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Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet,
hyvä seminaariväki,
Olette lämpimästi tervetulleita Naisjärjestöjen Keskusliiton puolesta kansainvälisen
naistenpäivän viikon keskusteluun naisten ja tyttöjen digiosallisuudesta.
Vaikka naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon osalta voimme olla monesta
asiasta iloisia ja ylpeitä, on tunnustettava, että globaali taantumus naisten oikeuksissa
heijastuu vahvasti myös Euroopan unioniin ja Suomeen. Mottomme onkin: Tasa-arvon
takapakki on lopetettava! Meidän on niin päätöksenteon, talouden kuin naisiin
kohdistuvan väkivallankin osalta lopetettava peruutusvaihteella ajaminen ja jatkettava
uudistusten linjalla!
Keskustelu työn, koulutuksen ja palveluiden digitalisaatiosta käy tällä hetkellä kuumana
koko yhteiskunnassa. Tämänhetkisestä talouskasvusta jopa kaksi kolmasosaa syntyy
kyvystä hyödyntää uutta teknologiaa, ja Suomesta povataan tekoälyn soveltamisen
kärkimaata.
Digitalisaation,
robotisaation
ja
tekoälyn
kehittyminen
luo
paljon
mahdollisuuksia sukupuolten tasa-arvon ja naisten aseman parantamiselle.
Tämän myötä meille avautuu uusia mahdollisuuksia koulutuksessa ja työssä.
Digitaaliset alustat helpottavat naisten verkostoitumista ja luovat rakenteita esimerkiksi
naisten yrittäjyyden tukemiselle. Digitalisaatio voi luoda myös joustavuutta työn ja
perheen yhdistämiseen. Digitalisaatio on myös mahdollisuus edistää naisten
osallistumista työmarkkinoille ja kasvattaa miesten roolia kodin ja perheen hoidossa.
Naiset
ovat
kuitenkin
jääneet
digitalisaatiokehityksessä
paitsioon.
Miesvaltainen ICT-ala kasvaa kasvamistaan, ja naisia on alan töissä ja
koulutusohjelmissa vain pieni osa. Erot näkyvät jo peruskoulussa, jossa matematiikka
ja fysiikka kiinnostavat poikia enemmän kuin tyttöjä. Tytöt Suomessa ovat OECDmaiden kärjessä luonnontieteiden osaajina, mutta eivät kuitenkaan valitse alan
opintoja.
Tyttöjä tulee kannustaa matemaattisten aineiden pariin ja naisia
opiskelemaan tekniikan ja luonnontieteiden aloille. Teknisten alojen
sukupuolieroja on purettava, ja alan työmarkkinoista on tehtävä inklusiiviset naisille.
Digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi myös naisvaltaisiin aloihin. Meidän on pidettävä
huoli, että naiset eivät ole pelkässä loppukäyttäjän roolissa vaan aktiivisesti mukana
koko yhteiskuntaa muovaavien digitaalisten työkalujen ja palvelujen kehittämisessä.
Hyvät ystävät,
Naisjärjestöjen Keskusliitto on yli 100-vuotias naisjärjestöjen kattojärjestö, johon
kuuluu 58 jäsenjärjestöä ja yli 400 000 naista. Olemme mukana aktivoimassa naisia
digitalisaatioon
ja
vaikuttamassa
yhteiskunnassamme
naisten
asemaan
digitalisaatiossa.

Myös ensi maanantaina New Yorkissa alkavan YK:n naisten asema -toimikunnan
istunnon, YK:n toiseksi suurimman kokouksen, teemana on juuri naiset ja digitalisaatio.
Suuri kiitos Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimistolle hyvästä
yhteistyöstä tässä tärkeässä teemassa. Meillä on ollut ilo saada koolle asiantunteva
puhuja- ja panelistikattaus ja salin täydeltä yleisöä.
Naisjärjestöjen Keskusliitto jatkaa keskustelua Naisjärjestöjen Naiset
digiajassa –kevättapahtumassa keskiviikkona 2. toukokuuta tässä samassa salissa.
Olette kaikki lämpimästi tervetulleita mukaan!
Antoisaa seminaaria teille kaikille!

