
Pääkirjoitus

Naisen oikeus kätilöön
Naisten aseman ja oikeuksien parantamiseksi on tehty työtä jo 40 
vuotta. Monia parannuksia on saatu aikaan, mutta yhä naiset koh-
taavat oikeuksiensa loukkauksia. Erityisesti seksuaali- ja lisäänty-
misterveyttä koskevat oikeudet ovat nousseet kiistanalaiseen ase-
maan, itsemääräämisoikeus omaan kehoon sekä ehkäisypolitiikka 
jakavat mielipiteitä. 

PEKINGISSÄ 1995 JÄRJESTETYN neljännen naisten asemaa käsitel-
leen maailmankonferenssin merkittävin anti, Pekingin julistus ja 
toimintaohjelma, linjasi kuusi keskeisintä aluetta naisten oikeuk-
sien edistämiseksi maailmanlaajuisesti. Valtiot sitoutuivat edis-
tämään naisten tasa-arvoa, koulutusta, terveyttä, turvallisuutta, 
yhteiskunnallista ja taloudellista asemaa sekä mahdollisuutta osal-
listua päätöksentekoon. Pekingissä luvattiin taata kaikille maailman 
naisille ja tytöille täysimääräiset ihmisoikeudet ja perusvapaudet il-
man minkäänlaista syrjintää. 

TAVOITTEET OVAT JÄÄNEET TOTEUTUMATTA. 2020 Pekingin ju-
listuksen ja toimintaohjelman valmis-
tumisesta on kulunut 25 vuotta. Nais-
järjestöjen keskusliitto on koonnut 
jäsenjärjestöjensä kanssa Pekingin toi-
mintaohjelman toteutumista Suomes-
sa tarkastelevan rinnakkaisraportin 
joka viides vuosi. Naisjärjestöjen kes-
kusliiton jäsenjärjestöistä ja sidosryh-
mistä koostuvassa 25-vuotisarviointiraportin kirjoittamistyöryhmäs-
sä on Kätilöliitto mukana. 

Suomen YK-liiton mukaan eriarvoisuus on maailmanlaajuisesti yhä 
voimakasta. Monet kulttuuriset ja yhteiskunnalliset käytännöt sal-
livat eriarvoisen kohtelun, myös lainsäädännön kehittyminen on ol-
lut epätasaista. 

MAAILMANLAAJUISESTI NAISTEN PALKKA on yhä 60–80 % mies-
ten vastaavista tuloista. Noin 70 % maailman köyhistä on naisia ja 
35 % on kokenut joko fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa. Yli puo-
let ihmiskaupan uhreista on tyttöjä ja naisia, heistä valtaosa päätyy 
seksi- tai pakkotyöhön. Kolme neljästä maailman lukutaidottomasta 
on naisia. Tässä murto-osa synkistä luvuista.

KANSAINVÄLINEN KÄTILÖNPÄIVÄ 5.5. on nurkan takana. ICM:n 
kansainvälisen kätilönpäivän teema tänä vuonna on Midwives:  
Defenders of Women's Rights. Suomen Kätilöliiton 100-vuotisjuhlavuo-
den teema on Naisen oikeus kätilöön. Teemat ovat erittäin ajankohtai-
sia. Kansallisesti esillä pidettäviä ja pohdittavia asioita ovat esimer-
kiksi kätilöiden saaminen takaisin neuvolaan sekä naisten, perheiden 
ja vastasyntyneiden oikeus maailman parhaaseen hoitoon. 

Pidetään teemat esillä keskusteluissa ja kannetaan kortemme ke-
koon naisten aseman ja oikeuksien puolustamiseksi Suomessa. 

Aurinkoisin kevätterveisin,

Marjo
Marjo Lyyra 
puheenjohtaja

Kannetaan omat  
kortemme kekoon 
naisten aseman  
ja oikeuksien  
puolustamiseksi.
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