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Eilen täällä eduskunnassa pidettiin naisten äänioikeuden 110-vuotisjuhlaistunto. Vuosi 1906 oli monella tapaa kansanvallan käännekohta. Suomi laati ensimmäisenä maailmassa valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain, jossa säädettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja sen mukainen vaalikelpoisuus. Tästä voimme olla ylpeitä. Yleinen äänioikeus tarkoitti sitä, että poliittiset oikeudet annettiin
kaikille, niin naisille kuin säätyihin kuulumattomille miehillekin. Yhtäläinen tarkoitti sitä, että jokaisen ääni oli samanarvoinen. Näillä päätöksillä äänioikeutettujen määrä kymmenkertaistui, kun myös
köyhälistö sai äänen. Samalla pohja maamme tasa-arvolle ja demokratialle valettiin.
Kaikkien tasa-arvo
Sukupuolten tasa-arvo on edellytys sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle, kestävälle kehitykselle ja
rauhalle. Myös meille rakas hyvinvointiyhteiskunta rakentuu kaikkien tasa-arvolle. Talouden taantuma tai koventuneet arvot eivät saa johtaa eriarvoisuuden kasvuun – samat oikeudet terveydenhuoltoon, koulutukseen tai toimeentuloon turvaan kuuluvat kaikille. Yhdenvertaisuus koskee paitsi
miehiä ja naisia kuin myös niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kuin vammaisia ja eri kieliryhmiä.
Miestenkin asema kaipaa kohennusta
Tämän päivän tasa-arvopolitiikkaan kuuluu myös miesten aseman kohentaminen siellä missä se
kohennusta kaipaa. Poikien koulunkäyntiin on panostettava, sillä tyttöjen ja poikien erot koulussa
pärjäämisessä ovat kasvaneet. Samoin ongelmia on miesten terveyden hoidossa, sillä terveyserot
miesten ja naisten välillä ovat joissain väestöryhmissä suuria. Tärkeä asia on myös eroperheiden
isien asema, jota on parannettava. On silti varmistettava, että huoltajuuskiistoissa viranomaiset
tunnistavat mahdolliset perheväkivalta- tai mielenterveysongelmat.
Naisiin kohdistuva väkivalta
Jo ensimmäiseen eduskuntaan valitut naiset puhuivat taas otsikoihin nousseesta naisten katurauhasta ja tarpeesta saada suojaa perheväkivallalta. Tämä työ on yhä kesken. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen Istanbulin sopimuksen
täytäntöönpanosta ja riittävien turvakotipaikkojen perustamisesta laaditaan selkeä toimeenpanosuunnitelma. Olemme sen velkaa 110 vuotta asiaa esillä pitäneille naisille ja etenkin tuleville sukupolville. Jokaisen naisen ja myös miehen arjen tulee olla turvallista!
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Tasa-arvo ei toteudu itsestään
Tehtävää on edelleen. Naisten osuus politiikan johtotehtävistä on silmiinpistävän pieni. Samapalkkaisuus ei ole edennyt, vaikka tavoite asetettiin jo vuonna 1963. Yhä edelleen valtaosa koti- ja hoivatyöstä lankeaa naisille. Meidän sosiaalidemokraattien mielestä tarvitaan myös perhevapaauudistus, jotta naisten työmarkkina-asemaa voidaan parantaa. Miesten mahdollisuuksia ottaa vastuuta
lapsen varhaisvuosista on tällä tavoin parannettava. On mentävä rakenteisiin, jotka ylläpitävät epätasa-arvoa.
Päivähoidon muutokset ja naisten työssäkäynti
On myös huolella selvitettävä varhaiskasvatukseen tehtyjen heikennysten vaikutukset naisten työllisyyteen. Päivähoitoryhmien koon nostamisella, varhaiskasvatusoikeuden rajaamisella ja päivähoitomaksujen nostamisella ollaan aikaansaamassa tilanne, jossa naisen työssäkäynti ei välttämättä ole
enää kannattavaa. Selvää on, että kotona tehtävä hoitotyö on arvostuksensa ansainnut. Mikäli kuitenkin tarkoituksellisesti heikennetään lasten päivähoidon saatavuutta ja laatua, ei politiikka ole
onnistunutta. Pienten lasten vanhempien, erityisesti naisten, on voitava luottaa siihen, ettei perheenlisäys tarkoita työelämästä sivuun astumista.
Demokratian kriisi?
Demokratian taivaalla on myös synkkiä pilviä, sillä demokratian voidaan sanoa olevan jonkinlaisessa
käännekohdassa. Ihmisten luottamus puoluevetoiseen edustukselliseen demokratiaan on heikentynyt. Puolueiden jäsenmärät ovat laskeneet ja toisaalta sosiaalinen media on tuonut uusia foorumeita ja lainalaisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Meidän poliitikkojenkin on nykyään välttämätöntä käyttää aikaa kertomalla tekemisistämme ja ajatuksistamme sosiaalisen median foorumeilla. Minunkin facebook-sivultani voi tänään käydä katsomassa kuvia ja kommentteja eilisen tapahtumasta. Välillä tuntuu, että me poliitikotkin tavoittelemme tai olemme pakotettuja tavoittelemaan
toiminnassamme mahdollisimman suurta medianäkyvyyttä, sillä samalla tiedotusvälineiden merkitys poliitikkojen ja kansalaisten välisenä linkkinä on korostunut. Tämä kaikki on kuitenkin jostain
pois, sillä aikaa ei vuorokaudessa ole enempää kuin aiemminkaan. Välillä pelkään, että päätöksenteon syvyys on katoamassa ja antamassa tilaa pintapuolisille näkemyksille.
Äänestysinto vs kliktivismi
Ihmisten äänestysintokin on romahtanut. Toisaalta kansalaiset välillä tuntuvat ajattelevan, että kansalaisvelvollisuus on täytetty kun käydään aktivoitumassa sosiaalisessa mediassa erilaisten asioiden
tykkääjinä tai vaikkapa kansalaisadressien allekirjoittajina. Puhutaan kliktivismistä. Samaan aikaan
saatetaan jättää äänestämättä. Asiat kuitenkin edelleenkin päätetään demokraattisen päätöksenteon areenoilla kuntavaltuustoissa, eduskunnassa tai Euroopan parlamentissa ja kohta ilmeisesti myös
maakunnissa. Onkin ensiarvoisen tärkeää opettaa lapsiamme ja nuoriamme ymmärtämään, että
tämä järjestelmä tarvitsee toimiakseen kansalaisilta aktiivisuutta – se tarvitsee kansalaisen äänen.
Vaikka mikään puolue ei vastaisi täysin toiveisiin, ei voi vain vastustaa. Tulevaisuuden kannalta tä-
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män ymmärtäminen on täysin olennaista. Tarvitsemme demokratiakasvatusta tai kasvatusta demokratiaan kaikilla koulutusasteilla. Tämän vuoksi teen itse paljon vierailuja kouluihin ja oppilaitoksiin
kertoakseni mitä demokratia käytännössä tarkoittaa. Jokaisella vierailulla kansanedustajan kyselytuntia pitäessäni aina muutama käsi nousee ylös, kun kysyn keitä kiinnostaa ruveta aikuisena kansanedustajaksi. Silloin tunnen onnistuneeni.
Demokratiakasvatusta
Viime kaudella sosialidemokraattisen opetusministerin Jukka Gustafssonin johdolla säädettiin niin
sanottu koulurauhalaki, jossa yhtenä uutena asiana tuli oppilaskuntatoiminnan pakollisuus kaikissa
oppilaitoksissa, myös alakouluissa. Oppilaskuntatoiminta onkin erittäin hyvä demokratiakoulu. Oppilaskunnan hallituksen vaalit ovat yleensä yleiset ja yhtäläiset eli jokainen oppilas voi asettua ehdokkaaksi ja jokainen saa äänestää omaa ehdokastaan. Vaaleilla valittu oppilaskunnan hallitus sitten
saa yhdessä päättää joistakin kaikille tärkeistä asioista. Kouluvierailuilla minulle on kerrottu mm.
oppilaskunnan hallituksen päättäneen koulun diskosta, vaikuttaneen kouluruokaan, hommanneen
koulun kelloon patterit tai sopineet läksyttömästä viikosta. Ideana ei niinkään ole se, että päätökset
olisivat mitään mullistavia, vaan että opitaan yhdessä sopimaan ja päättämään ja toimimaan linkkinä oppilaskunnan hallituksen ja omien koulutovereiden välillä.
Demokratia on paras vaihtoehto
Itse asetuin puolivahingossa vuonna 1996 SDP:n kuntavaaliehdokkaaksi ehdokaspulan vuoksi ja tulin
yllätyksekseni valituksi silloisen kotikuntani Raision valtuustoon. Minulle oli yllätys, että ehdokkuus
oli minun, ihan tavallisen ihmisen ulottuvilla. Sain siis vasta 30-vuotiaana ymmärtää mitä demokratia käytännössä tarkoittaa ja että se oikeasti on kaikkien ulottuvilla. Toivon, että meidän lapsemme
ja nuoremme voisivat ymmärtää tämän, demokratian toimintatavan ja tärkeyden jo varhain. Ihmiskunta yritti monenlaisia järjestelmiä ennen kuin se löysi demokratian. Se on ensimmäinen järjestelmä, joka on tuonut hyvinvoinnin massoille. Se ei ole täydellinen, mutta se on paras vaihtoehto.
110 vuotta yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta antaa aihetta juhlaan monella tapaa. Se velvoittaa meidät kaikki, naiset ja miehet jatkamaan tasa-arvotyötä ja demokratiatyötä, sillä pienen kansan etu on
yhtäläisten mahdollisuuksien ja demokratian turvaaminen kaikille.
Nauttikaa kesän valosta ja luonnosta!
Eeva-Johanna
Eeva-Johanna Eloranta
kansanedustaja
GSM 050 5232 309
eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi, www.eeva-johanna.net
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Olethan yhteydessä, jos haluat minut vieraaksesi oman yhdistyksesi kokoukseen tms. pitämään
alustuksia, puheita tai poliittisia tilannekatsauksia erilaisista aiheista. Tavoitat minut yllä olevin yhteystiedoin.
Jos et halua jatkossa saada näitä uutiskirjeitä, kerrothan sen vastaamalla tähän viestiin.
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