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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

naisten asemasta EU:n maaseutualueilla
(2007/2117(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja etenkin sen 3 ja 13 artiklan,

– ottaa huomioon 20. helmikuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/144/EY 
maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista 
(ohjelmakausi 2007–2013)1,

– ottaa huomioon 20. syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta 
maaseudun kehittämiseen2,

– ottaa huomioon Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) 
tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 
soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 15. joulukuuta 2006 annetun 
komission asetuksen (EY) N:o 1974/20063,

– ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21. kesäkuuta 2005 annetun 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/20054,

– ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2003 annetut neuvoston päätelmät maaseudun 
työllisyydestä osana Euroopan työllisyysstrategiaa5,

– ottaa huomioon asiakirjan "EU:n kestävän kehityksen uudelleentarkastelu – uudistettu 
strategia"6,

– ottaa huomioon komission tiedonannon kevään Eurooppa-neuvostolle ”Kasvua ja työtä 
Euroopan tulevaisuuden hyväksi – Uusi alku Lissabonin strategialle” (KOM(2005)0024),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Naisten ja miesten välisen palkkaeron torjunta”
(KOM(2007)0424),

– ottaa huomioon komission tiedonannon ”Työllistäminen maaseutualueilla: eroon 
työllisyyskuilusta” (KOM(2006)0857) sekä siihen liitetyn komission yksiköiden 
valmisteluasiakirjan (SEC(2006)1772),

– ottaa huomioon julkaisun "Naiset maaseudun kehittäjinä – Euroopan maaseudun 
tulevaisuuden turvaaminen"1,

  
1 EUVL L 55, 25.2.2006, s. 20.
2 EUVL L 277, 21.10.2005, s. 1.
3 EUVL L 368, 23.12.2006, s. 15.
4 EUVL L 209, 11.8.2005, s.1.
5 EUVL C 186, 6.8.2003, s. 3.
6 Neuvoston asiakirja 10117/2006, 9.6.2006.
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– ottaa huomioon vuoden 2006 tutkimuksen työllisyydestä maaseutualueilla (SERA),

– ottaa huomioon julkaisun ”Maaseudun kehittäminen Euroopan unionissa – tilastollisia ja 
kansantaloudellisia tietoja vuodelta 2006”,

– ottaa huomioon Lissabonissa 23.–24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-
neuvoston päätelmät Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiasta,

– ottaa huomioon Salzburgissa 12.–14. marraskuuta 2003 järjestetyn toisen eurooppalaisen 
maaseudun kehittämiskonferenssin päätelmät ”Siementen kylväminen huomisen 
maaseutua varten – politiikka, jolla tavoitteet saavutetaan”,

– ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) ensimmäisen 
eurooppalaisten elämänlaatua kartoittavan selvityksen kaupunkien ja maaseudun eroista
sekä sen laatimat kertomukset, jotka koskevat sosiaalista pääomaa ja työpaikkojen 
luomista Euroopan maaseudulla sekä naisyrittäjyyttä maaseutualueilla,

– ottaa huomioon jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista 
12. heinäkuuta 2005 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/600/EY2,

– ottaa huomioon sosiaalista suojelua ja sosiaalista osallisuutta koskevan yhteisen 
raportin 20073,

– ottaa huomioon Brysselissä 23.–24. maaliskuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
hyväksymän eurooppalaisen sopimuksen sukupuolten tasa-arvosta,

– ottaa huomioon 25. kesäkuuta 1993 antamansa päätöslauselman naisten palkattoman työn 
arvioinnista4,

– ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2003 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
maaseutualueiden naisista osana yhteistä maatalouspolitiikkaa5 sekä 13. maaliskuuta 2007 
antamansa päätöslauselman naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmasta 2006–
20106,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan mietinnön
(A6-0000/2007),

A. ottaa huomioon, että Euroopan tasolla maaseutualueita7 käsitellään yhteisen 
maatalouspolitiikan (YMP) puitteissa; ottaa huomioon, että tämä päätöslauselma koskee

    
1 Euroopan komission maatalouden pääosasto, 2000.
2 EUVL L 205, 6.8.2005, s. 21.
3 Neuvoston asiakirja 6694/07, 23.2.2007.
4 EYVL C 194, 19.7.1993, s. 389.
5 EUVL C 74 E, 24.3.2004, s. 676.
6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0063.
7 Maaseutualueiden määritelmä on hyväksytty päätöksen 2006/144/EY yhteydessä. Komissio on käyttänyt 
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YMP:n toista pilaria eli maaseudun kehittämistä ja että myös sosiaali- ja talouspolitiikkaa 
on tarkasteltava,

B. ottaa huomioon, että Euroopan unionin maaseudun kehittämispolitiikan tärkeimpiin 
tavoitteisiin kuuluu maaseutualueiden elämänlaadun parantaminen ja elinkeinoelämän 
monipuolistaminen,

C. ottaa huomioon, että maaseudun houkuttelevuuden parantaminen edellyttää kestävän 
kasvun edistämistä ja uusien työllistymismahdollisuuksien luomista etenkin naisille ja 
nuorille,

D. ottaa huomioon, että maaseutualueiden kokemat taloudelliset ja yhteiskunnalliset
muutokset vaikuttavat naisiin eri tavoin, tarjoten mahdollisuuksia eräille ja aiheuttaen 
suuria haasteita toisille,

E. ottaa huomioon, että talouskasvun ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä koskevat 
Lissabonin tavoitteet voidaan saavuttaa vain hyödyntämällä naisten koko huomattavaa 
potentiaalia työmarkkinoilla niin maaseudulla kuin kaupungeissakin,

F. ottaa huomioon, että sekä naisten että miesten työllisyysaste on maaseudulla muita alueita 
matalampi, minkä lisäksi monet maaseudun naisista eivät koskaan päädy työmarkkinoille 
eivätkä siten myöskään rekisteröidy työttömiksi tai näy työttömyystilastoissa, ja että 
maaseutualueet kärsivät pahoin laadukkaiden työpaikkojen puutteesta,

G. ottaa huomioon, että monet maaseudun naiset tekevät ammatilliseen toimintaan 
rinnastettavaa työtä, jota ei kuitenkaan ole tunnustettu sellaiseksi eikä suojattu samoin, ja 
josta ei myöskään makseta vastaavaa palkkaa,

H. ottaa huomioon, että maaseutualueiden tilanteissa on suuria eroja eri jäsenvaltioissa ja 
maiden sisällä, ja katsoo siksi, että erilaisen kehityspotentiaalin omaaville 
maaseutualueille ja niiden asukkaille on annettava tarkoituksenmukaista tukea,

I. ottaa huomioon, että maaseutu voi tarjota korkean elämänlaadun lapsiperheille ja 
vanhuksille, mutta nämä kohtaavat silti edelleen lukuisia haasteita, joihin kuuluu
koulutusrakenteiden puute, yhteiskunnallisten peruspalvelujen kuten asianmukaisten 
lastenhoitolaitosten ja vanhusten tai sairaiden hoidon tarjonnan heikkous sekä 
maatalouden rakennemuutoksen ja ympäristökysymysten aiheuttamat paineet,

    
johdonmukaisesti OECD:n menettelytapaa, joka perustuu väestötiheyteen (OECD: Creating rural indicators for 
shaping territorial policy, Pariisi 1994). Lähestymistapa on kaksivaiheinen: Paikallisyhteisöt (esim. kunnat) 
määritellään ensinnäkin maaseutualueiksi, jos niiden väestötiheys on alle 150 asukasta neliökilometriltä. Alueet 
(esim. NUTS 3 tai NUTS 2) luokitellaan sitten seuraaviin kolmeen kategoriaan:

• maaseutuvoittoiset alueet: jos yli 50 prosenttia alueen väestöstä elää maalaiskunnissa (joiden 
väestötiheys on alle 150 asukasta / km2)

• välialueet: jos 15–50 prosenttia alueen väestöstä elää maaseudun paikallisyhteisöissä
• kaupunkivoittoiset alueet: jos alle 15 prosenttia alueen väestöstä elää maaseudun paikallisyhteisöissä.

27 maan unionin 1284 NUTS 3 -aluetta jakaantuvat suhteellisen tasapuolisesti näihin kolmeen luokkaan. 
Komissio on ryhtynyt laatimaan vaihtoehtoisia määritelmiä, joissa otetaan paremmin huomioon niiden alueiden 
monimuotoisuus, joista huomattava osa on maaseutua, kaupunkien lähialueet mukaan lukien.
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J. ottaa huomioon, että naisten paikalliseen ja yhteisölliseen kehitykseen antama merkittävä 
panos ei heijastu heidän osallistumisessaan päätöksentekomenettelyihin,

K. ottaa huomioon, että naiset ovat enemmistönä vapaaehtoistyössä, joka on yksi 
yhteiskuntaelämän tärkeistä kulmakivistä,

L. ottaa huomioon, että maaseutualueet kärsivät erityisesti väestön ikääntymisestä, alhaisesta 
väestötiheydestä ja joillakin alueilla myös väestökadosta,

M. ottaa huomioon, että taloudellisesti aktiivisiin ikäryhmiin kuuluvien naisten poismuutto
johtaa jossain määrin maaseutuväestön ”miehistymiseen”, jolla on haitallisia seurauksia 
yhteisön elämänlaatuun ja hedelmällisyyslukuihin,

N. ottaa huomioon, että etenkin maaseutualueilla naiset käyttävät paljon aikaa lasten ja 
muiden perheenjäsenten kuljettamiseen lääkäriin, kouluun ja liikuntaharrastuksiin ja että 
paikallisten julkisten liikennevälineiden puute rajoittaa myös nuorten liikkuvuutta ja siten 
heidän mahdollisuuksiaan löytää ammatillista koulutusta tai työtä,

O. ottaa huomioon, että maaseutualueet tarjoavat todellisia mahdollisuuksia ja niillä on 
potentiaalia kasvuun uusilla aloilla samoin kuin maaseutupalvelujen kehittämisessä sekä 
matkailussa, joka on naisvaltainen ala ja tärkeä taloudellinen tekijä alikehittyneillä mutta 
maisemallisesti kiinnostavilla alueilla,

P. ottaa huomioon, että tasa-arvoiseen budjetointiin olisi kiinnitettävä suurempaa huomiota 
maaseudun kehittämisohjelmien hallinnon tehostamiseksi,

1. on vakuuttunut, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen maataloussektorilla on 
olennaista niin naisten ja miesten tasa-arvon edistämiselle kuin talouskasvulle ja 
maaseudun kestävälle kehityksellekin;

2. kehottaa komissiota parantamaan tilastollista tietoa koskien EU:n maaseudulta 
poismuuttoa ja analysoimaan tähän ilmiöön liittyviä suuntauksia sekä sen pääasiallisia 
syitä ja seurauksia; kehottaa jäsenvaltioita laatimaan strategioita korkeasti koulutettujen 
naisten poismuuton ehkäisemiseksi;

3. kehottaa jäsenvaltioita luomaan yhdessä paikallishallintojen kanssa kannusteita, joiden 
avulla voidaan parantaa naisten osallistumista työvoimaan maaseutualueiden köyhyyteen 
ja sosiaaliseen syrjäytymiseen vastaamiseksi; panee merkille, että maaseutuyhteisöissä on 
laajalle levinnyttä köyhyyttä etenkin uusissa jäsenvaltioissa;

4. kehottaa komissiota laatimaan köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviä 
tilastoja, jotka on eritelty sukupuolen ja iän mukaan ja joihin sisältyy myös kaupunki-
maaseutu-ulottuvuus;

5. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan maaseutualueiden siirtymistä maatalouteen perustuvasta 
taloudesta laajempaan elinkeinoelämään;

6. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan politiikkoja, joilla voidaan parantaa maaseudun 
naisten yleisiä elinoloja ja turvata maaseudun tulevaisuus tarjoamalla maaseutualueilla 
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palveluja, kuten posti- ja laajakaistapalvelut, kulttuuri- ja urheilukeskukset, palokunta ja 
yleiset julkiset palvelut;

7. kehottaa jäsenvaltioita edistämään naisyrittäjyyttä, tukemaan liike-elämän naisverkostoja, 
koulutus- ja valmennusjärjestelmiä ja naisyrittäjien liittoja sekä laatimaan aloitteita 
maaseudun naisten yrittäjyysasenteen, taitojen ja kykyjen parantamiseksi;

8. kehottaa jäsenvaltioita antamaan aatteellista ja taloudellista tukea palkattomalle työlle ja 
vapaaehtoistyölle;

9. kehottaa jäsenvaltioita yhdessä alueviranomaisten kanssa kannustamaan naisten 
alueellisten resurssikeskusten perustamista ja ponnistelemaan etenkin 25–60-vuotiaiden 
työttömien naisten aseman parantamiseksi ja näiden kannustamiseksi yrittäjyyteen tai 
palvelujen kehittämiseen omissa yhteisöissään ruohonjuuritason konsultoinnin ja 
tarpeiden arvioinnin kautta;

10. kehottaa jäsenvaltioita tehostamaan opetus- ja koulutuslaitoksia sekä lastenhoidon 
järjestelmiä, vanhusten- ja vammaistenhoitoa ja terveyspalveluja parantamalla etenkin 
perustason terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan 
avustavien hoitopalvelujen saatavuuden maaseudulla;

11. kehottaa painokkaasti jäsenvaltioita vastaamaan liikenteen perusrakenteiden puutteeseen 
maaseudulla sekä kehittämään politiikkoja liikennevälineiden saatavuuden 
parantamiseksi, sillä liikkuvuuden puute on edelleen ensisijaisesti naisiin vaikuttava 
sosiaalista syrjäytymistä ja yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta vahvistava tekijä;

12. kehottaa komissiota valvomaan tiiviisti sukupuolinäkökulman sisällyttämistä
jäsenvaltioiden esittämiin maaseudun kehittämisohjelmiin niiden uudelleentarkastelun 
yhteydessä;

13. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan yrityksiä, jotka investoivat maaseutualueisiin ja tarjoavat 
laadukkaita työpaikkoja naisille;

14. kehottaa asiasta vastaavia kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia kannustamaan 
naisten osallistumista paikallisiin toimintaryhmiin sekä paikallisten kumppanuuksien 
kehittämistä Leader-hankkeen puitteissa ja varmistamaan naisten tasa-arvoisen 
osallistumisen johtokuntiin;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, 
Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle sekä tasa-arvokysymyksistä
paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla vastaaville täytäntöönpanoviranomaisille 
ja vaaleilla valituille elimille.
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PERUSTELUT

Johdanto

Naisen elämä maaseudulla tarjoaa suuria mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös 
ongelmia.

Maaseudun kehitys ei voi perustua vain maatalouteen, vaan monipuolistuminen on 
välttämätöntä niin maataloussektorin sisällä kuin sen ulkopuolellakin maaseudun toimivan ja 
kestävän kehityksen edistämiseksi.1

Euroopan komission arvioiden mukaan 92 prosenttia Euroopan unionin alueesta on 
maaseutua, ja maaseutualueilla elää 56 prosenttia unionin väestöstä. Alueet eroavat suuresti 
toisistaan sosiaalisten ja taloudellisten rakenteidensa sekä maantieteellisten tekijöiden ja 
kulttuuriensa suhteen. Maaseutuelinkeinot tuottavat 45 prosenttia bruttoarvonlisästä ja 
53 prosenttia työpaikoista, mutta maaseutualueet ovat monilla sosioekonomisilla 
indikaattoreilla mitattuna jäljessä muita alueita2. Maaseutualueet tarjoavat kuitenkin todellisia 
mahdollisuuksia, ja niillä on potentiaalia kasvuun uusilla aloilla sekä maaseutupalvelujen ja 
matkailun kehittämisessä. Ne ovat houkuttelevia asuin- ja työskentelypaikkoja, ja niillä on 
merkittävä tehtävä luonnonvarojen ja erittäin arvostettujen maisemien säilyttämisessä. Myös 
maaseudun asutusten historia on rikas, ja niiden arkkitehtuurinen perintö merkittävä, minkä
lisäksi maaseutualueilla sijaitsee monia suojelualueita kuten kansallis- ja luonnonpuistoja.

Globalisaatio vaikuttaa maaseutualueisiin monin tavoin: se johtaa rakennemuutokseen ja 
maataloussektorin taantumiseen, palvelualan kasvuun ja teknologian entistä suurempaan 
korostamiseen. Taloudellisilla ja yhteiskunnallisilla muutoksilla on vaikutusta myös naisiin. 
Maaseudun naiset eivät muodosta yhtenäistä ryhmää, joten muutosten seuraukset naisille ovat 
monenlaisia. Yksittäiset tilanteet riippuvat monista tekijöistä: naisten tarpeet ja intressit ovat 
erilaisia, samoin myös heidän kohtaamansa haasteet ja mahdollisuudet.

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 20. helmikuuta 2006 maaseudun kehittämistä koskevat
strategiset suuntaviivat. Naisten täysimääräinen osallistuminen ja panos paikallisyhteisöjen 
elvyttämiseen, uusien yritysten luomiseen ja inhimillisten resurssien maksimointiin on 
olennaisen tärkeää suuntaviivoissa määritettyjen ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja 
etenkin maaseudun elämänlaadun parantamiseksi, maaseutualueiden elinkeinoelämän
monipuolistamiseksi ja siten maaseudun kilpailukyvyn lisäämiseksi. Naisten ja miesten 
tasavertaisten mahdollisuuksien varmistaminen on lisäksi olennaista maaseudun kestävälle 
kehitykselle.

Eurooppa-neuvoston Lissabonissa vuonna 2000 määrittelemien tavoitteiden mukaan 
Euroopan unionin on määrä olla vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin ja 
dynaamisin tietopohjainen talous, joka kykenee kestävään talouskasvuun ja työllisyyden 
parantamiseen niin laadullisesti kuin määrällisestikin sekä suurempaan sosiaalisen 

  
1 Salzburgissa 12.–14. marraskuuta 2003 järjestetyn eurooppalaisen maaseudun kehittämiskonferenssin 
päätelmät ”Siementen kylväminen huomisen maaseutua varten – politiikka, jolla tavoitteet saavutetaan”.
2 Vaikutusten arviointi.
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yhteenkuuluvuuteen. Lissabonin työllisyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää 
jäsenvaltioiden ponnistusten tehostamista edelleen etenkin naisten työmarkkinoille pääsyn 
osalta. Naiset ovat olennaisessa asemassa maaseudun sosiopoliittisessa, yhteiskunnallisessa ja
taloudellisessa kehityksessä ja ympäristöä koskevassa kehityksessä. Elleivät Euroopan 
maaseutualueet hyödynnä naisten koko potentiaalia, ne ovat vaarassa jäädä jälkeen Lissabonin 
tavoitteiden toteuttamisessa etenkin kaikkein syrjäisimmillä ja maatalousvaltaisimmilla 
alueilla.

Ongelmat

Suuri osuus yhteiskunnallisesta ja elinkeinoelämästä sijoittuu maaseudulle, vaikka 
kaupunkialueet ovat valta-asemassa ja saavat eniten huomiota vaaleilla valituilta edustajilta, 
täytäntöönpanoviranomaisilta ja päätöksentekijöiltä keskus-, paikallis-, alue- ja 
kaupunginhallinnon tasolla sekä tiedotusvälineissä. Vaikka kaupungit osallistuvat epäilemättä 
Lissabonin ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen, maaseudun kestävän kehityksen tarjoamat 
mahdollisuudet ovat olennaisia EU:n talouskasvulle.

Indikaattorit osoittavat sekä miesten että naisten työllisyyslukujen olevan maaseudulla muita 
alueita alhaisempia. Työttömyys ja työpaikkojen yksipuolisuus koskevat lisäksi monissa EU-
maissa yleisemmin naisia kuin maaseudun miehiä. Naisten työllisyysaste on maaseudulla 
perinteisesti matalampi, koska maatiloilla työskenteleviä naisia ei lasketa välttämättä mukaan 
työvoimaan ja palkatut työpaikat ovat harvemmassa kuin kaupunkialueilla.

Maaseutualueet kokevat demografisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia muutoksia. Väestön 
ikääntyminen, joka on tärkeä kysymys kaikkialla Euroopassa, on erityisen huomattavaa 
eräiden jäsenvaltioiden maaseutuvoittoisilla alueilla. Lasten ja muiden huolenpitoa 
tarvitsevien henkilöiden perushoidosta vastaavat pääsääntöisesti naiset. Naiset joutuvat usein 
mukauttamaan työaikojaan hoitovelvollisuuksiensa täyttämiseksi, ja tällä on haitallisia lyhyen 
ja pitkän aikavälin seurauksia naisten uraan, tuloihin ja eläkkeeseen. Tämä on totta myös 
kaupunkialueilla, mutta perusrakenteet ovat kaupungeissa parempia ja välimatkat palvelujen 
keskittymisen ansiosta yleensä lyhyempiä.

Euroopan maaseutualueet ovat monenlaisia, ja niihin kuuluu useita johtavia alueita. Kuitenkin 
eräät maaseutualueet ja etenkin kaikkein syrjäisimmät, väestököyhimmät tai maataloudesta 
riippuvaisimmat alueet kohtaavat erityisiä haasteita. Ne tarvitsevat tukea vastatakseen kasvun 
ja kestävyyden haasteisiin tulevina vuosina. Näillä alueilla esiintyy yleensä monenlaisia 
ongelmia, joita ovat esimerkiksi epäedullinen demografinen tilanne; alhaisemmat 
työllisyysluvut ja korkeampi työttömyysaste; matalampi tulotaso; epätasainen työnjako 
kotitalouksissa; vaikeudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa; riittämättömät tekniset 
ja sosiaaliset perusrakenteet; monien palveluiden kuten terveydenhuollon, paikallisten
julkisten kulkuvälineiden, lastenhoitolaitosten sekä vanhuksille ja sairaille suunnattujen 
sosiaalipalvelujen saatavuus; palveluelinkeinojen hidas kehitys; taitojen ja inhimillisen 
pääoman heikkoudet; opetus- ja koulutuslaitosten puute; laajakaistan omaavien kotitalouksien 
alhainen osuus; naisten hankkeita ja yrityksiä tukevien yrityspalvelujen puute; vähäinen 
sijoitustoiminta; naisten aliedustus päätöksenteossa ja suunnittelussa jne.

Tämän päivän Euroopassa eriarvoisuus näkyy kaupunkien ja maaseudun välisten erojen 
lisäksi myös rikkaimpien ja köyhimpien EU-maiden välillä. Monien eri alojen tilastotiedoista
selvästi ilmenevä epätasa-arvo puoltaa uusien jäsenvaltioiden tarpeiden priorisointia. 
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Maaseudulla elää erilaisia naisia – nuoria ja vanhoja, työttömiä ja taloudellisesti aktiivisia, 
maanviljelijöitä, keskus- ja reuna-alueilla asuvia – ja niinpä tarvitaan eri ryhmille suunnattuja 
toimia. Laajentuneen unionin köyhemmissä maissa puute on ilmeisintä maaseudulla1. Tässä 
suhteessa vaarana on, että uusien jäsenvaltioiden syrjäisimpien maaseutualueiden 
kasvupotentiaali nähdään rajallisena, eivätkä ne siksi saa osuuttaan investoinneista – näin siitä 
huolimatta, että puute on todennäköisesti suurinta ja elämänlaatu heikointa juuri näillä 
alueilla. 

Edellä kuvailtu tilanne edistää monin paikoin etenkin hyvin koulutettujen ja nuorten jatkuvaa 
poismuuttoa. Suurin osa muuttajista on naisia, ja tällä on kielteisiä vaikutuksia 
maaseutualueiden sosiaaliseen elämään ja elinkeinoelämään. Naisten poismuutto vähentää
myös yhteistalouksien määrää. Yhteiskunnalliset perusrakenteet ja julkiset palvelut ovat 
heikentyneet huomattavasti. Väestökadon lisäksi todetut alhaisemmat hedelmällisyysluvut 
vaarantavat näiden alueiden keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityksen.

Suositukset

Maaseudun naiset tarvitsevat erityistä poliittista huomiota. Esittelijä pyytää antamaan 
todellista tukea paikallisille aloitteille sekä yhteisötoiminnalle ja omaksumaan 
kokonaisvaltaisen, naisiin keskittyvän lähestymistavan maaseudun kehitykseen. 
Sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen maaseudulla on oltava avainasemassa, ei yksin 
naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi vaan myös kestävän talouskasvun takaamiseksi. 
Erityistoimet ovat olennaisia maaseudun naisten kohtaamien pakottavien ongelmien ja 
tarpeiden tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi. Esittelijä korostaa, että ensimmäiseksi on 
lisättävä yhteiskunnallista tietoisuutta naisten heikosta asemasta maaseudulla. Esittelijä 
kehottaa lisäksi varmistamaan, että sukupuoliulottuvuus otetaan huomioon EU:n maaseudun 
kehittämispolitiikan vaikutusten arvioinneissa sekä kaikissa politiikan toteuttamiseen 
liittyvissä budjetointimenettelyissä. Tasapainottoman tilanteen vastapainoksi taloudelliset 
kannustimet ovat tarpeen, jotta paikallisviranomaisia voidaan kannustaa toteuttamaan
erityistoimia.

Kaikkien maaseutualueiden naiset ovat aliedustettuina päätöksenteossa ja suunnittelussa. 
Naisten vähäinen osallistuminen päätöksentekoon johtaa väistämättä painopistealueiden ja 
politiikanalojen yksipuolisuuteen. Maaseudun kehittämisohjelmien haasteena on tunnistaa ne 
esteet, jotka jarruttavat naisten täysimääräistä osallistumista paikalliseen julkiseen elämään ja 
elinkeinoelämään, ja laatia erityisiä naisia suosivia aloitteita. On tärkeää kannustaa 
verkostojen kehittymistä, sillä niiden vaikutus naisten työllistymismahdollisuuksien 
parantumiseen on merkittävä. Naisille suunnatut alueelliset resurssikeskukset voisivat 
esimerkiksi keskittyä parantamaan etenkin 25–60-vuotiaiden työttömien naisten asemaa ja 
kannustamaan naisia ryhtymään yrittäjiksi ja kehittämään palveluja omissa yhteisöissään 
ruohonjuuritason konsultoinnin ja tarpeiden arvioinnin kautta.

Monipuolistuminen on maaseutualueiden kasvun, työllisyyden ja kestävän kehityksen 
edellytys. On tärkeää vahvistaa naisten pääsyä ja osallistumista uusille taloussektoreille, kuten 
tietoliikenteeseen, vapaa-ajan palveluihin ja ympäristön parantamiseen. Työllistämällä itsensä 
yrittäjinä ja perustamalla pienyrityksiä naiset voivat olla innovaation ja monipuolistumisen 
eturintamassa maaseudulla. Matkailu, käsityöammatit ja maaseudun tarjoamat palvelut ja 

  
1 Ensimmäinen eurooppalaisten elämänlaatua kartoittava selvitys kaupunkien ja maaseudun eroista.
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hyödykkeet ovat monilla alueilla kasvusektoreja, ja ne antavat mahdollisuuksia sekä 
maatilojen toiminnan monipuolistamiseen että mikroyritysten perustamiseen maaseudun 
laajemmassa elinkeinoelämässä. Naisten erityistarpeet on otettava huomioon koulutuksen, 
tiedonsaannin ja yrittäjyyden edistämisessä. Lisäksi tuloksellista LEADER-ohjelmaa on 
jatkettava, sillä se on auttanut monia naisia kehittämään palkattua toimintaa matkailu- ja
käsityöaloilla tai paikallisten tuotteiden tuotannossa.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista vaikeuttavat maaseutuympäristössä kodin, 
työpaikan ja eri palvelujen väliset etäisyydet. Kotitaloustöiden epätasaisen jakautumisen 
vuoksi naiset kohtaavat usein ongelmia työn ja perheen yhteensovittamisessa. Euroopan 
unionin olisi kannustettava jäsenvaltioita edistämään tiiviissä yhteistyössä paikallisyhteisöjen 
kanssa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista niin maaseudulla kuin kaupungeissakin, mutta 
erityisesti taloudellisesti alikehittyneillä maaseutualueilla. Tavoitteeseen pyritään edistämällä 
naisten työllistymistä ja etenkin yhteisön työpaikkojen saantia, kehittämällä ulkopuolista apua 
kotitöitä varten sekä parantamalla monien viestintämuotojen saatavuutta. Mainitut tekijät 
kuuluvat julkisen toiminnan piiriin, kun taas toinen tärkeä tekijä liittyy muuttuviin sosiaalisiin 
normeihin ja koskee kotitaloustöiden jakamista miesten ja naisten kesken. Vaikka tämän 
muutoksen onkin tapahduttava yksilöllisellä tasolla, myös yleistä yhteiskunnallista kehitystä 
on vauhditettava.


