hyvää tyttöjen päivän aamua!
Tänään 11. lokakuuta vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää jo kymmenettä kertaa. Päivän ideana
on nostaa esille tasa-arvo-ongelmia, joita tytöt kohtaa ympäri maailmaa, ja näyttää samalla, miten
paljon potentiaalia tytöissä on. Tänä vuonna haluamme nostaa keskusteluun tytöt ja talous -teeman
ja miksi on tärkeää puhua myös taloudesta, kun puhutaan tyttöjen oikeuksista.
Yksi iso ongelma tasa-arvossa on se, että vaikka globaalisti yhtä moni tyttö kuin poika aloittaa
nykyään koulun, tyttöjen koulunkäynti keskeytyy poikia useammin. Matalimman tulotason maissa
tyttöjen koulunkäynti keskeytyy usein liian aikaisin, koska heidän tulevaisuuteensa sijoittamista ei
nähdä tärkeänä ja ajatellaan, että tyttöjä tarvitaan kotona. Moni tyttö ei myöskään pääse kouluun
esimerkiksi puutteellisen kuukautishygienian tai liian varhaisen avioliiton tai teiniäitiyden takia.
Maailmassa on yhdessä sovittu kestävän kehityksen tavoitteista vuodelle 2030 ja yksi niistä on
edistää sukupuolten tasa-arvoa. Tällä kehitysvauhdilla tasa-arvoa ei kuitenkaan saavuteta vuoteen
2030 mennessä, vaan on laskettu, että globaalisti sukupuolten taloudellinen tasa-arvo toteutuu
vasta 268 vuoden päästä.
Sen lisäksi, että tyttöjen oikeudet on ihmisoikeuksia ja niiden edistämisestä on sovittu yhdessä,
epätasa-arvo tulee myös kalliiksi koko yhteiskunnalle. Kun tytöt eivät pääse kouluun, he eivät saa
tietoa omista oikeuksistaan eivätkä he voi tehdä itse päätöksiä elämästään. Tällöin myös heidän
mahdollisuutensa työllistymiseen ovat vähäiset, eikä heidän osaamistaan oteta käyttöön
työelämässä.
Jos tytöt pääsevät kouluun, koko yhteiskunta vaurastuu. Koulutetut tytöt voivat käyttää osaamistaan
yhteiskunnassa vaikuttamiseen ja yhteiskunnan kehittämiseen sosiaalisesti ja taloudellisesti.
Sijoittaminen tyttöjen koulutukseen ja tasa-arvoon hyödyttää siis kaikkia.
On myös tärkeää muistaa, ettei sukupuolten tasa-arvoa ole saavutettu vielä yhdessäkään maassa, ei
edes Suomessa, vaan täälläkin on edelleen monia tasa-arvo-ongelmia. Taloudellisesti naiset ovat
heikommassa asemassa kuin miehet: Naisten keskipalkka on vain noin 84% miesten keskipalkasta ja
naiset ovat miehiä köyhempiä kaikissa ikäluokissa. Työtä tasa-arvon eteen tarvitaankin kaikkialla.
Ollaan siis tänäänkin tyttöjen puolella ja puolustetaan tasa-arvoa!

Lopuksi vielä muutama sana Planin lastenhallituksesta, joka on tämän aamunavauksen takana.
Plan on kansainvälinen lastenoikeusjärjestö, joka keskittyy erityisesti heikoimmassa asemassa
olevien tyttöjen oikeuksien parantamiseen. Lastenhallitus on Planin nuorten vaikuttajaryhmä, johon
kuuluu 11-18-vuotiaita nuoria ympäri Suomea. Lastenhallitus järjestää tapahtumia ja
somekampanjoita ja haluaa tehä maailmasta paremman paikan lapsille ja erityisesti tytöille.

Jos säkin haluat tulla mukaan taistelemaan tasa-arvon puolesta, niin yksi tapa on hakea mukaan
Planin lastenhallitukseen. Haku on aina syksyisin ja kaikki 11-16-vuotiaat nuoret ympäri Suomea on
tervetulleita hakemaan mukaan. Toivottavasti nähdään lastenhallituksessa!
Hyvää tyttöjen päivää kaikille!

