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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä terveydenhoitojärjestelmässä
(2004/2218(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen ja erityisesti sen 2 artiklan, 3 artiklan 
2 kohdan sekä 13 ja 152 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan yhteisön 
säännöstön,

– ottaa huomioon naisten neljännessä maailmankokouksessa Pekingissä 15. syyskuuta 1995 
hyväksytyn toimintaohjelman ja 18. toukokuuta 2000 antamansa päätöslauselman 
Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman seurannasta1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2005),

A. ottaa huomioon, että hyvä terveys on fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edellytys, ja 
että kaikkien kansalaisten hyvä terveys ja yhtäläinen hoito on kaiken kansanterveystyön 
perustavoite,

B. ottaa huomioon, että biologisten erojen lisäksi kansanterveyteen vaikuttavat ennen 
kaikkea vaikutusvalta, valta-asema, sosioekonomiset erot, ympäristötekijät sekä 
koulutuksen, tietämyksen ja tiedon saatavuus,

C. ottaa huomioon, että hyvän terveyden saavuttaminen edellyttää muutakin kuin sairauden 
välttämistä, ja että hyvä terveys edellyttää myös sitä, että jokaiselle annetaan mahdollisuus 
vaikuttaa omaan elämäänsä ja osallistua omilla ehdoillaan työ- ja yhteiskuntaelämään 
elämän eri vaiheissa,

D. ottaa huomioon, että hyvän terveyden takaaminen kaikille kansalaisille kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan, ja että tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
jäsenvaltioiden, EU:n toimielinten, vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintaa,

E. ottaa huomioon, että naisiin kohdistuvan väkivallan, seksiorjakaupan ja prostituution 
väliset yhteydet muodostavat suurimpiin kuuluvan naisiin kohdistuvan terveysongelman,

1. korostaa, että hyvän terveyden on oltava kaiken poliittisen päätöksenteon ensisijainen 
tavoite, ja että tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii keskittymistä sairauksia ehkäiseviin 
strategioihin;

  
1 EYVL C 59, 23.2.2001, s. 258.
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2. korostaa, että sukupuolinäkökulma on otettava huomioon kaikissa 
päätöksentekoprosesseissa;

3. korostaa sen merkitystä, että sukupuolinäkökulmaa on kehitettävä sekä jäsenvaltioiden 
kansanterveysstrategioissa että komission terveysstrategiassa;

4. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita käyttämään sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja ja 
tilastotietoja kaikessa terveyden- ja sairaanhoidossa;

5. kehottaa EU:n toimielimiä mittamaan EU:n terveyden- ja sairaanhoidossa vallitsevia 
sukupuolieroja yhtenäisten standardien ja yhteisten indikaattorien avulla;

6. pitää myönteisenä eurooppalaisen tasa-arvoviraston perustamista;

7. korostaa sen tutkimuksen merkitystä, joka koskee biologisten ja sosiaalisten tekijöiden 
välisiä yhteyksiä terveyden- ja sairaanhoidossa;

8. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita ottamaan sukupuolierojen vaikutuksen 
huomioon terveyden- ja sairaanhoitoa koskevien talousarvioiden laatimisessa sekä ja 
hankkeiden ja ohjelmien suunnittelussa;

9. kehottaa jäsenvaltioita kiinnittämään huomiota aloitteisiin, joita erityisesti ikääntyneiden 
naisten tilanteen huomioonottaminen terveyden- ja sairaanhoidossa edellyttää;

10. korostaa, että sekä miesten että naisten on pystyttävä sovittamaan yhteen työ-elämä ja 
vanhemmuus;

11. toteaa, että naisten oikeus ja mahdollisuus omaan toimeentuloon on hyvän terveyden 
perustekijä;

12. toteaa, että naiset ovat aliedustettuja päätöksentekotasolla – myös terveyden- ja 
sairaanhoidossa;

13. korostaa, että sukupuoleen perustuvat ennakkoluulot on poistettava sekä potilaiden 
vastaanotosta että tutkimuksesta;

14. katsoo, että naisten köyhyyden torjunta on asetettava etusijalle talousarvioiden 
laatimisessa sekä hankkeiden ja ohjelmien suunnittelussa;

15. korostaa sekä nykyiselle että tulevalle sairaanhoitohenkilökunnalle annettava 
sukupuolieroja koskevan koulutuksen tarvetta;

16. korostaa väkivallan kohteeksi joutuneiden naisten tukemista ja hoitamista koskevan tiedon 
ja menettelyjen kehittämisen tarvetta;

17. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan kansallisen terveysjärjestelmänsä puitteissa 50 vuotta 
täyttäneille naisille korkealaatuisen mammografian, koska sillä voidaan vähentää 
rintasyöpään kuolevuutta jopa 35 prosentilla ikävuosina 50–69; kehottaa jäsenvaltiota 
tarjoamaan vastaavasti 50 vuotta täyttäneille miehille korkealaatuisen eturauhassyövän 
seulontatarkastuksen tarkoituksena vähentää eturauhassyöpään kuolevuutta;
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18. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita kansallisen terveysjärjestelmänsä puitteissa ehkäisemään 
luunmurtumia osteoporoosin eri muotojen varhaisen toteamisen avulla, mikä edellyttää 
luuntiheysmittauksen saatavuutta;

19. korostaa syöntihäiriöiden tutkimisen tarvetta;

20. pitää itsestään selvänä tavoitteena tietoisuuden lisäämistä naisten ja miesten fyysisistä 
eroista kaikessa lääketieteellisessä tutkimuksessa ja uusien lääkkeiden kehittämisessä; 

21. korostaa tiedon puuttumista eroista, jotka liittyvät lääkehoidon erilaiseen vaikutukseen, ja 
korostaa tarvetta lisätä tietoisuutta siitä, että sama annostus vaikuttaa miehiin ja naisiin eri 
tavalla;

22. toteaa, että miehiin verrattuna naisten alkoholinkulutus on edelleen alhaisempi, mutta 
toteaa huolestuneena, että naisten alkoholinkulutus kasvaa hälyttävästi tietyissä 
jäsenvaltioissa;

23. kehottaa komissiota ehdottamaan toimia alkoholinkulutuksen vähentämiseksi, koska se 
aiheuttaa suuria kansanterveysongelmia sekä miesten ja naisten että nuorten keskuudessa;

24. kiinnittää erityistä huomiota siihen, että liikuntaesteiset sekä etnisiin vähemmistöihin 
kuuluvat naiset, lesbot ja muihin herkkiin väestönosiin kuuluvat naiset tarvitsevat tukea ja 
erityistoimia, koska mainitut ryhmät ovat monessa suhteessa erityisen vaikeassa asemassa;

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

Vallitsevana käsityksenä on kauan ollut se, että terveyden- ja sairaanhoidossa ei ole ollut 
sukupuoleen perustuvia eroja potilaisiin suhtautumisessa ja potilaiden hoidossa. Tämä käsitys 
on ollut vallitsevana terveyden- ja sairaanhoidon toimijoiden, päätöksentekijöiden ja yleisön 
keskuudessa. Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana on kuitenkin tapahtunut muutos, 
jonka myötä yhä useammat ovat ymmärtäneet, että naisia ja miehiä kohdellaan eri tavalla 
terveydenhoidossa. Nykyään hyväksytään ja ymmärretään, että sukupuoli on yhtä tärkeä 
terveyteen vaikuttava tekijä kuin sosiaalinen ja taloudellinen asema ja etninen alkuperä. 
Kairossa vuonna 1994 ja Pekingissä vuonna 1995 pidettyjen YK:n maailmankokousten 
seurauksena sukupuolen ja terveyden yhteys on otettu asialistalle. Vaikka kansainvälisellä 
tasolla on saavutettu edistystä naisten terveyden edistämisessä, se ei ole johtanut mihinkään 
järjestelmällisiin uudistuksiin/seurauksiin kansallisella eikä EU:n tasolla. Komissio on 
jossakin määrin toteuttanut Pekingin toimintaohjelman seurantaa, mutta ei ole ottanut 
huomioon sukupuolinäkökulman kehitystä terveydenhoidon alalla. Naisten terveys nähdään 
usein seksuaali- ja lisääntymisterveyden synonyyminä. 

Tietoisuuden lisääntyminen ei ole myöskään mainittavassa määrin muuttanut/parantanut 
naisten eritystarpeiden huomioonottamista terveyden- ja sairaanhoidossa. Terveyden ja 
sairaanhoidon yhteisiä resursseja ei ole jaettu uudelleen, jotta naisten hoidon tarve otettaisiin 
huomioon samalla tavalla kuin miesten. Useimmissa EU:n jäsenvaltioissa ei edelleenkään 
kerätä sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja ja tilastoja. Sukupuolen mukaan eritellyt tiedot ja 
tilastot ovat välttämättömiä, koska niiden avulla voidaan todeta ja selventää miesten ja naisten 
välisiä eroja diagnoosissa, hoidossa ja resurssien jakamisessa.

Naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet, mutta naiset kokevat olevansa vähemmän terveitä ja 
pyrkivät hoitoon useammin kuin miehet. Yhtenä selityksenä voivat olla biologisten ja 
sosiaalisten tekijöiden monimutkaiset yhteydet, mutta toisaalta asiaa on tutkittava tarkemmin, 
jotta voidaan selvittää, miksi naiset tuntevat/kokevat olevansa vähemmän terveitä kuin miehet 
ja miksi naiset tarvitsevat enemmän sairaanhoitoa. 

Koska naiset elävät vanhemmiksi, naiset tulevat muodostamaan erityisesti ikääntyneiden 
enemmistön. Lisäksi naiset kärsivät miehiä enemmän ikääntymiseen liittyvistä sairauksista 
kuten reumatismista ja Alzheimerin taudista. Tuloissa ja omaisuudessa aikaisemmassa 
elämänvaiheessa vallitsevan epätasa-arvon vuoksi ikääntyneet naisilla on käytössään 
vähemmän taloudellisia resursseja, joilla he voisivat saada hoivaa ja hoitoa. Koska naisten 
osallistuminen työmarkkinoille on useimmissa jäsenvaltioissa paljon miesten osallistumista 
vähäisempää, myös heidän eläke-etunsa ovat heikommat. Muun muassa näistä syistä EU:n 
jäsenvaltiolla on oltava hyvin järjestetty ja julkisesti rahoitettu sairaanhoito ja vanhustenhoito. 
Muussa tapauksessa suuri osa naisista useimmissa jäsenvaltiossa tulee olemaan kokonaan 
vailla tarvittavaa hoivaa ja hoitoa. Jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle myös naisten oikeus 
ja mahdollisuus omaan toimeentuloon.

Köyhyys vaikuttaa ratkaisevasti terveyteen. Naiset ovat yliedustettuja köyhien keskuudessa 
koko EU:n alueella, missä noin 120 miljoonaa naista elää köyhyydessä. Köyhyys merkitsee 
luonnollisesti sitä, että naisilla on vaikeuksia fyysisen ja psyykkisen terveyden korkean tason 
säilyttämisessä. Näin ollen naisten köyhyyden torjuminen vaikuttaa myönteisesti naisten 
terveyteen.
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Tässä mietinnössä sukupuolen määritelmä = ”kokonaisvaltainen näkemys sukupuolesta”. 
Kokonaisvaltainen näkemys -käsitteen tarkoituksena on ottaa käyttöön yleisesti hyväksytty ja 
myös lääketieteellinen termi, joka sisältää sosiaaliset, psykologiset, kulttuuriset ja biologiset 
näkökohdat. Sukupuolinäkökulma tarkoittaa sen kokonaisvaltaista analysointia, kuinka 
sukupuoli vaikuttaa elinehtoihin ja miten se kytkeytyy esimerkiksi valtaan ja etuoikeuksiin.1

Sukupuolitutkimuksen avainkäsitteitä ovat sosiaalinen konstruktio, valtajärjestys, suhteet ja 
sosiaalinen asema.2 Naiset ovat miehiin nähden alistetussa asemassa. ”Sukupuolivääristymä”-
käsite on lisäongelma, joka vaikuttaa sekä miehiin että naisiin terveyden- ja sairaanhoidossa. 
Sukupuolivääristymä johtuu siitä, että tutkijat ja päättäjät eivät tiedosta/tunne sukupuolesta 
johtuvia eroja. Tämä merkitsee sitä, että kun taudeissa, käyttäytymisessä tai elinehdoissa on 
havaittu sukupuolesta johtuvia eroja, sukupuolivääristymä saattaa vaikuttaa yksittäisen 
potilaskäynnin yhteydessä. Esimerkki: lääkäri kysyy alkoholitottumuksista vatsavaivoista 
kärsivältä mieheltä useammin kuin vastaavista vaivoista kärsivältä naispotilaalta. Syynä on 
todennäköisesti se, että alkoholiongelmat ovat tavallisempia miesten keskuudessa, mutta siitä 
huolimatta ilmiötä on pidettävä sukupuolivääristymänä. (Yksittäistä potilasta on kuitenkin 
pidettävä yksilönä eikä tietyn ryhmän edustajana.)3

Nykyään on tunnettua, että potilaan sukupuoli vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka 
lääkäri/sairaalan henkilökunta tulkitsee oireita, tekee diagnoosin ja määrittää hoidontarpeen –
näin tehdään myös silloin, kun naisten ja miesten oireet ovat täsmälleen samanlaiset ja vaikka 
että mitkään biolääketieteelliset tosiasiat eivät anna aihetta poikkeavuuteen. Lääketieteen 
osalta sukupuolinäkökulma merkitsee myös sitä, että sen avulla paljastetaan terveysongelmat, 
jotka johtuvat sukupuolten välisten valtasuhteiden epätasa-arvoisuudesta, naisiin kohdistuva 
väkivalta mukaan luettuna. Lääketieteellinen sukupuolitutkimus on vaikuttanut ratkaisevasti 
siten, että se on tuonut esille sekä aviomiesten, avomiesten ja läheisten miesten naisiin 
kohdistaman väkivallan että ihmiskaupan ja prostituution merkityksen ja terveysvaikutukset.4

Vaikka naisiin kohdistuva väkivalta muodostaa niinkin laajan kansanterveysongelman, on se 
pysynyt näkymättömänä ilmiönä lääketieteellisessä koulutuksessa ja lääketieteen käytännössä. 
Potilailta kysytään esimerkiksi tupakoinnista. Mutta useimmilta naispotilailta ei edelleenkään 
kysytä, ovatko he joutuneet väkivallan kohteeksi, vaikka naisiin kohdistuva väkivalta nk. 
laajuustutkimuksen mukaan on yleisempää kuin esim. tupakointi.5 Haastattelujen/kyselyjen 
avulla tehdyissä tutkimuksissa naisilta on kysytty väkivallasta, ja nämä tutkimukset osoittavat, 
että naisten merkittävä enemmistö antaa arvoa sille, että tämä kysymys esitetään.6

  
1 Hamberg: ”Medicinsk biasforskning”, Vetenskapsrådet, ORD & FORM AB (2004), sid. 26.
2 ibid. Sid. 12.
3 ibid. Sid. 108-109.
4 Risberg: ”Sexualiserat våld som folkhälsoproblem”, Läkartidningen 1994:91 (50): 4770-71.
5 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kallioski: ”Slagen dam – en omfångsundersökning”, Fritzes 2001
6 Stensson, Kristina: Men´s violence against Women – a Challenge in Antenatal Care, Uppsala Universitet 2004, 
sid 12, Bacchus L, Mezay G, Bewley S: Women´s perception and experiences of routins enquiry for domestic 
violence in a maternity service, BJOG 2002:109:9-16 och McNutt LA, Carlsson BE, Gagen D; Reproductive 
violence screening in primary care: Perspectives and experiences of patents and battered women.
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Naisiin kohdistuva väkivalta aiheuttaa 15–44-vuotiaiden naisten keskuudessa enemmän 
kuolleisuutta kuin syöpä, malaria, liikenneonnettomuudet tai sota. Maailman terveysjärjestö 
arvioi, että vähintään yksi viidestä naisesta koko maailmassa on elämänsä aikana joutunut 
fyysisen tai psyykkisen väkivallan kohteeksi.1

Tässä mietinnössä keskitytään naisten terveyden ja sukupuolierojen osalta kahteen alueeseen 
terveyden- ja sairaanhoidossa. Toinen (alue A) koskee samasta tai samankaltaisesta 
sairaudesta kärsivien miesten ja naisten hoitoeroja. Toinen (alue B) koskee naisten terveyttä 
lähes yksinomaan naisia koskevien naistentautien näkökulmasta. Esimerkkeinä voidaan 
mainita tietyt fibromyalgian kaltaiset lihassairaudet, rintasyöpä, osteoporoosi sekä laittomien 
aborttien aiheuttamat terveysriskit. Naisten oikeus päättää omasta seksuaalisuudestaan ja 
omasta kehostaan on tärkeä naisten terveyteen vaikuttava tekijä.

Alue A
Danderydin sairaalassa Tukholmassa Ruotsissa tehty toiminta-analyysi paljasti suuria eroja 
naisten ja miesten välillä lääkemääräysten, hoidon ja kustannusten osalta. Miehet saivat 
esimerkiksi kaksi kertaa enemmän kehon valohoitoa kuin naiset ekseeman ja psoriasiksen 
hoidossa, vaikka nämä sairaudet esiintyvät yhtä yleisesti miehillä ja naisilla. Kustannusten 
osalta tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että jos naisia hoidettaisiin yhtä tehokkaasti kuin 
miehiä, naisten hoitokustannukset nousisivat yli 61 prosentilla. Jos toisaalta hoitonormiksi 
otetaan naisten hoidon tehokkuus, ja jos sen perusteella miehiä alihoidettaisiin samalla tavoin 
kuin naisia alihoidetaan tällä hetkellä, toimintamenoissa saavutettaisiin 33 prosentin säästöt.2

Naisten sepelvaltimotaudit ilmenevät osittain eri tavalla, ja kun naiset tulevat sairaalaan, he 
eivät saa yhtä nopeaa hoitoa kuin miehet. Akuuteista sydänvaivoista kärsivät naiset joutuvat 
odottamaan ambulanssia kauemmin, ja kun he saapuvat sairaalaan, he eivät saa samaa 
vastaanottoa. Sydänröntgenkuva otetaan myöhemmin kuin miehiltä, ja naiset saavat 
hitaampaa hoitoa pallolaajennuksen ja ohitusleikkauksen tapauksissa. Sydänlääkkeet 
aiheuttavat naisille useammin sivuvaikutuksia ja monessa tapauksessa syynä saattaa olla väärä 
annostus. Syytä siihen ei kuitenkaan ole vielä tutkittu selventävästi.3

Silmäsairauksien hoidon tutkiminen on osittanut, että naisilla ei ole yhtäläistä pääsyä 
harmaakaihileikkauksiin (tyyppileikkaus). Tilastot osoittavat myös, että miehille määrätään 
nopeammin uusia lääkkeitä ja uusinta hoitoa.4

Lääkkeet vaikuttavat miehiin ja naisiin eri tavalla. Vaikka naiset käyttävät enemmän lääkkeitä 
kuin miehet, miehet ovat edelleen useimmiten normina lääketieteellisessä tutkimuksessa ja 
uusien lääkkeiden kehittämisessä.

Alue B
Osteoporoosi on ikivanha tauti, jota meidänkin aikanamme pidetään ennen kaikkea naisten 
ikääntymisen väistämättömänä seurauksena. Vasta viime aikoina ja luunmurtumien 
esiintymisfrekvenssin huomattavan tihentymisen sekä sairaanhoidon kuormittumisen vuoksi 

  
1 World Health Organisation: Violence against Women.Fact Sheets WHO/FRHWHD/97.8, 1997.
2 Osika, Ingrid: ”Ett konkret exempel på ojämställd vård”, Linköpings Universitet.
3 Asplund. Wigzell: ”Jämställd vård?”, Socialstyrelsen (2004), sid. 55-57.
4 ibid. Sid 74-74.
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osteoporoosi on otettu huomioon lääketieteellisessä tutkimuksessa ja päätöksenteossa 
kaikkialla maailmassa. Vielä niinkin myöhään kuin 1990-luvun alussa osteoporoosi sisältyi 
vain poikkeustapauksissa lääkärien peruskoulutukseen. Uusin tutkimus osoittaa, että 
osteoporoosi vaikuttaa myös nuoriin ja miehiin laajemmin kuin aikaisemmin on oletettu, ja
että sitä esiintyy monen taudin ja/tai lääkehoidon sivuvaikutuksena. Syyt ovat monimutkaisia 
ja monitahoisia ja edelleen riittämättömästi tutkittuja, mutta on syytä olettaa, että 
osteoporoosia aiheuttavat mm. perintötekijät, elintapojen muuttuminen ja vanhusten määrän 
lisääntyminen väestössä. 

Nykyään osteoporoosia pidetään maailmanlaajuisena kansanterveysongelmana, jonka 
levinneisyyden jotkut rinnastavat jopa epidemiaan, ja jota ovat huolestuneena korostaneet 
WHO:n kaltaiset kansainväliset järjestöt ja EU. 

Lääketieteellinen ja tekninen kehitys osoittavat, että varhaisessa vaiheessa on hyvät 
mahdollisuudet ehkäistä, tunnistaa ja torjua osteoporoosia ja näin ehkäistä luunmurtumia. 
Toisaalta aivan liian harvoilla asianomaisilla yhteiskunnan aloilla on riittävästi tietoja 
osteoporoosista, jotta he voisivat käyttää hyödyksi mainittuja ja muita mahdollisuuksia. Pääsy 
luuntiheyden mittaukseen on myös aivan liian riittämätöntä. Parhaat mahdollisuudet siihen 
tarjoavat EU:n jäsenvaltioista Itävalta, Belgia, Kreikka ja Portugali.

Rintasyöpä on tavallisimpiin kuuluva naisten syöpätyyppi EU:ssa ja muissa teollisuusmaissa 
kuten USA:ssa ja Kanadassa. Rintasyöpätapaukset yleistyvät edelleen EU:n jäsenvaltioissa, 
mutta tämä saattaa johtua myös siitä, että sen aikainen paljastuminen mammografiassa on 
yleistynyt. Tähän saakka rintasyövän syitä ja riskitekijöitä on tutkittu hyvin vähän. 
Tähänastinen tutkimus osoittaa, että riskit kasvavat iän myötä ja että perinnöllisyydellä on 
merkitystä, mutta toisaalta monet naiset saavat rintasyövän ilman mainittuja syitä.

Krooninen väsymyssyndrooma ja fibromyalgia vaivaavat naisia useimmin kuin miehiä. 
Näiden sairauksien syistä ja oireista ei ole lainkaan varmoja tietoja , minkä vuoksi potilaat 
joutuvat monessa tapauksessa itse etsimään apua. Sitä paitsi riskinä on se, että hoitoa tarjoavat 
torjuvat heidät, jos he kokevat potilaat ongelmallisiksi tai vaativiksi. Haastattelututkimusten 
mukaan mainituista sairauksista kärsivien naisten tuntemukset asetetaan kyseenalaiseksi, 
vaivat tulkitaan virheellisesti ja diagnoosi tehdään väärin perustein. Jotta kroonisesta 
väsymyksestä ja fibromyalgiasta kärsiviä potilaita voidaan hoitaa yhtäläisillä ehdoilla, hoidon 
toteuttamista on muutettava.1

Bulimia nervosan ja anoreksian kaltaiset syöntihäiriöt ovat yleistyneet erityisesti nuorten 
naisten keskuudessa. Tätä selitetään usein sillä, että muotiteollisuus ja tiedotusvälineet ovat 
fiksoituneet laihduttamiseen ja hoikkuuteen. Syöntihäiriöproblematiikasta on tehty 
äärimmäisen vähän tieteellisiä tutkimuksia. Jotkut näistä osoittavat, että syöntihäiriöt voivat 
johtua myös perheväkivallasta.2 Tiedonpuutteen vakavuuden vuoksi syöntihäiriöiden 
tutkiminen on välttämätöntä, jotta sen syyt voidaan selvittää ja jotta syöntihäiriöitä voidaan 
ehkäistä ja niistä kärsiviä nuoria naisia voidaan auttaa asianmukaisilla toimenpiteillä.

  
1 Tidskriften Smärta, nr 2/2004, Åsbring, Pia.
2 WHO World Report on Violence and Health 2002, Heise Lori et al Population Report: Ending Violence against 
women, John Hopkins school of Public Health 1999.
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Sekä miehet että naiset ovat elämänsä eri vaiheissa riippuvaisia hoivaamisesta ja 
huolenpidosta – sekä lapsena, aikuisena, ikääntyneenä että elämän loppuvaiheessa. Sen vuoksi 
kummankin sukupuolen on myös – mainitun huolenpidon kohteena olemisen lisäksi –
pystyttävä antamaan hoivaa ja huolenpitoa. Myös miesten on korkea aika osallistua 
palkattomaan työhön. Tämä on hyvin tärkeää sekä miesten että naisten terveyden kannalta. 
On syytä toivoa, että lähitulevaisuudessa jaamme sekä palkattoman että palkkatyön 
yhtäläisellä tavalla, ja että palkatonta työtä ei näin ollen enää pidetä naisten tehtävänä vaan 
ihmisen tehtävänä. 
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