenkertaisen syrjinnän 
kohteeksi.

Väkivaltaa ja köyhyyttä on edelleen paljon. Köyhyys, työttömyys ja syrjintä ovat vaikuttaneet 
siihen, että nais- ja lapsikauppa prostituutiotarkoituksessa on pysynyt ennallaan tai se on 
kasvanut Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa. Tämän ongelman ratkaisemiseksi vaaditaan 
kiireellisiä toimia.

Institutionaaliset toimet

Vaikka jäsenvaltioissa on eritasoiset tasa-arvopolitiikat, on äärimmäisen tärkeää, että naisille 
ja miehille taataan yhtäläiset mahdollisuudet yhteiskunnan tarjoamien resurssien käyttöön, 
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yhtäläiset oikeudet ja yhtäläinen valta. Näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää 
rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia, stereotyyppisestä ajattelusta luopumista ja tasa-arvon 
edistämistä.

Edessä olevat haasteet ja aiemmat kokemukset osoittavat, että naisten oikeuksia koskevien 
kysymysten käsittelyä on koordinoitava paremmin ja että niistä on tiedotettava ja niitä on 
edistettävä tehokkaammin siten, että naisten järjestöt otetaan mukaan syrjinnän ja epätasa-
arvoisen kohtelun torjuntaan.

Näin ollen uudesta Euroopan unionin tasa-arvostrategiasta on tultava Pekingin 
toimintaohjelmaan pohjautuva toimintasuunnitelma ja poliittinen sitoumus. On tärkeää, että 
neuvosto hyväksyy Euroopan parlamenttia kuultuaan kyseinen strategian, jotta strategialle 
annetaan suurempi painoarvo ja jotta tasa-arvopolitiikkaa toteutetaan vireämmin, ottaen 
huomioon, että naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet sisältyvät kiinteästi ja erottamattomasti 
yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin.

Parlamentti ehdottaa vuosittaisten neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin 
kolmikantakokousten pitämistä sukupuolten tasa-arvon toteutumisen edistymisestä Euroopan 
unionissa. Koska on tärkeää ottaa mukaan naisia ja naisjärjestöjä mukaan koko tähän 
prosessiin, parlamentti ehdottaa sulkupuolten tasa-arvoa käsittelevän vuosittaisen kokouksen 
järjestämistä ja että kokoukseen osallistuu eri jäsenvaltioiden naisjärjestöjen ja 
ammattiyhdistysten edustajia, Euroopan parlamentin jäseniä sekä Euroopan komission, 
neuvoston ja kansallisten parlamenttien edustajia ja että kokouksessa kiinnitetään joka vuosi 
erityistä huomiota johonkin etukäteen määriteltyyn aiheeseen.

Vaaditaan, että Euroopan tasa-arvoinstituutti aloittaa välittömästi toimintansa täydellä teholla 
ja että se laatii tasa-arvomittareita, joiden avulla voidaan seurata tasa-arvokysymyksiä kaikilla 
aloilla. On tarpeen, että Euroopan komission pääosastot luovat koordinointimekanismeja, 
joilla voidaan seurata jatkuvasti naisten ja miesten yhtäläisiä oikeuksia koskevia politiikan 
toteuttamista.

On tärkeää noudattaa kattavaa tasa-arvopolitiikkaa eri aloilla, erityisesti talous-, rahoitus-, 
kauppa- ja sosiaalialalla sekä talousarvion alalla.. Komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan 
levittämään esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja ilmoittamaan naisten oikeuksien 
järjestelmällisistä loukkaamisista, etenkin työtä tekevien naisten oikeuksien loukkaamisesta, 
mikä ilmenee palkintojen antamisella "tuotannosta", "laadusta", "tuottavuudesta" tai 
"ahkeruudesta" ja millä pyritään rajoittamaan vanhempien oikeuksia ja vaikeuttamaan lasten 
tai muiden huollettavien tukemista sekä ammattiyhdistys- ja poliittisten oikeuksien 
harjoittamista.

On syytä muistaa noudattaa kaksoisstrategiaa harjoittamalla kattavaa tasa-arvopolitiikkaa ja 
toteuttamalla edelleen erityistoimia, myös lainsäädäntötoimia, talousarvio- ja valvontatoimia. 
Komission ja neuvoston poliittisiin ehdotuksiin, joihin sisältyy sosiaalisten vaikutusten 
arviointia, olisi sisällytettävä myös tasa-arvokysymysten arviointia.
Myös Euroopan parlamentin sekä sen valiokuntien ja valtuuskuntien olisi kaikilla aloilla 
kiinnitettävä erityistä huomiota tasa-arvokysymyksiin.

Politiikanalat – tavoitteet
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Naisten ja miesten yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien on toteuduttava sosiaalisen 
edistyksen, ei taantumisen, myötä kaikille. Näin ollen on tärkeää jatkaa Ruotsin 
puheenjohtajuuskaudella aloitettua Pekingin toimintaohjelman (Peking+15) arviointia, jotta 
siltä pohjalta voidaan luoda asianmukaisia indikaattoreita mutta myös asettaa tavoitteita ja 
toteuttaa tarpeellisia toimia kaikilla siihen kuuluvilla 12:lla alalla.

Nykyisessä kriisitilanteessa on asetettava etusijalle köyhyyden torjunta, köyhyyden taustalla 
olevien makrotaloudellisten sekä raha-, sosiaali- ja työvoimapoliittisten rakenteiden 
tarkistamisen avulla, jotta naisten taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet voisivat toteutua ja jotta 
voitaisiin luoda strategioita, joilla edistetään tulojen oikeudenmukaista jakautumista, taataan 
vähimmäistulo, oikeudenmukaiset palkat ja eläkkeet, luodaan naisille heidän oikeuksiaan 
kunnioittavia työpaikkoja, taataan kaikille naisille ja tytöille laadukkaiden julkisten palvelujen 
saanti ja parannetaan sosiaaliturvaa ja asianomaisia lähipalveluita, erityisesti lastentarhojen, 
päiväkotien sekä kunnallisten vapaa-aikakeskusten palveluita ja perheiden tukipalveluita niin, 
että ne ovat kaikkien naisten, lasten ja iäkkäiden saatavilla. Siten voidaan luoda 
työntekijöiden oikeuksia kunnioittavia työpaikkoja naisille ja edistää sosiaalista osallisuutta.

On toteutettava pikaisia toimia palkkasyrjinnän ja torjumiseksi ja työn arvostamiseksi joko 
olemassa olevan direktiivin tarkistamisen tai asteittain toteutettavien alakohtaisten 
täsmällisten suunnitelmien laatimisen avulla, jotta voidaan päästä eroon suorasta ja 
epäsuorasta syrjinnästä esimerkiksi siten, että yrityksiä ja muita työpaikkoja rohkaistaan 
kollektiivisten työehtosopimusten tekoon, tasa-arvokysymysten neuvonantajien 
kouluttamiseen ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen.

Sellaiset toimet kuin komission heinäkuussa 2007 esittämä tiedonanto sukupuoleen 
perustuvien palkkaerojen kaventamisesta eivät ole riittäviä. Ei myöskään voida tyytyä 
palkkaerojen syiden analysoimiseen. On esitettävä kiireellisesti tämän analyysin tulokset, ja 
komission odotetaan tekevän johtopäätökset ja toteuttavan pikaisia toimia naisten ja miesten 
palkkaerojen kaventamiseksi.

Työpaikoilla on tarpeen tehostaa koulutus- ja valvontatoimia, jotta voidaan parantaa naisten 
työoloja kiinnittämällä huomiota työajan pituuteen, äitien ja isien oikeuksien ja heidän 
yhteiskunnallisen tehtävänsä toteutumiseen sekä työn, perhe- ja yksityiselämän 
yhdistämiseen. On pidennettävä äitiys- ja vanhempainlomia ja maksettava täyttä palkkaa niiltä 
ajoilta sekä otettava käyttöön palkallinen isyysloma ja torjuttava toimet, joilla pyritään 
kyseenalaistamaan nämä oikeudet.

Tarvitaan sellaista politiikkaa ja toimia, joilla pyritään kitkemään kaikenlainen naisiin 
kohdistuva väkivalta, edistämään naisten ihmisoikeuksien kunnioittamista, torjumaan 
sukupuolistereotypioita ja kaikenlainen syrjintä yhteiskunnassa ja perheessä, myös 
kasvatuksessa, koulutuksessa, joukkoviestimissä ja politiikassa esiintyvä syrjintä.

On tarpeen kiinnittää huomiota niiden naisten tilanteeseen, jotka työskentelevät puolisoidensa 
kanssa maataloudessa, käsityöläisammateissa, kaupan alalla, kalastuksessa ja pienissä 
perheyrityksissä, ja siihen, että naiset ovat haavoittuvammassa asemassa kuin miehet. On 
toteutettava uusia toimia, joilla kitketään epäsuora syrjintä, varmistetaan naisten suojelun ja
sosiaaliturvan sekä muiden oikeuksien toteutuminen, myös itsenäisinä ammatinharjoittajina 
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toimivien naisten oikeuksien toteutuminen.

Vaikka seksuaali- ja lisääntymisterveyden alalla on edistytty, on edelleen sellaisia ongelmia, 
joiden vuoksi kaikilla naisilla on oltava oikeus valvoa omia seksuaalisia ja lisääntymiseen 
liittyviä oikeuksiaan.

Vaaditaan, että Euroopan parlamentin 10. helmikuuta 2010 antamat päätöslauselmat 18/2010 
ihmiskaupan torjumisesta ja 21/2010 naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 
pannaan täytäntöön.


