
Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin kattava raportti Tyttöjen oikeudet ovat 
ihmis oikeuksia paljastaa, miten laajasti tytöt jäävät näkymättömiin kansainvälisessä 
oikeu dessa ja millaisia seurauksia sillä on. Raportti esittää myös suosituksia, joilla 
valtiot, YK-elimet ja kansalais yhteiskunta voivat vahvistaa tyttöjen oikeuksia.

Ihmisoikeudet kuuluvat myös tytöille. Miksi tytöt silti
yhä joutuvat kamppailemaan oikeuksiensa puolesta?

Mitä me voimme tehdä tyttöjen aseman paranta miseksi?

Havainnot:
 » Tytöt jäävät käytännössä näkymättömiin kansain -
väli sissä sopimuksissa, joiden pitäisi olla tyttöjen 
oikeuksien peruskiviä. Keskeisimmät sopimukset, 
kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva 
yleissopimus (CEDAW) ja lapsen oikeuksien 
yleissopimus (CRC), eivät huomioi riittävästi tyttöjä  
ja heidän erityistarpeitaan.

 » Valtaosa kansainvälisistä asiakirjoista on sukupuoli- 
ja ikäneutraaleja. Niissä puhutaan yleisesti lapsista, 
teineistä, nuorista tai naisista, mutta tytöt omana 
ryhmänään jäävät vähälle huomiolle. Kiistanalaisina 
pidetyt tyttöjen oikeudet, kuten seksu aali- ja 
lisääntymisterveys sekä -oikeudet, mainitaan vain 
satunnaisesti kansainvälisessä oikeudessa. 

 » Valtiot ovat tehneet varaumia, joiden avulla ne 
irrottautuvat yhteisesti sovituista velvotteista tyttöjä 
kohtaan. Valtaosa varaumista koskee seksuaali- ja 
lisääntymis terveyttä sekä -oikeuksia käsitteleviä 
artikloja, ja ne heikentävät valtioiden sitoutumista 
tyttöjen oikeuksiin.

Suositukset: 
1. Valtioiden tulee edistää tyttöjen oikeuksia 

koskevaa keskustelua erottamalla tyttöjen 
ihmisoikeudet naisten tai lasten oikeuksista. 

2. Valtioiden tulee nimittää YK:hon tyttöjen 
oikeuksien erityisraportoija. 

3. CEDAW- ja CRC-komiteoiden tulee laatia 
yhteinen yleiskommentti / -suositus, jossa 
tyttöjen oikeudet määritellään selkeästi. 

4. Tytöt ja heidän oikeutensa eivät saa joutua 
politiikan pelinappuloiksi. 

5. Valtioiden pitää kuunnella paremmin tyttöjä, jotta 
tyttöjen kohtaama todellisuus välittyisi paremmin 
kansainvälisiin normeihin. 

6. Jäsenvaltioiden tulee vetää pois kaikki varaumat, 
joita ne ovat tehneet tyttöjen oikeuksien kannalta 
keskeisiin sopimuksiin ja toimintaohjelmiin.

Lue raportti: www.girlsrightsplatform.org

http://www.girlsrightsplatform.org
http://www.girlsrightsplatform.org
http://www.plan.fi
http://www.girlsrightsplatform.org


Tyttöjen oikeudet eivät toteudu
tasa-arvo
Sukupuolten välisen tasa-arvon
saavuttaminen maailmassa kestää
nykyvauhdilla sata vuotta.

koulutus
Arviolta 62 miljoonaa
kouluikäistä tyttöä ei käy koulua.

lapsiavioliitot
Joka vuosi 12 miljoonaa alaikäistä
tyttöä menee naimisiin, osa heistä
jopa alle 10-vuotiaana.

teiniraskaudet
Raskauteen ja synnytykseen liittyvät
komplikaatiot ovat teini-ikäisten
tyttöjen toiseksi yleisin kuolinsyy.

OPPIA
Tytöt saavat laadukkaan
peruskoulutuksen, jolla 
pärjäävät elämässä ja 
voivat hankkia elannon.

JOHTAA
Tytöt voivat vaikuttaa 
heitä koskeviin asioihin 
ja tehdä itse elämäänsä 
koskevat päätökset.

PÄÄTTÄÄ
Tytöt voivat vaikuttaa 
heitä koskeviin asioihin 
ja osallistua yhteiseen 
päätöksentekoon.

MENESTYÄ
Tytöt voivat kasvaa 
tasa-arvoisesti ilman 
syrjintää, pelkoa tai 
väkivaltaa.

Plan haluaa oikeudenmukaisen maailman,
jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat

lainsäädännössä ja 
politiikassa paikallisella, 

kansallisella
ja kansainvälisellä tasolla

sosiaalisissa normeissa, 
asenteissa ja käytännöissä

sosiaalisissa ja taloudellisissa
voimavaroissa

Vaikutamme 
päättäjiin

Edistämme positiivisia 
asenteita ja käytäntöjä

Vahvistamme
ja mobilisoimme

kansalaisyhteiskuntia

Autamme 
katastrofeissa

Yhdessä kumppaneidemme kanssa

Saadaksemme aikaAN pysyviä muutoksia

jotta tytöt voivat:

Lue lisää: plan.fi

http://plan.fi

