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Miesjärjestöjen syrjintä valtionrahoituksessa on tasa-arvorikkomus
Naisjärjestöjen keskusliitto on tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö. Vastaavasti
Miesjärjestöjen keskusliitto on tasa-arvoa edistävien miesjärjestöjen kattojärjestö. Lainsäädännöllä on
turvattu Naisjärjestöjen keskusliiton (ja kahden muun naisnäkökulmaisen keskusjärjestön) toimintaa;
Miesjärjestöjen keskusliitolle vastaavan valtionavun hakeminen ei ole mahdollista.
Tilanne vaikeuttaa merkittävästi Miesjärjestöjen keskusliiton mahdollisuuksia toimia tasavertaisena
kumppanina Naisjärjestöjen keskusliiton kanssa tasa-arvon edistämistyössä. Lainsäädännöllä on
turvattava myös Miesjärjestöjen keskusliitolle mahdollisuus valtionavun hakemiseen. Laki eräiden
naisjärjestöjen valtionavusta (8.6.2007/663) tulee muuttaa muotoon ”Laki eräiden nais- ja
miesjärjestöjen valtionavusta”.
Tilanteeseen on pyritty etsimään ratkaisua vuosien saatossa tukeutumalla valtionhallinnon eri
viranomaisiin. Tuloksetta. Edellä mainittu laki kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön vastuualueelle.
Kyseisestä ministeriöstä asiaan reagoitiin toteamalla, ettei muutoksesta asiaan ole sovittu
hallitusohjelmassa, joten opetus- ja kulttuuriministeriössä ei ole vireillä lainsäädäntöhanketta asiasta.
Tasa-arvoasioista vastaava ministeri ei ole reagoinut asiaan lainkaan useista yhteydenotoista
huolimatta.
Myöskään tasa-arvovaltuutettu, jolta tulisi voida saada näkemyksellistä tukea tasa-arvoasioiden tilaan,
ei suostu ottamaan tähän asiaan kantaa. Näin toimiessaan valtuutettu ei toimi uskottavasti eikä
tehtävänsä hengen mukaisesti. Kyse on kuitenkin varsin yksinkertaisesta tilanteesta, jossa sukupuolen
takia esiintyy syrjivää kohtelua. Asiantila on vakavasti yleisen oikeustajun vastainen.
Vain naisjärjestöjen rahoitusta koskeva vuonna 2007 tehty lainvalmistelu olisi tuskin mahdollista tänä
päivänä. Tuolloisessa valmistelussa kuultiin asiantuntijoina käytännössä vain edunsaajia. On varsin
todennäköistä, että jos asia tänä päivänä käsiteltäisi, asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskunnan
kuuleminen olisi kattavampaa ja päätöksenteko perustuisi silloin myös yhdenvertaisuuteen.
Miesjärjestöjen keskusliitto tavoittelee naisten ja miesten välisen yhteistyön vahvistamista niin, että
asetumme yhdessä naisten ja miesten kokemien haasteiden taakse. Uskomme, että se on parasta
mahdollista yhteiskuntapolitiikkaa. Kuulluksi tuleminen vahvistaa yhteistyötä, luottamusta ja
vaikuttavuutta. Kuulluksi tulemisen keskeisiä osia on kuulla osapuolia yhdenvertaisesti.
Miesjärjestötkin tarvitsevat yhteiskunnan tukea voidakseen tuoda keskusteluun miesten todellisia,
varauksettomia kokemuksia.
Edellä kuvattu perustavaa laatua oleva tasa-arvo-ongelma on vakavaa sukupuoleen perustuvaa
syrjintää. Toimenpiteet asiantilan korjaamiseksi tulee käynnistää välittömästi virkamiestyönä, jotta
tavoite tulisi kirjattua seuraavaan hallitusohjelmaan.
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