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1. Naiset ja köyhyys uudessa Euroopan unionissa – olemmeko ymmärtäneet 
todelliset haasteet?

Eurooppa-neuvosto myöntää nykyään, että ”liian monet unionin asukkaat elävät köyhyysrajan 
alapuolella ja sosiaalisesti syrjäytyneinä”. Uusi Euroopan unioni tarkastelee strategioitaan, 
jotta siitä tulisi ”maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka 
kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja 
lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta”1. Kun tähän pääsemiseksi on ponnisteltu yhdessä 
viisi vuotta, liian moni tavoite on selkeästi jäänyt saavuttamatta. Euroopan unioni on 
menettänyt jalansijaa.2 Köyhyyden kitkemisessä on kuitenkin kyse eettisestä, sosiaalisesta, 
poliittisesta ja taloudellisesta velvoitteesta, joka ihmiskunnan on tiedostettava, jotta 
kansalaisten ihmisarvoa ja vastuullisuutta voitaisiin edistää tehokkaasti. Yhteiskunnan 
hyvinvointia mitataan huolenpidolla, jota se osoittaa heikoimmille jäsenilleen.

On hyvä muistaa, että vaikka lisättäisiinkin yleistä vaurautta, ei voida vielä taata, että se 
jakautuu tasapuolisesti. Sen varjolla, että halutaan suojella vapaata kilpailua ja markkinoita 
oletetulta vääristymiseltä, lisätään myös eriarvoisuutta ja köyhyyttä ja horjutetaan siten 
demokratiaa niin jäsenvaltioissa kuin yleisemminkin. Olisi niin ikään muistettava, että on 
muutakin vapautta kuin pääomien vapaa liikkuvuus. Kehityksestä puhuttaessa olisikin 
astuttava ahtaan taloudellisen tulkinnan ulkopuolelle ja käsitettävä kehitys 
kokonaisinhimillisessä merkityksessään. Kuinka voitaisiin tukea yhteisvastuullisesti sellaisen 
uuden Euroopan luomista, jossa kulttuurien ja mielipiteiden moninaisuus vallitsevat luovasti 
rinnakkain ja jossa jokainen ihminen voi elää täysipainoisesti vapaana kaikkinaisista muiden 
asettamista pakotteista? Kuinka tukea sellaisen Euroopan luomista, jossa sanalla ”vapaus” on 
yhä merkitystä ja jossa kansalaiset jakavat vaurautensa keskenään yhteiskunnalliseen asemaan  
katsomatta, jotta jokaisen kansalaisen ihmisarvoa ja luovuutta voitaisiin edistää 
todellisuudessa niin idässä kuin lännessäkin? Vakavan köyhyyden voimakas keskittyminen 
tietyille Euroopan alueille on yksi niistä tekijöistä, jotka vahvimmin kuvaavat nyky-
yhteiskunnassa sitkeästi esiintyvää tuomittavaa eriarvoisuutta. Tästä huomataan, että 
huolimatta kaikista niistä eduista ja mahdollisuuksista, joita globalisaatio nykymuodossaan 
tuo mukanaan, se ei ole johtanut köyhyyden vähenemiseen. Globalisaation myötä ei ole 
myöskään kyetty luomaan osallisuutta edistävää kattavaa järjestelmää, joka perustuisi 
näkemykseen jakamattomista ja yleismaailmallisista ihmisoikeuksista ja jonka 
keskipisteeseen asetettaisiin jokaisen ihmisen ihmisarvo ja ihmiskunnan yhtenäisyys.

Onko työ aina naisille riittävä turva köyhyyttä vastaan? Tuoko työ tai sosiaaliapu yhä naisille 
riittävän suojan yksinäisyydeltä ja haavoittuvaisuudelta, jotka johtavat tietämättömyyteen? 
Haluaisin tuoda esille erään omaa maatani koskevan yksinkertaisen tosiseikan. Slovakiassa 
vähimmäispalkka on 130 euroa kuussa; Bratislavassa elinkustannukset alkavat kuitenkin olla 
lähellä länsimaisten pääkaupunkien kustannustasoa. Työpaikan menettäminen koskettaa 
kaikkia kansalaisia. Vastikään Euroopan unioniin liittyneissä, aiemmin Neuvostoliittoon 
kuuluneissa valtioissa valtionyhtiöt tarjosivatkin työntekijöilleen kuukausipalkan lisäksi 
ilmaiseksi tai lähes ilmaiseksi terveyden- ja lastenhoitopalvelut, koulutuksen, asunnon, 

  
1 Lissabonin Eurooppa-neuvosto 23.–24. maaliskuuta 2000, puheenjohtajan päätelmät, kohdat 32 ja 5.
2 KOK, W. (toim.), Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment. Luxemburg, 
Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, 2004.
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lämmityksen, sähkön ja veden sekä puhelinliittymän. Niinpä näyttäisikin siltä, että köyhyyttä 
ei tulisi enää lähestyä yksinomaan talous- ja rahapoliittisena asiana. Työn kautta yksilö 
tietenkin pääsee osaksi yhteisöä. Kokemuksesta olemme kuitenkin oppineet, että se ei silti 
riitä takaamaan kansalaisen osallisuutta. Köyhyydessä elävät perheet ja yksittäiset ihmiset 
voivat todistaa, että työ on paljon muutakin kuin silkka tulonlähde1. Kuinka siis voidaan 
edistää tiivistä yhteistyötä kurjuuden torjunnan todellisten asiantuntijoiden eli kaikkein 
köyhimpien naisten ja perheiden kanssa vakavan köyhyyden torjumiseksi ja sosiaalisen 
syrjäytymisen voittamiseksi? Yhteisvastuussa ei todellakaan ole kysymys yleisestä 
myötätunnosta tai pinnallisesta ahdistuksen tunteesta muiden kurjuutta kohtaan. Kyse on 
lujasta ja pysyvästä päätöksestä sitoutua etsimään yhteistä hyvää eli edistämään kaikkien 
ihmisten henkilökohtaista hyvinvointia, sillä jokainen kansalainenhan on tosiasiallisesti 
vastuussa kaikista muista. Tämä tarve sisältyykin köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen 
torjuntaan, eikä sitä voida tyydyttää yksinomaan ihannoimalla markkinoita.  Tavoitteen 
saavuttaminen on julkisten instituutioiden ja koko yhteiskunnan tehtävänä.

Ratkaisuja etsittäessä kannattaa sukupuolinäkökulma ottaa huomioon selittävänä tekijänä. Jos 
kurjuus koetteleekin ensinnä naisia, juuri he ovat myös ensimmäisinä puolustamassa 
läheisiään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Naiset, jotka luovat 
perustavanlaatuisia siteitä ja rakentavat rauhaa, ovat myös eturivissä vaatimassa, että kaikkien 
ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa on kunnioitettava. Tämä antaa naisille ja erityisesti nuorille 
naisille mahdollisuuden toimia vapaasti ja itsenäisesti. Kyseinen mahdollisuus on syytä 
tiedostaa paitsi EU:n pääkaupungeissa ja vaurailla alueilla myös jäsenvaltioiden heikommin 
kehittyneillä alueilla. Siksi näyttäisikin olevan tarpeen laajentaa vakaussopimuksen 
vaikutusalaa. Käsitehän on tuttu talouden alalta. Haluaisin kuitenkin puhua toisenlaisen 
vakaussopimuksen puolesta; tämä sopimus toisi mukanaan lisää luottamusta ja vahvistaisi 
kunnioitusta työmarkkinoilta ja yhteiskunnasta joskus pysyvästikin syrjäytyneiden naisten ja 
miesten ihmisarvoa kohtaan. Tarkoitan kansalaisten vakaussopimusta, jonka 
liikkeellepanevana voimana ja osapuolina ovat juuri kaikkein heikoimmassa asemassa olevat 
kansalaiset.

Naisten köyhyyteen ei kuitenkaan voida puuttua ottamatta huomioon miesten roolia. 
Sosiologiset tutkimukset osoittavat, että kurjuus ja sosiaalinen syrjäytyminen koskettavat yhtä 
lailla myös miehiä2, vaikka heille ei työllisyyttä ja sosiaalista osallisuutta edistävissä 
kansallisissa ohjelmissa osoitetakaan erityistä sukupuolikohtaista huomiota. Köyhyyden 
torjumiseksi koko laajuudessaan on otettava huomioon kaikki tekijät. Niinpä köyhyyttä ei 
voidakaan kitkeä Euroopasta tehokkaasti ja tasapuolisesti keskittymällä ainoastaan naisiin. 
Mehän nimen omaan vaadimme, että julkisten politiikkojen olisi oltava lähellä kansalaisia ja 
tehokkaita.

  
1 "Les parents, premiers partenaires de l'avenir des enfants, un objectif pour l'Europe de tous", Actes de la 7eme 
session européenne des Universités populaires Quart Monde, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Bryssel, 18. 
kesäkuuta 2001.
2 BOURDIEU, P. (toim.), La misère du monde, ed. du Seuil, 1993; ALLARD, F. et. al., Devenir père en 
situation de pauvreté. Etude exploratoire qualitative, julkaisussa: LACHARITÉ, C. & PRONOVOST, G., 
Comprendre la famille. Actes du 6e Symposium québécois de recherche sur la famille, Presses de l’Université de 
Québec, 2002, s. 77–101; FAYARD, D., Projets familiaux, julkaisussa: Revue Quart Monde, 2001/3, nro 179, 
Pariisi, Editions Quart Monde, s. 4-5.
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Tällä selvityksellä pyritään tuomaan aineksia naisten köyhyyttä Euroopassa koskevaan 
keskusteluun.  Selvityksessä ehdotetaan periaatteita sille kumppanuudelle, jonka puitteissa 
toimitaan yhdessä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten kanssa köyhyyden 
kitkemiseksi, sillä tällainen kumppanuus on varsin vähän käytetty menetelmä (3). Samoin 
esitetään joitakin periaatteita, joiden puitteissa voidaan arvottaa sosiaalis-taloudellisesti 
naisten panosta niiden sukupolvien välisten verkkojen toiminnan vauhdittajina, jotka ensi 
kädessä suojaavat sosiaaliselta syrjäytymiseltä (4). Asiaa tarkastellaan niin ikään 
vuosituhannen kehitystavoitteiden näkökulmasta (5). Ennen kaikkea köyhyyttä ei saisi enää 
määritellä yksinomaan taloudellisessa mielessä, vaan sitä olisi pidettävä ihmisoikeuksien 
loukkauksena (2).

2 – Vakavan köyhyyden määritelmä: ”Haaste nykyaikaisille ihmisoikeuksille”1

Vakavaa köyhyyttä käsitellään tässä ihmisoikeuksien jakamattomuuden näkökulmasta. 
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisella julistuksella pyrittiin antamaan ihmiskunnalle 
mahdollisuus vapautua sorrosta ja kurjuudesta. Franklin Roosevelt loi perustuksen tälle 
hankkeelle 6. tammikuuta 1941 pitämässään neljää vapautta koskevassa puheessa. Kaikki 
nämä vapaudet kurottivat kohti korkeampaa, moraalista näkemystä, ja niiden joukossa oli 
vapaus elää suojassa puutteelta.

Jos halutaan lähestyä naisten köyhyyden kitkemistä ihmisoikeuksien näkökulmasta, on aivan 
ensiksi tarkasteltava kansalaisia irrallaan yhteiskunnallisesta asemasta ja luovina oman 
elämänsä keskushenkilöinä, sillä kaikki ihmiset ovat ihmisiä. Olivatpa heidän elämänsä, 
ajatuksensa, ihonvärinsä tai kansallisuutensa mitkä tahansa, olivatpa he rikkaita tai köyhiä, 
olipa heidän elämänsä laita hyvin tai huonosti ja vaikka he tekisivät asioista kauheimpia, he 
säilyvät silti ihmisinä. Kaikissa ihmisissä on itsessään rikkaus, jota ei voi tuhota: tämä 
rikkaus on ihmisarvo. Kullakin ihmisellä on oikeus toimia vapaasti omaksi hyväkseen ja 
muiden hyväksi.2

Tässä selvityksessä köyhyyden määritelmä heijastelee perusoikeuksien kunnioittamisesta 

  
1 E/CN4/1987/SR 29 §§ 62-72; WRESINSKI, J., "Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisibilité des Droits de 
l'homme", julkaisussa: Livre blanc de la Commission nationale consultative des Droits de l'homme (Ranska),
Pariisi, La Documentation française, 1989, s. 221-238.
2 TONGLET, J., julkaisussa: Tous nous sommes acteurs des droits de  l’homme, Actes de la 6e session 
européenne des Universités populaires Quart Monde, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Bryssel, 
28. toukokuuta 1999.
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Euroopan unionissa annettuja Euroopan parlamentin päätöslauselmia1. Euroopan parlamentti 
muistuttikin jo vuonna 1992 ATD Quart Monde -järjestön perustajan isä Joseph Wresinskin 
painottaneen voimakkaasti, että köyhyydessä oli kyse yhdestä keskeisistä ihmisoikeuksia 
vaarantavista tekijöistä: ’Siellä, missä ihmiset ovat tuomitut elämään kurjuudessa, loukataan 
heidän ihmisoikeuksiaan. Voimien yhdistäminen ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi on pyhä 
velvollisuus.’2

Köyhyydessä elämisestä saamiensa kokemusten innoittamana Wresinski esitteli 
12. helmikuuta 1987 ensimmäisen ETY-maassa koskaan laaditun vakavaa köyhyyttä sekä 
taloudellista ja sosiaalista epävarmuutta koskevan raportin. Wresinskin määritelmä 
köyhyydelle ja sosiaaliselle syrjäytymiselle on vieläkin uudistava: Epävarmuus tarkoittaa 
yhden tai useamman turvan puuttumista, erityisesti työn tarjoaman turvan, joka antaa 
henkilöille ja perheille mahdollisuuden täyttää ammatilliset, sosiaaliset ja perhettä koskevat 
velvoitteensa ja nauttia perusoikeuksistaan. Tämä aiheuttaa turvattomuutta, joka voi olla 
laajempaa tai suppeampaa ja jonka seuraukset voivat olla enemmän tai vähemmän vakavia ja 
pysyviä. Tämä turvattomuus johtaa vakavaan köyhyyteen, kun se vaikuttaa useisiin 
elämänalueisiin, kun siitä tulee pysyvää ja kun se heikentää ihmisten mahdollisuuksia itse 
kantaa velvollisuutensa ja saavuttaa jälleen oikeutensa ennustettavissa olevassa 
tulevaisuudessa.3

Tässä määritelmässä korostetaan epävarmuuden ja vakavan köyhyyden yhtäläisyyksiä ja 
eroja. Vaikka ilmiöiden syyt ovat samankaltaisia (erityisesti epävarmuus, jonka vakaan, 
oikeudenmukaisesti palkatun ja yhteiskunnallisesti tunnustetun työn puute aiheuttaa), vakavan 
köyhyyden taustalta erottuvat voimakkaammin yhteiskunnalliset ja sukupolvien väliset 
rajoitteet, jotka voivat johtaa jopa kykenemättömyyteen puolustaa omaa ja muiden 
ihmisarvoa. Tämä on totta yhtä hyvin rikkaissa kuin köyhissäkin maissa, sillä 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei ole sidoksissa taloudelliseen kehittyneisyyteen. Euroopan 
parlamentti painotti muun muassa, että taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien 
kodifiointi ei itsessään riitä, vaan – koska köyhtymisprosessin syyt ovat rakenteellisia – sen 
ohella on toteutettava tuettuja toimia, jotka ovat helposti kaikkein heikoimmassa asemassa 
olevien henkilöiden saatavilla ja joiden avulla voidaan puuttua ongelmaan sen alkulähteillä.4

Käytännön tason kumppanuus köyhyydessä elävien naisten kanssa onkin suositeltava tie, jota 
seuraamalla voidaan kaikkein köyhimpien ihmisten kokemuksia hyödyntäen toteuttaa toimia 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi.

3 – Kumppanuus naisten ja kaikkein köyhimpien kanssa lähtee heidän 
erityisosaamisensa jakamisesta

  
1 TEUSCHER, Tobias, "Grande pauvreté et droits de l'homme : étude des rapports du Parlement européen sur les 
droits fondamentaux dans l'Union européenne", Revue Droit en Quart Monde, Pariisi/Bryssel, 39–40, heinäkuu 
2004, s. 49–72.
2 A4-0034/98, asiakirja PE 224.436/déf. 28.1.1998, kohdat 23 ja 30.
3 Comité économique et social de la République Française, Grande pauvreté et précarité économique et sociale, 

11. helmikuuta 1987.
4 Päätöslauselma 1993, 27 kohta.
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Mitä vastaavat köyhät, kun heiltä kysytään, mikä muuttaisi heidän elämäänsä eniten? He 
puhuvat omista järjestöistään, joiden kautta he voisivat neuvotella viranomaisten, 
kauppiaiden ja valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa. He puhuvat suorasta avusta, 
jota annettaisiin heidän oman yhteisönsä aloitteesta käynnistettyjen hankkeiden puitteissa, 
jotta he voisivat itse vaikuttaa omaan kohtaloonsa. He puhuvat rahastojen valvonnasta 
paikallistasolla, jotta voitaisiin lopettaa korruptio. He haluavat, että valtiosta riippumattomat 
järjestöt ja hallitukset tiedottavat heille toiminnastaan… Kyse on voimakkaista sanoista, 
täynnä arvokkuutta. Nämä sanat Maailmanpankin pääjohtaja James D. Wolfensohn osoitti 
pankin hallintoneuvostolle sen vuosittaisessa kokouksessa1.

Kumppanuuden myötä niillä onnekkailla, joilla on taloudellisia voimavaroja ja valtaa käyttää 
niitä, olisi oltava mahdollisuus helpottaa yhteisvastuun hengessä kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevien olosuhteita. Kunnioittava vuoropuhelu kaikkein köyhimpien naisten kanssa 
on itse asiassa ensiarvoisen tärkeää, mutta tätä menetelmää ei useinkaan riittävässä määrin 
tunnusteta, käytetä, arvioida eikä arvosteta. On korostettava, että uusi ja muutosta edistävä 
tietämys syntyy aihepiirikohtaisissa keskusteluryhmissä, joissa eri osapuolet kokoontuvat 
vaihtamaan  ajatuksia.  Tämä kehitys vaatii aikaa, mikä päätöksentekoprosessissa pääsee 
usein unohtumaan. Euroopan tason malliesimerkki hyvästä toiminnasta tällä alalla on 
Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa jo vuodesta 1988 lähtien harjoitettu käytäntö, jonka 
mukaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitea kutsuu Euroopan Quart Monde -järjestöt joka 
toinen vuosi käymään vuoropuhelua kaikkein köyhimpien kansalaisten ja Euroopan tason 
elinten, kaikkien tasojen valtuutettujen sekä järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajien 
kanssa ja jonka erityisenä tarkoituksena on antaa kaikkein heikoimmassa asemassa oleville 
kansalaisille mahdollisuus saada äänensä kuuluviin ja tuoda esiin erityistä tietämystään 
kurjuuden torjumisen alalla. 

Olisi kartoitettava useita keskeisiä alueita, jotta voitaisiin mahdollistaa julkisten elinten ja 
köyhimpien kansalaisten välinen tehokas kumppanuus. Ensinnäkin tunnustamalla kaikkein 
köyhimpien naisten panos köyhyyden torjunnassa voidaan itse asiassa parantaa naisten 
yhteiskunnallista asemaa yleisemminkin. Niinpä heikommassa asemassa olevat naiset 
voivatkin kantaa kortensa täysimääräisesti kekoon tuotannon lisäämiseksi, talouskasvun 
toteuttamiseksi ja lähiympäristönsä, kaupunkinsa, alueensa ja maansa kulttuuriseksi ja 
poliittiseksi kehittämiseksi ja samalla sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämän sekä säilyttää 
miesten ja naisten roolit luomatta kuilua sukupuolten välille ja painostamatta naisia sen 
paremmin kuin miehiäkään toistensa rooleihin. Naisten olosuhteiden parantuminen heikosti 
kehittyneillä alueilla voisi myös kannustaa yhteiskuntaa välttämään lasten sijoittamista 
sosiaalis-taloudellisin perustein ja sen sijaan rohkaisemaan myös äärimmäisessä köyhyydessä 
eläviä naisia ja miehiä kantamaan täysimääräisesti vastuunsa vanhempina.

Lisäksi on annettava arvoa jokaisen ponnistuksille, sillä köyhyys, joka ei ole tullut ihmisten 
tietoisuuteen, ei tule myöskään heidän asuinsijoilleen.2 Onkin toden totta ensiarvoisen tärkeää 
tunnustaa tämä mullistava tekijä, joka pohjautuu köyhien kykyyn tuoda omien kokemustensa 
pohjalta esiin tietämystä, jota voidaan jopa soveltaa niissä sosiaalisissa muutoksissa, jotka 
koskevat köyhiä itseään. Jotta tämä kumppanuus kaikkein köyhimpien kanssa kävisi 

  
1 Maailmanpankki, Can Anyone Hear Us ? (Voices of the Poor, vol 1.), Washington, 2000.
2 LABBENS, J., La condition sous-prolétarienne, l’héritage du passé, Editions Science et Service, Pariisi, 1965. 
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mahdolliseksi, olisi sekä kuultava kaikkein köyhimpiä kansalaisia että tunnustettava heidän 
omat ajatuksensa todellisiksi ajatuksiksi: Ne yksilöt, jotka ovat yhteiskuntajärjestyksessä 
objektiivisesti kaikkein alimpana, antavat merkityksen erilaisille epävarmuuden ja 
nöyryytyksen kokemuksille, jopa niin pitkälle, että heidän koettelemustensa merkitys käy
päinvastaiseksi. Ihmiset ovat merkitysten tuottajia, ja syyllistyttäisiin etnosentrismiin, jos 
heidät nähtäisiin yksinomaan yleisesti hyväksytyn normijärjestelmän kautta, jossa heidät on 
sijoitettu marginaaliin ja merkitty1.

Kyse on todellisesta haasteesta kansalaisille ja julkisvallalle. Todellisen kumppanuuden 
luomiseksi kaikkein köyhimpien naisten on voitava suoraan osallistua itseään ja perhettään 
koskeviin poliittisiin päätöksentekoprosesseihin. Köyhimpien perheiden tapaaminen ja suora 
vuoropuhelu näiden itsensä kanssa antavat valtuutetuille ja hallinnon edustajille 
mahdollisuuden ymmärtää tämän köyhyyden kokemuksen, joka ylittää ahtaat lainopilliset ja 
taloudelliset puitteet. Asia saa koko merkityksensä Euroopan yhdentymisen yhteydessä. Jotta 
kaikkein köyhimmät voisivat aktiivisesti osallistua kurjuuden torjuntaan, heidän on saatava 
äänensä kuuluviin ja he tarvitsevat tunnustusta, turvallisuutta ja osallisuutta. Jos joku elääkin 
köyhyydessä, se ei silti tarkoita sitä, että muiden tulisi päättää hänen puolestaan, mikä hänelle 
on  parasta. Tämä koskee yhtä hyvin viranomaisia kuin suuria keskushallittuja instituutioita, 
laitoksia ja valtiosta riippumattomia järjestöjäkin. Ennen rakenteellista vuoropuhelua olisikin 
järjestettävä valtuutettujen, hallinnon edustajien ja kaikkein köyhimpien vapaaehtoisia 
tapaamisia, jotta voitaisiin luoda todellista läheisyyttä, joka johtaa kumppanuuden 
ensimmäiseen vaiheeseen, ymmärtämiseen.

Tässä yhteydessä onkin tärkeää korostaa, että vakavassa köyhyydessä elävät naiset joutuvat 
kantamaan roolinsa ja velvollisuutensa, äitiys mukaan luettuna, kuten kaikki muutkin naiset. 
He kokevat samoja iloja, heillä on samoja päämääriä, he kohtaavat samoja pelkoja ja 
epäilyksiä kuin valtaosa muistakin naisista, mutta heidän kohdallaan se tapahtuu paljon 
vaikeammissa olosuhteissa. Yhdenvertaisten mahdollisuuksien politiikkoja laadittaessa, 
toteutettaessa ja arvioitaessa olisi ensisijaisesti kuultava kaikkein köyhimpiä naisia. 
Tunnustamalla naisille ominainen erityisluonne ja heidän tapansa olla ja kehittää uutta 
voitaisiin eittämättä helpottaa sellaisten usein ennalta tuntemattomien viitekehysten luomista, 
jotka antaisivat naisille mahdollisuuden viettää tyydyttävämpää ja täysipainoisempaa elämää.

4 – Gary Beckerin esimerkin mukainen naisten panoksen sosiaalis-taloudellinen 
arvottaminen sukupolvien välisten verkkojen toiminnan ylläpitämisessä

Tietämyksen jakaminen saa täyden merkityksensä, kun ryhdytään luomaan indikaattoreita, 
joilla mitataan vakavaa köyhyyttä ja julkisvallan sitoutumisen tehokkuutta kyseisellä alalla. 
Kuka voisi mitata naisten ponnistuksia heidän pitäessään yllä sukupolvien välisiä 
yhteisvastuuverkkoja? Kuinka näiden mittareiden laatijat voisivat ottaa huomioon kaikki ne 
henkilökohtaiset, perhekohtaiset tai paikalliset velvollisuudet ja aloitteet, jotka ilman kaikkein 
köyhimpien todistusta jäisivät EU:n normien mukaan kokonaan tunnustamatta?

  
1 SCHNAPPER, D. (toim.), Exclusions au cœur de la cité, Introduction, Pariisi, Economica, 2001.
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Amerikkalainen taloustieteilijä Gary Becker on arvostellut voimakkaasti perinteisiä mittareita 
teoksissaan, jotka käsittelevät inhimillistä pääomaa ja taloudellista lähestymistapaa elämään1. 
Becker sai työstään taloustieteen Nobel-palkinnon vuonna 1992. Hän on erityisesti mitannut, 
miten toteutuu sukupuolen oletettu vaikutus tuloihin ja mikä on perhe-elämän taloudellinen 
arvo kaikissa muodoissaan. Hän on myös tutkinut kaikkea tällä hetkellä tunnustamatonta 
taloudellista toimintaa. Taloudelliset tutkimukset osoittavat, että kolmannes pääasiassa naisten 
suorittamasta taloudellisesta toiminnasta jää kaiken arvioinnin ja seurannan ulkopuolelle. 
Tämän toiminnan mittaamiseksi ei yksinkertaisesti ole indikaattoreita eikä välineitä. Samoihin 
johtopäätöksiin on tullut myös OECD, joka suorittaa asiasta parhaillaan jatkotutkimuksia. 
Eikö kannattaisi hyödyntää Gary Beckerin löydöksiä, kun määritellään indikaattoreita, joilla 
mitataan naisasiaa edistäviä nykypäivän politiikkoja?

Kansalaisten – ja erityisesti naisten – ottaminen mukaan indikaattoreiden määrittelyyn on yhä 
ensiarvoisen tärkeää, jotta heidän tarpeitaan ei määriteltäisi yksinomaan asiantuntijavoimin. 
Indikaattorit eivät saisi heijastella yksinomaan perinteisiä taloudellisia tosiseikkoja, vaan 
niillä pitäisi olla myös poliittinen ulottuvuus. Meidän olisi tunnustettava yksi tärkeä 
muutostekijä, toisin sanoen kaikkein köyhimpien naisten henkilökohtainen kehitys ja heidän 
erityinen kykynsä sopeutua muuttuviin tilanteisiin ja oppia niistä. Onkin olemassa tilanne, 
joka kuvastaa täydellisesti köyhyyden erityistä luonnetta: kyse on vanhempainvastuun ja 
ihmisoikeuksien toteuttamisesta kaikkien osalta kunkin taloudellisesta asemasta riippumatta.

Jotta voitaisiin pysäyttää köyhyyden yhä selvempi kohdistuminen naisiin, olisi yhdessä 
naisten, perheiden ja kaikkien asianomaisten kanssa laadittava uusia indikaattoreita, jotka 
soveltuisivat köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan ja jotka ottaisivat paremmin 
huomioon naisten roolin sukupolvien välisten verkkojen toiminnan ylläpitäjinä. Näin 
voitaisiin huolehtia siitä, että indikaattorit ottavat huomioon perhesiteiden merkityksen 
lapsistaan yksin huolehtiville, vakavassa köyhyydessä eläville äideille ja isille sekä sen 
merkityksen, joka vanhempien kunnioituksella ja tunnustamisella on lasten myönteiselle 
kehitykselle.  Lisäksi indikaattoreihin olisi sisällytettävä soveltuvia välineitä, jotta voitaisiin 
mitata sellaisten tekijöiden esiintymistä kaikkein köyhimpien naisten ja perheiden 
elinyhteisössä ja ympäristössä, jotka antavat näille naisille ja perheille mahdollisuuden 
kehittää kykyjään ja mahdollisuuksiaan. Siksi perhe- ja työelämän yhteensovittaminen saakin 
täyden merkityksensä myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien naisten kohdalla, sillä 
toimenpiteet, joita toteutetaan työllisyysstrategian muiden tavoitteiden saavuttamiseksi, eivät 
saa vaikuttaa kielteisesti perhe-elämään eivätkä yhteistä elämää ja kasvua koskeviin 
hankkeisiin, joiden edistämisessä naisilla on keskeinen rooli.  Jotta voitaisiin toimia 
mahdollisimman tehokkaasti, julkista valtaa olisi kannustettava lähettämään tarkkailijoita 
tutustumaan pidemmäksi aikaa kaikkein köyhimpien perheiden lasten kouluihin.

5 – Vuosituhannen kehitystavoitteet ja naisten köyhyys – Kuinka Eurooppa voisi 
hyödyntää ihmiskunnan yhteisvastuullista kehitystä?

Valtionpäämiehet ja asiantuntijat ovat päätyneet köyhyyden kitkemisessä lähestymistapaan, 
joka perustuu lähinnä mitattavien taloudellisten tulosten saavuttamiseen. Tätä heijastavat 
laajalti myös vuosituhannen kehitystavoitteet, jotka laadittiin määrällisten indikaattoreiden 

  
1 BECKER, G. & BECKER, G.N., The economics of life, McGraw-Hill, New York, 1997.
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pohjalta. Vaikka nämä tavoitteet siten ovatkin osa kansainvälisen yhteisön myönteistä 
sitoutumista tällä alalla, niiden myötä on vaarana, että ponnistuksissa keskitytään 
saavuttamaan määrällisiä tuloksia lyhyellä aikavälillä laadullisten tulosten kustannuksella. 
Tämä on myös olennaista Keski- ja Itä-Euroopan maiden kehityksen kannalta. Tässä 
yhteydessä on korostettava, että tätä haastetta ei voida voittaa, ennen kuin eettiset velvoitteet 
on täytetty. Siihen pääsemiseksi on kansainvälisellä tasolla luotava sosiaalista oikeudentuntoa, 
josta näyttää nykyhetkellä olevan puutetta. Monet köyhät maat, joilta puuttuu aineellista 
rikkautta mutta joista sitä vastoin löytyy runsaasti viisautta, voivat tässä asiassa tuoda muille 
maille arvokasta apua. Kukin kansa perii esi-isiltään sivistyksen, joka sen kuuluu säilyttää. 
Siihen kuuluvat yhteiskunnallisen elämän kannalta tarpeelliset instituutiot, kuten poliittiset 
instituutiot, sekä sielunelämää (taiteellista, älyllistä ja hengellistä elämää) edustavat liikkeet. 
Kun nämä liikkeet on saatu juurtumaan osaksi todellisia inhimillisiä arvoja, olisi vakava virhe 
uhrata ne. Kansa, joka joutuisi suostumaan siihen, menettäisi parhaan osan itsestään. Toisin 
sanoen se uhraisi elääkseen sen, mikä antaa sille syyn elää.
Vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamiseksi olisi ennen kaikkea hylättävä ajatusmalli, 
jonka mukaan köyhät – niin ihmiset kuin kansatkin – ovat lähinnä taakka tai joukko ikäviä 
tungettelijoita, jotka tahtovat kuluttaa sen, mitä toiset ovat tuottaneet. Tämä koskee myös 
Eurooppaa. Kaikkein köyhimmät naiset vaativat oikeutta saada osansa aineellisesta hyvästä ja 
asettaa työkykynsä yleiseksi hyödyksi, jotta voitaisiin luoda kaikille oikeudenmukaisempi ja 
vauraampi maailma. Köyhien naisten aseman parantuminen on koko ihmiskunnalle suuri 
mahdollisuus niin moraaliseen, kulttuuriseen kuin taloudelliseenkin kasvuun. Tässä 
yhteydessä on tärkeää saada näiltä naisilta itseltään tietoa heidän tilanteestaan, tarpeistaan ja 
vuosituhannen kehitystavoitteiden toteuttamista koskevista toiveistaan. Tämä on sitäkin 
välttämättömämpää, kun otetaan huomioon, että juuri nämä naiset ovat pääosassa 
toteutettaessa politiikkoja, joilla pyritään muuttamaan heidän tilannettaan.

6 – Johtopäätös: yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen jokapäiväisessä 
elämässä vaatii enemmän kuin yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaaminen

Kaikissa uudistuksissa on siis pyrittävä sekä toteuttamaan naisten yleismaailmalliset toiveet 
yhdenvertaisuudesta että ottamaan huomioon heidän erilainen lähestymistapansa nykyisten 
ongelmien ratkaisemiseen. Tavoitteena on aina oltava naisten mahdollisuus itsensä 
kehittämiseen ja se, että tämä täydentävä lähestymistapa hyödyttäisi kaikkia sosiaalisia 
yksiköitä: perheitä, yksilöitä tai sosiaalisia ryhmiä. 

Yhdenvertaisten mahdollisuuksien politiikkoja laadittaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa olisi 
ensisijaisesti kuultava kaikkein köyhimpiä ja pahimmin syrjäytyneitä naisia. Voimme edistää 
tämän uudenlaisen kansalaisten vakaussopimuksen toteutumista uudessa Euroopan unionissa. 
Tämä edellyttää aivan ensiksi sukupolvien välistä yhteisvastuuta, todellisten yhdenvertaisten 
mahdollisuuksien edistämistä, erilaisuuden kunnioittamista sekä vuoropuhelua ja 
kumppanuutta kaikkein köyhimpien kansalaisten – pääasiassa naisten – kanssa kurjuuden 
voittamiseksi.

Yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutuminen jokapäiväisessä elämässä vaatii enemmän 
kuin yhdenvertaisten mahdollisuuksien takaaminen! Tämä velvoittaa meitä entistäkin 
enemmän. Lissabonin strategian keskeisen tavoitteen saavuttamiseen on aikaa viisi vuotta. On 
pidettävä entistä tiukemmin mielessä naisten taloudellinen toimeliaisuus epävirallisella ja ei-
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kaupallisella sektorilla. Samoin on annettava arvoa vapaehtoiselle kansalaistoiminnalle, joka 
on erityisesti naisten osaamisaluetta. Sen osalta naisten luova lahjakkuus on mitä pikimmin 
tunnistettava, tunnustettava ja nostettava oikeaan arvoonsa, niin että se näkyy myös tuloissa ja 
saavutetuissa oikeuksissa.


