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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

sukupuolistereotypioiden poistamisesta EU:ssa
(2012/2116(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neljännen naisten maailmankonferenssin 15. syyskuuta 1995 hyväksymän 
Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman sekä 18. toukokuuta 2000 antamansa 
päätöslauselman Pekingin toimintaohjelman seurannasta1, 10. maaliskuuta 2005 
antamansa päätöslauselman YK:n neljännessä naisten maailmankonferenssissa 
hyväksytyn toimintaohjelman seurannasta (Peking +10)2 ja 25. helmikuuta 2010 
antamansa päätöslauselman Pekingin toimintaohjelman seurannasta (Peking +15)3,

– ottaa huomioon vuonna 1979 hyväksytyn kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista 
koskevan YK:n yleissopimuksen,

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan, jossa korostetaan 
jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja kuten moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, 
oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 19 artiklan, 
jossa mainitaan sukupuoleen perustuvan syrjinnän torjuminen,

– ottaa huomioon neuvoston 2. joulukuuta 1998 antamat päätelmät, joissa vahvistetaan, että 
Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanon vuosiarviointiin sisällytetään määrällisiä ja 
laadullisia indikaattoreita ja viitearvoja,

– ottaa huomioon 4. helmikuuta 2005 Pekingin toimintaohjelman 10-vuotistarkistuksen 
yhteydessä annetun sukupuolten tasa-arvoasioista vastaavien EU:n ministerien yhteisen 
julkilausuman, jossa he muun muassa vahvistavat uudelleen vahvan tukensa ja 
sitoutumisensa Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman täysimittaiseen ja tehokkaaseen 
täytäntöönpanoon,

– ottaa huomioon neuvoston 2.–3. kesäkuuta 2005 antamat päätelmät, joissa jäsenvaltioita ja 
komissiota kehotetaan vahvistamaan sukupuolten tasa-arvoa edistäviä institutionaalisia 
mekanismeja ja kehittämään puitteita Pekingin toimintaohjelman täytäntöönpanon 
arvioinnille, jotta edistymistä voitaisiin seurata johdonmukaisemmin ja 
järjestelmällisemmin,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2011 hyväksymän eurooppalaisen 
tasa-arvosopimuksen (2011–2020)4,

                                               
1 EYVL C 59, 23.2.2001, s. 258.
2 EUVL C 320E, 15.12.2005, s. 247.
3 EUVL C 348E, 21.12.2010, s. 11.
4 7. maaliskuuta 2011 esitettyjen neuvoston päätelmien liite.
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– ottaa huomioon komission 21. syyskuuta 2010 esittelemän naisten ja miesten tasa-
arvostrategian vuosiksi 2010–2015 sekä sen liitteenä olevan valmisteluasiakirjan 
strategian täytäntöönpanotoimenpiteistä,1

– ottaa huomioon 3. syyskuuta 2008 antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-
arvoon vaikuttavasta markkinoinnista ja mainonnasta,2

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön (A7-
0000/2012);

A. ottaa huomioon, että SEUT 8 artiklassa määrätään unionin pyrkivän kaikissa toimissaan 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten 
välistä tasa-arvoa;

B. ottaa huomioon, että kaikilla yhteiskuntatasoilla ja kaikissa ikäryhmissä elää yhä 
stereotypioita, joiden vuoksi luokittelemme kanssaihmisiä sellaisten oletusten perusteella, 
jotka pohjautuvat yksinkertaistettuihin sosiaalisesti konstruoituihin normeihin, 
käytäntöihin ja uskomuksiin, jotka ovat usein kulttuurin ja uskonnon luomia ja ylläpitämiä 
ja jotka kuvastavat vallitsevia voimasuhteita; ottaa huomioon, että kaikki sukupuoleen 
perustuvan syrjinnän suorat ja epäsuorat muodot on poistettava yhdenvertaisen kohtelun 
takaamiseksi naisille ja sen kulttuurisen käsityksen muuttamiseksi, että naiset olisivat 
monin tavoin passiivisia tai vähemmän pystyviä ihmisiä kuin miehet;

Tiedotusvälineet ja opetus

C. ottaa huomioon, että sukupuoleen perustuva syrjintä on yhä yleistä tiedotusvälineissä ja 
mainonnassa, mikä edistää sukupuolistereotypioiden uudistamista;

D. ottaa huomioon, että lapset tutustuvat sukupuolistereotypioihin hyvin varhaisessa iässä 
televisiosarjojen, televisiomainosten, opetusmateriaalin ja opetusohjelmien kautta, mikä 
vaikuttaa heidän käsitykseensä siitä, miten mies- ja naishenkilöiden odotetaan 
käyttäytyvän;

Työmarkkinat 

E. ottaa huomioon, että vuonna 2011 naiset ansaitsivat samasta työstä 16,4 prosenttia miehiä 
vähemmän;

F. ottaa huomioon, että työn ja yksityiselämän tasapainottamisen suhteen naisten osuus niin 
kutsutuissa joustavissa työpaikoissa on yleensä suhteettoman suuri, mikä viittaa siihen, 
että perinteinen käsitys naisesta kodinhoidon päävastuunkantajana elää edelleen ja 
pakottaa naiset tekemään osa-aikatyötä rajoittaen heidän mahdollisuuksiaan 
työmarkkinoilla;

                                               
1 COM(2010)0491, SEC(2010)1080.
2 EUVL C 295E, 4.12.2009, s. 43.
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G. ottaa huomioon, että sukupuolistereotypiat rajoittavat erityisesti naisten 
työmahdollisuuksia joillain miesvaltaisilla aloilla, kuten palontorjunnassa ja 
rakennusalalla;

Taloudellinen ja poliittinen päätöksenteko 

H. ottaa huomioon, että komission vuonna 2011 toteutettu tutkimus osoittaa, että 
vuonna 2012 Euroopan unionissa 14 prosenttia suurimpien pörssiyhtiöiden johtokuntien 
jäsenistä on naisia, mikä tukee käsitystä naisten johtotehtäviin pääsyä vaikeuttavasta 
lasikatosta;

I. ottaa huomioon, että vaikka viime vuosina on tapahtunut jonkin verran kehitystä, naiset 
ovat yhä aliedustettuina poliittisessa päätöksenteossa niin jäsenvaltioissa kuin EU:nkin 
tasolla; ottaa huomioon, että naisten osuus kansallisissa hallituksissa ja parlamenteissa 
nousi vuosina 2004–2009 21 prosentista 23 prosenttiin samaan aikaan kun naisten osuus 
Euroopan parlamentissa nousi 30 prosentista 35 prosenttiin;

J. ottaa huomioon, että sukupuolistereotypiat on kitkettävä pois, sillä ne rajoittavat nuorten 
naisten pyrkimyksiä ja vähentävät naisten halukkuutta hakeutua korkeimpiin 
johtotehtäviin rahoituksen, talouden ja politiikan alalla niin julkisella kuin yksityiselläkin 
sektorilla;

EU:n toiminta

1. huomauttaa, että Pekingin toimintaohjelman yhteydessä tehtyjen sitoumusten edistäminen 
on huomattavan puutteellista, korostaa, että sukupuolistereotypioiden kitkemiseksi 
tarvitaan uusia EU:n laajuisia indikaattoreita ja arviointiraportteja ja kehottaa Euroopan 
tasa-arvoinstituuttia paneutumaan näihin puutteisiin;

2. huomauttaa, että huolimatta EU:n sitoutuneisuudesta miesten ja naisten väliseen tasa-
arvoon naisten syrjimättömyyttä ja sukupuolten tasa-arvoa koskevassa lainsäädännössä on 
yhä aukkoja sosiaaliturvan, koulutuksen ja tiedotusvälineiden alalla, korostaa tarvetta 
laatia näitä aloja koskevaa uutta lainsäädäntöä ja kehottaa komissiota huomiomaan 
sukupuolten tasa-arvon kaikilla politiikan aloilla; 

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään Euroopan sosiaalirahastoa 
sukupuolistereotypioiden kitkemiseksi eri ammateissa toteuttamalla positiivisia toimia, 
edistämällä elinikäistä oppimista ja kannustamalla tyttöjä opiskelemaan perinteisesti 
"miehisiksi" katsottuja aloja;

Koulutus ja tiedotusvälineet

4. korostaa, että peruskoulussa sekä keskiasteen ja korkeamman asteen oppilaitoksissa on 
tarjottava erityisiä opintojenohjauskursseja, joiden tarkoituksena on tiedottaa nuorille 
sukupuolistereotypioiden kielteisistä vaikutuksista ja kannustaa heitä opiskelemaan ja 
työskentelemään aloille, joita on aiemmin pidetty "miehisinä" tai "naisellisina"; pyytää 
tukemaan toimia, joilla pyritään vähentämään sukupuolistereotypioita lasten parissa;
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5. huomauttaa, että lapsille suunnattujen televisio-ohjelmien yhteydessä esitettävien 
mainosten sukupuolistereotypiat ovat erityinen ongelma, sillä ne voivat vaikuttaa lasten 
sukupuoliseen sosialisaatioon ja sitä kautta lasten käsitykseen omasta itsestään, 
perheenjäsenistään ja ulkomaailmasta, ja korostaa, että lasten altistumista 
sukupuolistereotypioille on vähennettävä mahdollisimman varhaisesta iästä lähtien;

6. korostaa tarvetta tarjota kansallisille mainonnan valvontaelimille ja itsesääntelyelimille 
erityisiä kursseja sukupuolistereotypioiden käytöstä tiedotusvälineissä niiden tietoisuuden 
lisäämiseksi televisiossa, mainonnassa ja mainontakampanjoissa esitettävien 
sukupuolisesti syrjivien kuvien kielteisestä vaikutuksesta;

Työmarkkinat

7. kiinnittää huomiota kasvavaan huoleen sukupuolistereotypioiden kielteisestä 
vaikutuksesta sukupuolten väliseen palkkaeroon, joka on nykyisin 16,4 prosenttia, ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan tämän huolen huomioon uusia politiikkoja 
laadittaessa; 

8. korostaa tarvetta toteuttaa tiedotustoimia, joilla työnantajia ja työntekijöitä valistetaan 
sukupuolistereotypioiden ja sukupuolten palkkaeron välisestä yhteydestä, joilla 
yhteiskunnan muille sidosryhmille tiedotetaan siitä, että sukupuolistereotypiat rajoittavat 
naisten mahdollisuuksia sekä työmarkkinoilla että yksityiselämässä, ja joilla julkisia ja 
yksityisiä yrityksiä ja elimiä kannustetaan lisäämään avoimuutta;

9. kehottaa komissiota edistämään kiintiöitä perinteisesti "miehisiksi" katsotuissa 
ammateissa, sillä stereotypiat syntyvät myös naisten määrän vähäisyydestä tietyissä 
tehtävissä; huomauttaa, että naisten määrän lisääntyminen perinteisesti "miehisissä" 
ammateissa heikentää näin ollen sukupuolistereotypioita;

10. muistuttaa komissiota siitä, että sukupuolten palkkaero vaikuttaa erityisesti ikääntyneisiin 
naisiin, sillä se lisää eläkeikäisten naisten äärimmäisen ja pitkäaikaisen köyhyyden riskiä;

11. huomauttaa, että ikääntyneiden naisten köyhyysriski eläkkeelle jäätäessä kasvaa EU:n 
uusien eläkesääntöjen myötä; pitää näin ollen tärkeänä, että valkoiseen kirjaan ehdotettuja 
muutoksia, jotka kasvattaisivat miesten ja naisten eläkkeen määrän eroa, ei kannateta;

Taloudellinen ja poliittinen päätöksenteko

12. huomauttaa, että naisten osuus kansallisissa parlamenteissa oli 23 prosenttia vuonna 2009, 
ja kannattaa ajatusta kiintiöistä, joilla lisättäisiin naisten määrää kansallisissa hallituksissa 
ja parlamenteissa sekä EU:n toimielimissä;

Muut toimet

13. kehottaa jäsenvaltioita pohtimaan perusoletuksiaan naisista ja miehistä työmarkkinoilla, 
sillä stereotypiat lisäävät ammatillista eriytymistä ja sukupuolten palkkaeroa;
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14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioiden parlamentteja edistämään sukupuolistereotypioita 
koskevaa tutkimusta ja keräämään lisätietoja sukupuolistereotypioista kehittämällä uusia 
indikaattoreita stereotypioiden havaitsemiseksi;

15. kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita kunnioittamaan Euroopan tasa-
arvosopimukseen sisältyviä sitoumuksia;

16. kannustaa Euroopan tasa-arvoinstituuttia ja kansallisia sukupuolten tasa-arvosta vastaavia 
elimiä edistämään tutkimusta sukupuolistereotypioiden alkusyistä ja stereotypioiden 
vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon sekä korostaa tarvetta vaihtaa uusia ajatuksia ja 
tutkimuksia parhaista käytännöistä sukupuolistereotypioiden poistamiseksi jäsenvaltioissa 
ja EU:n toimielimissä;

17. muistuttaa komissiota parlamentin 3. syyskuuta 2008 tekemästä päätöslauselmasta, joka 
koskee markkinoinnin ja mainonnan vaikutuksia naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon, 
ja kehottaa komissiota panemaan päätöslauselmassa esitetyt suositukset täytäntöön;

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

Pekingissä järjestettiin 15. syyskuuta 1995 neljäs naisten maailmankonferenssi, jonka 
yhteydessä hyväksyttiin Pekingin julistus ja toimintaohjelma. Konferenssin tavoitteena oli 
poistaa kaikki esteet naisten aktiiviselta osallistumiselta kaikilla julkisen ja yksityisen elämän 
alueilla takaamalla heille täysi ja yhdenvertainen asema taloudellisessa, yhteiskunnallisessa, 
kulttuurisessa ja poliittisessa päätöksenteossa. Tässä sukupuolten tasa-arvon kansainvälisen 
edistämisen kannalta keskeisessä asiakirjassa tuodaan esiin, että sukupuolten tasa-arvo on 
paitsi ihmisoikeus, myös yhdenvertaisuuden, kehityksen ja rauhan edellytys. Euroopan unioni 
arvioi vuonna 1995 asetettujen tavoitteiden toteutumista vuosittain.

Toimintaohjelmassa asetetaan työohjelma seuraavia kahtatoista aluetta varten: köyhyys, 
koulutus, terveys, väkivalta, aseelliset selkkaukset, talous, valta ja päätöksenteko, 
institutionaaliset mekanismit, ihmisoikeudet, tiedotusvälineet, ympäristö ja tyttölapset. 
Ongelman rajaamiseksi tässä mietinnössä keskitytään sukupuolistereotypioiden syihin 
koulutuksessa, tiedotusvälineissä, mainonnassa, työmarkkinoilla ja päätöksenteossa.

Euroopan parlamentti on konferenssin seurauksena hyväksynyt kolme päätöslauselmaa 
naisten oikeuksista vuoden 1995 jälkeen. Vuonna 2000 se hyväksyi päätöslauselman Pekingin 
toimintaohjelman seurannasta1, vuonna 2005 päätöslauselman Peking+10-seurannasta2 ja 
vuonna 2010 päätöslauselman Peking+15-seurannasta3. Lisäksi komissio hyväksyi 
3. syyskuuta 2008 päätöslauselman siitä, miten markkinointi ja mainonta vaikuttaa naisten ja 
miesten tasa-arvoon4. 

On lisäksi syytä muistaa, että sukupuolten tasa-arvo on perusihmisoikeus. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 8 artiklan mukaan unioni pyrkii kaikissa toimissaan 
poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä sekä edistämään miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa.

15 vuotta konferenssin jälkeen sukupuolistereotypiat ja sukupuolten eriarvoisuus ovat 
kuitenkin yhä yleisiä ongelmia Euroopan unionissa. Työmarkkinoilla vallitsevat 
stereotyyppiset oletukset naisista aiheuttavat ammatillista eriytymistä ja sukupuolten 
palkkaeroa. Vuonna 2010 mitattu 16,4 prosentin palkkaero sukupuolten välillä on osoitus 
tämän ongelman vakavuudesta. Lisäksi naiset ovat usein aliedustettuina tai täysin 
näkymättömiä tiedotusvälineissä tai esiintyvät tiedotusvälineissä perinteisesti "naisellisiksi" 
mielletyissä tehtävissä, mikä lisää sukupuolista syrjintää entisestään yhteiskunnan eri alueilla 
ja eri ikäryhmissä. 

Yhteiskunnallisiin uskomuksiin ja asenteisiin perustuvien kielteisten sukupuolistereotypioiden 
yleisyys vaikuttaa naisiin ja rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan ja valintojaan yhteiskunnan, 
talouden ja politiikan aloilla. Jotta naisten lukumäärää talouden ja politiikan ylimmän tason 
päätöksenteossa voidaan lisätä, itsepintaisiin sukupuolistereotypioihin on puututtava 
yhteiskunnan kaikilla tasoilla. 
                                               
1 EYVL C 59, 23.2.2001, s. 258.
2 EUVL C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
3 EUVL C 348 E, 21.12.2010, s. 11.
4 EUVL C 295 E, 4.12.2009, s. 43.
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Tämän mietinnön tavoitteena on siis vähentää EU:ssa kielteisiä sukupuolistereotypioita, jotka 
rajoittavat miesten ja ennen kaikkea naisten mahdollisuuksia. EU:n on laadittava uusia 
politiikkoja ja lainsäädäntöä sukupuolistereotypioiden kitkemiseksi koulutuksessa, 
tiedotusvälineissä ja mainonnassa, työmarkkinoilla sekä taloudellisessa ja poliittisessa 
päätöksenteossa. 
Naisten osallisuutta työmarkkinoilla sekä taloudellisessa ja poliittisessa päätöksenteossa on 
pyrittävä lisäämään puuttumalla seuraaviin ongelmiin:

 Sukupuolistereotypiat peruskoulussa ja keskiasteen opetuksessa vaikuttavat lasten ja 
nuorten käsityksiin siitä, miten miesten ja naisten odotetaan käyttäytyvän. Tästä syystä 
on laadittava erityisiä opetusohjelmia ja opetusmateriaaleja, joissa miehiä ja naisia ei 
enää esitetä "perinteisissä rooleissa": miestä perheen elättäjänä ja naista lasten 
kasvattajana.

 Tiedotusvälineiden ja mainonnan osalta on huomattava, että yhä useammat pienet 
lapset ja nuoret katselevat televisiota ilman aikuisen seuraa. Kielteiset 
sukupuolistereotypiat voivat näin ollen vaikuttaa huomattavasti nuorten ja erityisesti 
teini-ikäisten naisten itseluottamukseen ja itsetuntoon, mikä rajoittaa heidän 
pyrkimyksiään, valintojaan ja mahdollisuuksiaan myöhemmällä työuralla. Koska 
tiedotusvälineillä on merkittävä vaikutus ihmisten näkemyksiin sukupuolten tasa-
arvosta, on laadittava erityisiä tiedotuskursseja, joilla lisätään kansallisten mainonnan 
valvontaelinten ja itsesääntelyelinten tietoisuutta tiedotusvälineissä ilmenevän 
sukupuolisen syrjinnän stereotypioiden kielteisistä vaikutuksista.

 Naisten suuri osuus osa-aikatöissä ja sukupuolten palkkaero osoittavat selvästi, että 
sukupuolistereotypiat johtavat sukupuoliseen syrjintään työmarkkinoilla. Tästä syystä 
tarvitaan valistuskampanjoita, joilla työntekijöille, työnantajille ja sidosryhmille 
kerrotaan sukupuolistereotypioiden ja sukupuolten palkkaeron välisestä yhteydestä 
sekä osa-aikatöiden ja tulevan eläkkeen todennäköisen pienuuden välisestä yhteydestä.

 Sukupuolistereotypiat ovat vahvasti yhteydessä myös naisten pieneen osuuteen 
poliittisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla niin jäsenvaltioiden kansallisissa parlamenteissa ja hallituksissa kuin EU:n 
toimielimissäkin. Tämä kertoo paitsi naisten kohtaamasta "lasikatosta", myös siitä, 
että stereotypiat rajoittavat naisen urapyrkimyksiä.

16,4 prosentin palkkaero ei vaikuta naisiin vain heidän ollessaan työmarkkinoilla, vaan se 
heikentää huomattavasti myös heidän eläkeoikeuksiaan. Sekä naiset että miehet altistuvat 
sukupuolistereotypioille kaikissa elämänvaiheissa: peruskoulussa ja keskiasteen opetuksessa 
pojat ja tytöt saavat kuulla, miten heidän odotetaan käyttäytyvän, myöhemmin uravalinnan 
vaiheessa heihin kohdistuu tietynlaisia odotuksia ja työmarkkinoilla heitä odottaa tietynlainen 
sukupuolijakauma. Naisten suuri osuus joustavissa ja osa-aikaisissa töissä kertoo, että 
perinteinen käsitys, jonka mukaan vastuu lasten hoitamisesta on äidillä, on yhä voimissaan ja 
rajoittaa naisten mahdollisuuksia työmarkkinoilla. EU:n aikeet keventää menettelyitä ja 
rajoituksia, jotka koskevat työsopimusten irtisanomista ja päättämistä, tulevat entisestään 
heikentämään naisten asemaa ja lisäämään naisten turvattomuutta.
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Tämän lisäksi sukupuolistereotypioiden kielteiset vaikutukset kasvavat huippuunsa naisten 
tullessa eläkeikään. Joustavien työaikojen aiheuttama epävarmuus yhdessä sukupuolten 
palkkaeron kanssa lisää naisten riskiä ajautua pitkäaikaiseen ja äärimmäiseen köyhyyteen 
saavutettuaan eläkeiän. Sukupuolistereotypioista johtuva miesten ja naisten eriarvoisuus on 
siis kumulatiivista: mitä enemmän naiset altistuvat stereotypioille, sitä suurempi riski heillä 
on ajautua myöhemmin köyhyyteen. Tätä vaikutusta korostavat EU:n uudet suunnitelmat 
säästää valtion eläkkeissä ja asettaa lisäsääntöjä toisen pilarin eläkerahastoille Pääpainon 
siirtäminen valtion eläkkeistä toisen pilarin eläkkeisiin kasvattamalla toisen pilarin eläkkeitä 
sen sijaan, että valtion eläkkeitä muutettaisiin, ei ainoastaan lisää naisten riskiä ajautua 
köyhyyteen, vaan johtaa myös ikääntyneiden miesten ja naisten tuloeron kasvamiseen 
entisestään.


