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Suomen tavoitteet ja painopisteet YK:n yleiskokouksen 70. istuntokaudelle
Kun määritellään Suomen tavoitteita ja painopisteitä YK:n yleiskokouksen 70.
Istuntokaudelle, Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga
Akademikers Förbund ry. pitää tärkeänä seuraavien näkökohtien ottamista
käsittelyyn:
1.

Avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä
elinikäisten oppimismahdollisuuksien takaaminen myös tytöille ja
naisille
Globaalia koulutustarjontaa ei tule arvioida vain määrällisin perustein.
Ainoastaan korkealaatuinen opetus tuottaa myönteisiä tuloksia, jotka
vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kehitykseen.
Vaikka tyttöjen pääsy kouluun on viime vuosikymmenenä helpottunut, se
ei läheskään aina paranna naisten elinolosuhteita. Katkokset opintiellä
ovat edelleenkin liian yleisiä: vuonna 2013 yli 30 miljoonaa maailman
kouluikäistä tyttöä ei käynyt koulua. Oppimistulokset eivät myöskään ole
aina riittäviä. Kaksi kolmasosaa maailman seitsemästä miljoonasta
lukutaidottomasta on naisia. Lisäksi toisen asteen koulutus on
edelleenkin liian monen tytön tavoittamattomissa.
Tehokkain tapa parantaa koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta on kehittää
opettajankoulutusta. Opettajille on annettava valmiudet käyttää
oppilaskeskeisiä ja aktivoivia työtapoja. Lisäksi heidän tulee osata
muokata opetussuunnitelmaa ja oppisisältöjä opiskelijoiden tarpeita
vastaaviksi.

2.

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen ja tyttöjen ja
naisten voimaannuttaminen
YK:n jäsenvaltioista 54 maalla ei ole perustuslaissaan mainintaa
sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tasa-arvoa ei ole saavutettu
täysimääräisesti edes länsimaissa, mutta erityisesti miesvaltaisissa
kulttuureissa tilanne on vakava. Naisia ei tule siirtää syrjään julkisesta
elämästä ns. kulttuurisiin syihin vedoten. Maailmanlaajuisesti
tarkasteltuna naisilla on nyt vain 20 prosentin edustus kansallisissa
lainsäädäntöelimissä.
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Samalla kun pyritään vahvistamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa, on
myös kiinnitettävä huomio ihmisryhmien väliseen tasa-arvoon. Niissä
maissa, joissa vähemmistöillä ei ole tasa-arvoista asemaa valtaväestön
kanssa, naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Naiset ovat
vähemmistön vähemmistö.
3.

Tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen
Yrityksissä poistaa tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta ei ole
onnistuttu, vaan väkivaltaa ilmenee edelleen kaikkialla maailmassa.
Konflikteissa naisin kohdistuva väkivalta saa erityisen raakoja muotoja,
mutta rauhanomaisessakin tilanteessa lähisuhdeväkivalta, sukuelinten
silpominen, kunniaan liittyvä väkivalta sekä pakko- ja lapsiavioliitot ovat
arkipäivää.
YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325 ”Naiset, rauha ja
turvallisuus” tulee toimeenpanna täysimääräisesti jokaisessa YK:n
jäsenvaltiossa. Erityistä huomiota edellyttää tyttöihin ja naisiin kohdistuva
väkivalta Irakissa, Keski-Afrikan tasavallassa, Sudanissa ja Syyriassa.
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