
TAVOITTEENA:

Vähennetään eriarvoisuutta ja 
turvataan kaikille yhtäläiset 

mahdollisuudet hyvään elämään. 

Puretaan rakenteita, jotka 
tuottavat eriarvoisuutta. 

Edistetään kaikkien
 sosiaalista, taloudellista ja 

poliittista osallistumista. 
Kannustetaan siihen iästä, 

sukupuolesta, vammaisuudesta, 
rodusta, etnisyydestä, 

alkuperästä, uskonnosta 
sekä taloudellisesta tai muusta 

asemasta riippumatta.

TAVOITE 10. 
ERIARVOISUUDEN 

VÄHENEMINEN

VÄHENTÄÄ ERIARVOISUUTTA MAIDEN
SISÄLLÄ JA NIIDEN VÄLILLÄ

Tasa-arvoon kuuluu kaikkien ihmisten samanarvoisuus riippumat-
ta ihmisen yksilöllisistä tekijöistä kuten kansallisesta alkuperästä, 
rodusta, väristä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta, 
kielestä, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, yhteiskunnallisesta 
asemasta, vammasta tai varallisuudesta. Tasa-arvo ei kuitenkaan 
ideaalina toteudu ja maailmassa on eriarvoisuutta niin maiden 
välillä kuin niiden sisällä. Eriarvoisuus ilmenee useilla eri ulottu-
vuuksilla: se näkyy esimerkiksi tuloeroissa, terveydessä, syrjäyty-
misessä, hyvinvoinnin ja elämään tyytyväisyyden kokemuksissa, 
koulutuksessa ja uskossa tulevaisuuteen. 
 Maiden välisen eriarvoisuuden taustalla olevat tekijät ovat 
historiassa tapahtuneiden pitkien kehityskulkujen seurausta tai 
myös yllättäviä äkillisiä tapahtumia. Yhteiskunnan tasa-arvon to-
teutumista hidastavat muun muassa yhteiskunnan syrjivät raken-
teet, yksilöiden lähtökohtaisesti eriarvoiset mahdollisuudet 
sekä ihmisten ennakkoluulot ja asenneilmapiiri eri väestöryhmiä 
kohtaan. Eriarvoisuuden ulottuvuudet ovat vahvasti kytköksissä 
toisiinsa ja ihmisten hyvinvoinnin lisäksi vaikuttavat myös talou-
teen, työllisyyteen sekä yhteiskuntarauhaan.

GLOBAALISTI:
• Väestön rikkain kymmenes tienaa 40 prosenttia maailman kokonaistuloista, köyhimmän   
 kymmeneksen tienatessa ainoastaan kahdesta seitsemään prosenttia.
• Kehittyvissä maissa väestönkasvu huomioiden, epätasa-arvo maiden sisällä on kasvanut 11  
 prosenttia.
• Tutkimukset osoittavat epätasa-arvon vahingoittavan taloudellista kasvua sekä köyhyyden  
 vähenemistä, sosiaalisten suhteiden laatua sekä yksilön omanarvontuntoa ja itsensä toteut-
 tamista.

SUOMESSA: 
• Suomessa tuloerot kasvavat ja sosioekonominen kuilu ihmisten välillä syvenee jatkuvasti.  
 Lisäksi kulttuuriset vähemmistöt ovat eriarvoisessa asemassa enemmistöön verrattuna.   
 Kaikki vähemmistöryhmiin kuuluvat eivät ole sosiaalisesti heikossa asemassa, mutta joiden- 
 kin kohdalla terveyttä vaarantavat tekijät kasaantuvat.
• Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa. Saamelaisten asema alku- 
 peräiskansana on vahvistettu Suomen perustuslaissa. Silti heidän oikeudet erillisenä kansa- 
 na toteutuvat Suomessa puutteellisesti. Saamelaisilla on kotiseutualueellaan kieltään   
 ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto, jota hoitaa saamelaiskäräjät. Maamme eduskunta   
 on kuitenkin tehnyt monia päätöksiä vastoin saamelaiskäräjien kanssa solmittuja sopimuksia  
 ja suomalaista lainsäädäntöä.

LIIKUNNAN VOIMA:
Liikunta on jokaisen ihmisoikeus! Kaikilla etnisyyteen, uskontoon, vammaan, ulkonäköön tai suku-
puoleen katsomatta tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Liikuntatilat ja 
harrastuspaikat tulevat olla aina syrjinnästä vapaata aluetta niin, että kaikilla on hyvä ja turvallinen 
olo liikkua. Tästä pitää huolen liikunnanohjaaja sekä muut liikuntatilojen toimijat. Erityisesti tasa-ar-
von toteutuminen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksissa on ollut kritiikin kohteena, syystäkin. 
Moni harrastustoiminta on nykyisin niin kallista, että tiettyjä lajeja pystyy harrastamaan vain varak-
kaiden perheiden lapset, erityisesti kilpatasolle mentäessä. Suomessa on perustettu  järjestöjä, jot-
ka tukevat vähävaraisten perheiden harrastustoimintaa. Pystyisitkö sinä tarjoamaan liikuntapalveluja 
”maksa mitä pystyt” periaatteella, jotta jokaisella olisi mahdollisuus liikkua tulotasosta riippumatta?

YHDESSÄ MAALIIN:
Kehitysmaiden köyhyyden syy ei ole yksinkertaisesti ”alikehitys” tai puute esimerkiksi koulutukses-
ta ja terveydenhuollosta. Kyse on monimutkaisista taloudellisista ja sosiaalisista rakenteista sekä 
valtasuhteista, joita ei muuteta vain auttamalla kehitysmaiden köyhiä. Muutos vaatii rakenteiden 
murtamista, ei vain kansallisesti vaan myös pohjoisella pallonpuoliskolla ja meidän maailmankuvas-
samme. Tiedostaen tai tiedostamatta luomme epätasa-arvoista maailmankuvaa, joissa toisia ryhmiä 
saatetaan uhriuttaa, demonisoida tai muutoin kohdistaa vahingollisia ennakkoluuloja. Vähemmis-
töryhmiin kuuluvien ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa tai maailmassa tasavertaisina 
kanssaeläjinä rajataan. Jokainen meistä on osa ongelmaa ja ennenkaikkea osa ratkaisua! 
  Asenteidemme ja toimintamme kautta olemme osallisia vallan ja resurssien jakautumiseen, 
oikeudenmukaisesti tai epäoikeudenmukaisesti. Eriarvoisuutta voit vähentää: 1. Haastamalla vallit-
sevat stereotypiat eri ihmisryhmistä sekä mielikuvat ja käsitykset kehitysmaista. 2. Arvioimalla mieli-
kuvia meistä itsestämme sekä Suomesta ja länsimaista. 3. Puuttumalla kaikenlaiseen havaitsemaasi 
syrjintään ja yritä ymmärtää syrjinnän rakenteita. 4. Pohtimalla omaa roolia eri-arvoisuuden tuotta-
jana. 5. Pohtimalla omia valintoja, jotka saattavat syventää globaalia eriarvoisuutta.

”The idea that some lives matter less is the 
root of all what is wrong with the world”

-Paul Farmer
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