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Bästa kandidat i EU-valet,
Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund (SANL - FKAF) anser att jämställdhet
mellan könen är ett livsvillkor för ett rättvist och demokratiskt samhälle. Det är viktigt
att tanken om jämställdhet blir en elementär del av all samhällelig verksamhet och
samhälleligt beslutfattande.
Det är fråga om EU:s demokratiska legitimitet. EU är världens största ekonomi. Den
ekonomiska politik EU bedriver påverkar jämställdheten i hela Europa. Trots det är
EU:s beslutsfattande ofta könsblint och beslutens könspåverkan blir obedömda. Ett
beslutsfattande utan förankring i medborgarnas vardag naggar EU:s trovärdighet och
förmåga att intressera. År 2009 var röstningsprocenten i EU-valet bara 38.6 % (i
Finland 40.3 %).
Det är också fråga om EU:s ekonomiska lönsamhet. Vid Umeå universitet har man
beräknat att EU:s bruttonationalprodukt kunde öka med till och med 27 % om man
kunde få de europeiska kvinnornas sysselsättningsgrad att nå samma nivå som männens.
Det är fråga om att förändra de europeiska attityderna och strukturerna. De
finländska europarlamentarikerna har möjlighet att främja jämställdhetstanken i alla
EU:s medlemsländer inbegripet Finland. Man uppskattar att till och med 80 % av
lagstiftningen grundar sig på EU:s beslut.
Med hjälp av dessa teser förbinder vi oss att tillsammans bygga ett Europa, där
utbildning och jämställdhet inte bara är fagra ord, utan en bas för allt politiskt
beslutsfattande.
1. EU bör ta med kvinnor i unionens beslutandeorgan.
2. EU bör övervaka att medlemsländerna håller fast vid gemensamma
jämställdhetsförpliktelser.
3. EU bör avskaffa könstudelningen av utbildningsområden och yrken.
4. I EU bör man få arbete, lön och pension som motsvarar ens utbildningsnivå.
5. EU bör främja en kombination av arbete och familj.
6. EU bör stöda invandrarkvinnornas möjlighet till utbildning och integrering.
Helsingfors den 21 maj 2014
Susanna Sulkunen
Ombudsman

Marja Liisa Toivanen
Koordinator för internationella ärenden
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Suomen Akateemisten Naisten Liiton eurovaaliteesit 2014
1. EU:n tulee ottaa naiset mukaan Euroopan Unionin päätöksentekoelimiin.
EU:n jäsenmaiden tulee varmistaa naisten tasapuolinen edustus EU:n huippuviroissa, jotka
täytetään 2014. Suomella ei ole koko 19-vuotisen jäsenyytensä aikana ollut yhtään naista
EU:n huippuvirassa, saati komissaarina. Päteviä suomalaisia naisehdokkaita löytyy
varmasti.
Tasapuolinen edustus tulee saattaa EU:ssa lain tasolle, sillä nykyaikainen demokratia
edellyttää sukupuolten tasa-arvoa, naisten ja miesten tasapuolista osallistumista kaikkien
heidän elämäänsä vaikuttavien päätösten tekemiseen. Jäsenmaiden tulee jatkossa asettaa
komissioon ehdolle sekä nainen että mies, jotta myös naisten riittävä edustus voidaan taata.
(Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokouksen kannanotto 27.4.2014)
2. EU:n tulee valvoa, että jäsenmaat pitävät kiinni yhteisistä tasa-arvovelvoitteista.
Keväällä 2014 EU-komission vuosittaisessa tasa-arvoraportissa kerrottiin, että naisten ja
miesten samapalkkaisuuden saavuttaminen kestää nykytahdilla vielä 70 vuotta. Naisten
työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin vie sekin EU:ssa vielä 30 vuotta. Tasapuolista
edustusta parlamentteihin saamme odottaa vielä 20 vuotta. (Helsingin Sanomat 8.5.2014)
Tahti on liian hidas. EU:n jo olemassa olevien tasa-arvosuositusten ja -lakien toimeenpano
takeltelee pahasti. Tämä johtuu osaksi jäsenmaiden keskinäisistä eroista. EU:n on laadittava
minimitaso kansalliselle tasa-arvolainsäädännölle ja -määräyksille sekä lisättävä
jäsenmaiden velvoitteita tuon minimitason saavuttamiseen.
3. EU:n tulee purkaa opiskelualojen ja ammattien sukupuolittumista.
Korkeakoulututkinnon suorittaa nykyisin suurempi osa naisia kuin miehiä mutta nais- ja
miesvaltaisiin toimialoihin hakeutuminen on edelleen hyvin perinteistä.
EU:n on yhdessä jäsenmaiden kanssa rohkaistava tyttöjä ja naisia opiskelemaan ns. STEMaineita (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Naisia tulee myös rohkaista hakeutumaan johtavaan asemaan. Naisten määrä
pörssiyhtiöiden hallituksissa on viime vuosina noussut erityisesti suuremmissa
pörssiyhtiöissä, mutta naisten osuus hallituksen jäsenistä on edelleen keskimäärin vähän yli
viidenneksen.
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4. EU:ssa tulee saada koulutustasoa vastaavaa työtä, palkkaa ja eläkettä.
Määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet koskevat eritoten 25–45-vuotiaita naisia. Osaaikaiseen työhön syynä on opiskelu, lasten tai omaisten hoitaminen tai terveydelliset syyt.
Naisten määräaikaisuudet, työttömyysjaksot ja kotona lasten kanssa vietetyt vuodet näkyvät
myös naisten miehiä selvästi pienemmissä eläkkeissä. Köyhtymisvaarassa ovat etenkin ne
eläkeläisnaiset, jotka jäävät asumaan yksin puolison kuoleman tai eron takia.
Kansainvälisissä ja kansallisissa poliittisissa ohjelmissa tähdätään sukupuolten välisen
palkkaeron kaventamiseen. Poliittisesta tahdosta ja toimista huolimatta palkkaerot säilyvät
sitkeästi.
Miehet tekevät Euroopassa toistaiseksi naisia enemmän palkkatyötä, mutta kotityöt ovat
yhä enimmäkseen naisten vastuulla. Jos palkka- ja kotityötunnit lasketaan yhteen, naisten
viikkotyöaika on kymmenen tuntia miesten työaikaa pidempi.
5. EU:n tulee edistää työn ja perheen yhteensovittamista.
Naisten täystyöllisyys ei onnistu ennen kuin naisten palkat ja miesten isyyslomat saadaan
kuntoon. Monissa jäsenmaissa vanhemmilla ei ole varaa maksulliseen lapsenhoitoon, mistä
tulee helposti ansa lasten kanssa kotiin jääville äideille.
Julkiseen sektoriin ja perhe-etuihin kohdistetut säästötoimet ovat kohdistuneet juuri
naisvaltaisille matalapalkka-aloille, joiden palkkatasoa olisi kyettävä nostamaan. Lisäksi
EU:ssa tulisi myös lisätä vaihtoehtoja ja luoda mahdollisuuksia, joilla eurooppalaisia naisia
ja miehiä voitaisiin rohkaista yhdistämään työ- ja perhe-elämä. On todettu, että
korkeakoulutetut naiset palaavat nopeasti äitiyslomalta takaisin työelämään, silloin kun
heillä on kiinnostava ja vakituinen työ odottamassa. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
14.4.2014)
Jos yhä useampi mies ottaisi osansa hoivavastuusta, työnantajat uskaltaisivat palkata nuoria
naisia nykyistä yleisemmin vakituisiin työsuhteisiin ja naisten palkkataso voisi nousta
tasolle, joka puolestaan rohkaisisi muita miehiä jäämään isyysvapaalle lastensa kanssa.
6. EU:n tulee tukea maahanmuuttajanaisten kouluttautumista ja kotoutumista.
Vapaa (työvoiman) liikkuvuus kuuluu EU:n perusarvoihin. Onnistuneen
kotouttamispolitiikan edellytyksenä on, että EU-maahan muuttaneet kokevat olevansa
yhdenvertainen ja tervetullut osa yhteiskuntaa. Tähän tavoitteeseen liittyy vielä haasteita
kaikissa jäsenmaissa. Suomessa suhteellisesti heikoimmassa asemassa ovat maahamme
muuttaneet vieraskieliset naiset, joiden työllisyysaste on keskimäärin heikompi ja palkka
pienempi kuin muiden väestönosien. (Tilastokeskus 2014)

