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KORONAKRIISI HEIKENTÄÄ SEKSUAALI-
JA LISÄÄNTYMISTERVEYTTÄ JA -
OIKEUKSIA

Koronapandemia uhkaa niitä edistysaskelia, joita seksuaalioikeuksien
eteen on otettu viimeisten vuosien aikana. Pandemian seurauksena
seksuaaliväkivalta on lisääntynyt lähes kaikkialla maailmassa. Pääsy
perhesuunnittelu- ja äitiysterveyspalveluihin on vaikeutunut eikä
ehkäisyvälineitä ole riittävästi saatavilla, mikä on johtanut
suunnittelemattomien raskauksien kasvuun. Seksuaali- ja
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien toteutuminen on jokaisen
ihmisoikeus. Jokaisen oikeudet tulee turvata myös poikkeusoloissa.

Pandemian ja liikkumisrajoitusten seurauksena etenkin naisiin ja tyttöihin
kohdistuva väkivalta on lisääntynyt räjähdysmäisesti joka puolella
maailmaa. Väkivaltatapaukset ovat kasvaneet mm. Keniassa ainakin 30
prosentilla ja Brasiliassa 36 prosentilla ja samanlaista kehitystä on
huomattavissa joka puolella maailmaa.

Pandemian seurauksena seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut  on
nähty toissijaisina. Monissa maissa perhesuunnittelu-
ja äitiysterveyspalvelut on suljettu, koska terveydenhoidon resurssit on
siirretty pandemian hoitoon. Kuitenkin seksuaali- ja
lisääntymisterveyspalvelut kuuluvat perustarpeisiin, eikä niistä tule leikata
missään olosuhteissa.

YK:n väestörahasto UNFPA arvioi, että pandemian
seurauksena lapsiavioliittoja on 13 miljoonaa enemmän vuoteen
2030 mennessä kuin ilman pandemiaa.
Tyttöjen sukuelinten silpomisen ennustetaan nousevan 2
miljoonalla tapauksella 2030 mennessä, koska käytäntöjä estävät
ohjelmat ovat keskeytyneet.

Haitalliset perinnetavat ovat lisääntyneet pandemian aiheuttaman
epävakauden seurauksena. 

Ennen pandemiaa 40 prosenttia raskauksista oli suunnittelemattomia ja
määrä on vain lisääntynyt pandemian seurauksena. UNFPA:n arvioi,
pandemian ensimmäisen puolen vuoden johtavan ainakin 7 miljoonaan
suunnittelemattomaan raskauteen kehittyvissä maissa. Yksi selittävä tekijä
tälle on ehkäisyvälineiden saatavuuden heikentyminen, koska
tuotantolaitosten valmistuskapasiteetti on heikentynyt pandemian
seurauksena. Esimerkiksi Kiinassa ja Malesiassa kondomien tuotanto on
vähentynyt  100 miljoonalla. Tämä on johtanut ehkäisyvälineiden
puutteeseen monissa maissa, esimerkiksi Mosambikissa ja Venezuelassa. 

SEKSUAALIOIKEUKSIEN TILA GLOBAALISTI  
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VAIKUTTAMISTYÖ: Suomen tulee tehdä vahvaa vaikuttamistyötä yhdessä saman mielisten
maiden kanssa naisten oikeuksien ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien
puolustamiseksi. Suomen ja Euroopan unionin tulee tuomita toimenpiteet, jotka heikentävät
yksilön seksuaalioikeuksia sekä ottaa vahvasti kantaa naisten oikeuksien heikentämistä
vastaan, kuten aborttioikeuden rajoittaminen (Puola, Slovakia) sekä Istanbulin
sopimuksesta irtaantuminen (Puola, Turkki). 

UNIVERSAALI TERVEYSKATTAVUUS: Jotta seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut toteutuvat
jokaisen yksilön kohdalla kaikkina ajankohtina tulee nämä sisällyttää universaaliin
terveyskattavuuteen. Suomen on tärkeää edistää tätä tavoitetta yhdessä muiden saman
mielisten maiden kanssa sekä EU:ssa että YK:ssa. 

HUMANTAARINEN APU: Pandemian ohella humanitaariset kriisit jatkuvat ja on tärkeää, että
Suomi jatkaa humanitaarista tukea. Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet tulee
sisällyttää vahvemmin Suomen humanitaariseen työhön, humanitaarisen linjauksen
mukaisesti. 

MONENKESKINEN YHTEISTYÖ: Monenkeskinen yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan ja
seksuaalioikeuksia puolustavien tahojen yhtenäisen linjan pitäminen merkittävää.
Kansainvälisten järjestöjen rahoitus pitää turvata, jotta pandemia ei lisää globaalia
eriarvoisuutta ja heikennä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Suomen
kehityspolitiikan tavoitteiden mukaisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien, etenkin seksuaali- ja
lisääntymisterveyden ja -oikeuksien, edistäminen tulee olla Suomen prioriteetti myös
poikkeustilanteessa.
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MITÄ TULEE TEHDÄ?

Naisten oikeuksia ja seksuaalioikeuksia vastustava liike on vahvistunut
koronan aikana. Liike käyttää pandemiaa mahdollisuutena edistää omaa
agendaa sekä levittää väärää tietoa ja propagandaa. Esimerkiksi Etiopiassa
on levitetty tietoa, että koronapandemia johtuu naisten tekemistä
aborteista. 
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Järjestöjen tarjoamat palvelut ovat vaikeuksissa.
Perhesuunnittelujärjestöjen kattojärjestö IPPF:n 173 jäsenestä 88 prosenttia
on joutunut vähentämään seksuaaliterveyspalveluiden saatavuutta
pandemian takia. Järjestöjen palvelut on suunnattu usein kaikista
haavoittuvassa asemassa oleville ja nuorille.
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Lisätietoja: 
Eduskunnan seksuaalioikeudet ja kehitysryhmän puheenjohtaja
Saara Hyrkkö
saara.hyrkko@eduskunta.fi 
+358 407 197 604 

Elina Korhonen, ryhmän sihteeri
elina.korhonen@vaestoliitto.fi 
+358 50 5148827 


