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Miehet ja tasa-arvo Pohjoismaissa
Jouni Varanka ja Jussi Aaltonen

Millä tavoin pohjoismaisessa tasa-arvopolitiikassa käsitellään teemaa miehet ja tasa-arvo? Päätimme ottaa asiasta selvää ja haastattelimme kunkin Pohjoismaan virkamiehiä, jotka vastaavat
asiakokonaisuudesta maansa tasa-arvopolitiikassa. Kaikissa maissa asiasta vastaa yhdestä kolmeen virkamiestä tai -naista.
Samankaltaisen yhteiskuntarakenteen lisäksi Pohjoismaita näyttäisi yhdistävän samankaltainen
tilanne suhteessa tasa-arvopolitiikan teemaan miehet ja tasa-arvo: kaikissa maissa asiaa on alettu
ottaa huomioon aiempaa enemmän, mutta periaatteelliset keskustelut lähestymistavoista ovat vielä alkuvaiheessa.

Kansalliset ohjelmat ja hallitsevat teemat
Miehiä ja tasa-arvoa on käsitelty omana aihekokonaisuutena Ruotsin, Tanskan ja Suomen tasaarvo-ohjelmissa. Aihetta on käsitelty myös Norjassa ja Islannissa. Ruotsin ja Tanskan tasa-arvoohjelmissa miehet ja tasa-arvo on yksi prioriteettialueista.
Hallitsevia teemoja Pohjoismaissa ovat isyys- ja vanhempainvapaa, perheen ja työn yhteensovittaminen, naisiin kohdistuva väkivalta ja väkivaltaa harjoittaneiden miesten kuntouttaminen. Esimerkiksi Norjassa on perustettu ministeriön pilottiprojektina miesten kriisikeskus, joka tekee yhteistyötä naisliikkeen kanssa.
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Miehet ja tasa-arvo -teeman sisällyttäminen kansallisiin tasa-arvo-ohjelmiin ei ole aiheuttanut
Pohjoismaissa kritiikkiä tai vastustusta ja esimerkiksi naisjärjestöt ovat suhtautuneet erittäin positiivisesti keskusteluun miehistä.
Ruotsissa, jossa viranomaiset ovat valmistelleet useita miehiä ja tasa-arvoa koskevia raportteja,
koettiin ongelmalliseksi konkreettisten keinojen valitseminen miehet ja tasa-arvo -kysymyksessä.
Muissa Pohjoismaissa asia ei noussut esiin. Esimerkiksi Tanskassa, jossa tasa-arvoon liittyvä
miestutkimus on vähäistä, painottui toiminnallinen puoli varsin selkeästi muun muassa vuosittain
järjestettävän miesten terveysviikon ja yhteispohjoismaisen miehiä ja tasa-arvoa käsittelevän televisio-ohjelmahankkeen muodossa.

Islannin ja Tanskan tasa-arvo-ohjelmissa käsitellään myös nuoria ja sukupuolirooleja.
Tanskassa on kahtena viime vuotena järjestetty konferenssi 15 –17 -vuotiaille, jossa nuoret ovat itse saaneet kertoa, mitä tasa-arvoviranomaisten pitäisi tehdä nuorten suhteen.
Islannissa puolestaan pojat ovat ilmaisseet tyytymättömyyttään koulumenestykseensä ja
ongelmaan etsitään ratkaisua kansallisen ohjelman avulla.

Kaikki voittavat
Kaikissa Pohjoismaissa yksi keskeinen miehiin ja tasa-arvoon liittyvänä ongelma on pitkään ollut
miesten vähäinen osallistuminen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun. Osallistumisen vähyys näkyy
kaikilla tasoilla asiantuntijakonferensseista lehtien mielipidekirjoituksiin.
Kysyimme kollegoiltamme, painottuuko heidän maansa tasa-arvopolitiikassa enemmän näkökulma ”tasa-arvo tarvitsee miehiä”, vai näkökulma ”miehet tarvitsevat tasa-arvoa”. Hieman yleistäen
voi sanoa, että Ruotsissa on ollut vallalla näkökulma tasa-arvo tarvitsee miehiä, Islannissa ja
Suomessa näkökulma miehet tarvitsevat tasa-arvoa ja Tanskassa ja Norjassa keskitien näkökulma.
Vaikutelmamme on, että kaikissa maissa ollaan siirtymässä keskitien lähestymistapaan, jota luonnehtii pyrkimys ”kaikki voittavat”. Useimmat painottivat sitä, että puhuttaessa miehistä ja tasaarvosta tulisi asiaa tarkastella miesten näkökulmasta käsin.
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Pohjoismaissa on mietitty vain vähän konkreettisia tapoja, joilla vahvistaa miesten osallistumista
tasa-arvopoliittisessa keskustelussa. Vain Norjassa ja Suomessa on käytäntönä, että esimerkiksi
lausuntokierroksissa kysytään mielipidettä myös keskeisiltä miesliikkeiltä. Toisaalta kaikissa
maissa miesliike on hyvin pieni, joten on vain vähän tahoja, joita voitaisiin kutsua seminaareihin
tai joilta voitaisiin kysyä mielipidettä.
Miesliikkeen lisäksi osallistujia löytyy asiantuntijoista. Eräs kollegamme totesikin asiantuntijoiden kanssa tehtävän yhteistyön hedelmällisemmäksi, koska heillä on laajempi tietopohja. Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa on tehty melko laajaa yhteistyötä miestutkijoiden kanssa, Suomessa
yhteistyö on ollut satunnaisempaa.
Miehistä ja tasa-arvosta vastaavat virkamiehet tuntuvat olevan jokseenkin yksimielisiä siitä, että
tasa-arvopolitiikkaa tulisi suunnata voimakkaammin ottamaan miesten näkökulmat ja miesten etu
huomioon. Tärkeänä pidettiin kuitenkin myös sitä, että tasa-arvopolitiikan yleistä painotusta naisten aseman parantamiseen ei samalla unohdeta. Tässä valossa on kiinnostavaa nostaa esiin kaksi
kaikki voittavat -lähestymistapaan liittyvää haastetta: Miten osoittaa, että naisten aseman parantaminen on myös miesten etu? Miten varmistaa, että myös miesten kannalta vaikeista ja kipeistä
asioista puhutaan otsikon miehet ja tasa-arvo alla?

Jouni Varanka on erikoistutkija sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvoyksikössä. Hänen erikoisalaansa ovat miehiin ja tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Jussi Aaltonen toimii Tasaarvoasiain neuvotttelukunnassa eli Tanessa Mies- ja mediajaoston sihteerinä.
Tämä kirjoitus on julkaistu Minnassa maaliskuussa 2005.
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