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Tytti Tuppurainen:
Taantuuko tasa-arvo?
s. 18

”Naisten työmarkkina-asema ei ole niin
vahvasti turvattu, kuin pitäisi. Julkisen
sektorin vaikeudet uhkaavat naisten
työpaikkoja hyvinvointialalla.”
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H

än alusti syyskuussa Yhteis- Toisaalta SDP:n sisältä löytyy paljon
kuntapoliittisen sos.dem. yhväkeä, joka rummuttaa markkinaliberadistyksen tilaisuudessa otsolla lismin puolesta. Tällöin unohtuu, että
”Miten saada SDP:n kannatus kokoomus puolueena ajaa itse ensimnousuun”. Kannatuksen laskuun on Ma- mäisenä 1900-luvun alun köyhäinhoitorinin mukaan ainakin kolme perustavan- ja yövartijavaltiota.
laatuista syytä:
- Ensinnäkin puolue on menettänyt
Ei kokoomuksen, median eikä
asemaansa yhteiskuntaa uudistavana
voimana. Toiseksi puolue ei ole kyennyt yhteiskunnan vika
vastaamaan globalisaatio- ja lokalisaatio- - Tulin itse SDP:n toimintaan 2000-lukehitykseen ja kolmanneksi puolue on
vun puolivälissä, yhtenä niistä harvoista,
epäonnistunut uuden sukupolven tavoit- jotka selattuaan puolueohjelmia valittamisessa.
sevat sen, jonka kokevat olevan lähinnä
- SDP on historiansa
omaa ajatusmaailmaansa.
aikana ollut vahva yhteis- Nyt kun olen ollut
TODELLINEN
kuntaa uudistava voima.
puolueen varapuheenKYSYMYKSENASETTELU johtajana jonkin aikaa,
Puolueen ajamien ja
toteuttamien uudistusten
ÄÄNESTÄJÄRYHMIEN
tajuan hyvin, miksi
joukkoon voi lukea ison
VÄLILLÄ EI SUINKAAN SDP:n kannatus on ollut
osan hyvinvointivaltion
OLE SE, OVATKO MIEHET alimmillaan vain 13,8
peruskivistä. Samalla kun
prosenttia. Nythän se on
TAI NAISET JÄTTÄNEET jo noussut yli 15 prosentpohjoismainen hyvinPUOLUEEN, VAAN
vointivaltio on laajasti
tiin, eikä mielestäni ole
hyväksytty puoluekentän
LÖYTÄVÄTKÖ UUDET
estettä sille, ettei se voisi
eri laidoilla, ovat myös
olla 20 tai 25.
SUKUPOLVET SDP:N.
kadonneet sosialidemo- Ei ole kokoomuksen,
kraattien keskeiset poliitmedian eikä yhteiskuntiset vastavoimat.
nan vika, että demareilla ei mene hyvin.
- Ajatushautomo Liberan entinen
Puolueen on pakko uudistaa toimintatutkimusjohtaja, kokoomuksen kansantapansa, jotta se saisi nuoria mukaan.
edustaja Elina Lepomäki on todennut,
Organisaatio ei toimi, järjestökulttuuri
että demarit ovat nykypäivän konservaja -rakenne ovat jäykät ja vanhanaikaiset.
tiiveja. Väitteessä on sen verran perää,
- SDP ei ole myöskään kyennyt vasettei puolue ole saanut esimerkiksi pien- taamaan globalisaation ja toisaalta lokayrittäjiksi siirtyneistä tai pakotetuista
lisaation mukanaan tuomiin ilmiöihin.
koppia. Myöskään ay-liike ei ole kyennyt Tämä koskee paitsi politiikan sisältöjä,
riittävän tehokkaasti ajamaan epätyypil- myös sitä, missä politiikkaa tehdään.
lisissä työsuhteissa työskentelevien etuja. Vaikka puolue onkin ajanut päätöksen-
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teon ylikansallistamista, kuten Suomen
EU-jäsenyyttä, on politiikan position
muutos silti tullut valtiojohtoista politiikkaa korostavalle puolueelle jonkinasteisena haasteena.
- Lisäksi SDP ei ole onnistunut tavoittamaan nuorta sukupolvea yhtä
tehokkaasti kuin jotkut muut puolueet.
Puolue näyttäytyy uudelle äänestäjäkunnalle pysähtyneeltä ja vaikeasti lähestyttävältä. Todellinen kysymyksenasettelu
äänestäjäryhmien välillä ei suinkaan ole
se, ovatko miehet tai naiset jättäneet
puolueen, vaan löytävätkö uudet sukupolvet SDP:n.

Sosialidemokratialle on
edelleen tilausta
- Edellä kuvatuista kipukohdista huolimatta sosialidemokraattista aatetta ja
arvoja edistävälle puolueelle on aina
tilausta. Kyse on siitä, kykeneekö SDP
ottamaan roolinsa sosialidemokraattisen
hyvinvointivaltiomallin kehittäjänä ja
uudistajana.
- Siinä missä Lasse Lehtinen arvelee
SDP:n äänestäjien siirtyneen kokoomukseen, näen, että entistä suurempi
osa ihmisistä on siirtynyt katsomoon.
Äänestysprosentit ovat laskeneet ja
epätietoisten äänestäjien osuus kaikista
äänestäjistä on lisääntynyt. Selkeät vaihtoehdot ja valinnanpaikat uupuvat.
- Puolueen ehdoton vahvuus on ollut
vahva yhteistyökyky ja pragmaattinen
ote politiikan tekemiseen. Matkan varrella on kuitenkin unohtunut, minkä
vuoksi kompromisseja haetaan ja reaa-

”Toisaalta, jos en olisi käsitellyt
ympärileikkausta, kirjan antama kuva
naisen elämästä tuon ajan Somaliassa
ei olisi totuudenmukainen. ”

Tasa-arvo ei etene ilman tekoja – Susanna Huovinen
Ruotsin demareilla selkeä linja: Suomen kannattaa seurata esimerkkiä – Anette Karlsson
SDP:n on pakko uudistua, jos nuoret halutaan saada mukaan – Sanna Marin
Työelämä muuttuu – kuinka pärjätä muutoksessa? – Päivi Lipponen
SDP:n ei pidä neuvotella ihmisoikeuskysymyksistä – Maria Feodorow
Taantuuko tasa-arvo? – Tytti Tuppurainen
Tuumasta toimeen! – Nelli Baran
Erkki Tuomioja jatkaa työtä rauhan ja tasa-arvon hyväksi – Pirkko Jyväkorpi
Olen oppinut pärjäämään enkä säälittelemään itseäni – Leena Saari
”Tänään olen onnellinen, ja erilaisuus on rikkaus!” – Leena Saari
Naisnatsit- raivottaret – Liisa Jaakonsaari
Mitä naiset edellä, sitä miehet perässä – Mikko Majander

Romaaninkin täytyy kuvata historiaa totuudenmukaisesti – Nura Farah
Ujous ja tottelevaisuus ovat somalitytön aseet – Nura Farah
Kysyn feministeiltä, kuinka he aikovat lopettaa kivitykset – Mina Ahadi
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Sanna Marin, 28, on SDP:n
toinen varapuheenjohtaja.
Vuosina 2010–2012 hän toimi
Sosialidemokraattisten Nuorten
ensimmäisenä varapuheenjohtajana.
Marin valittiin 826 äänellä
Tampereen kaupunginvaltuuston
jäseneksi vuoden 2012
kunnallisvaaleissa ja tammikuussa
2013 sen puheenjohtajaksi.
Vuosina 2009–2012 hän oli
kaupunginvaltuuston ja -hallituksen
varajäsen.
Marin valmistui ylioppilaaksi
Pirkkalan yhteislukiosta
vuonna 2004. Hän opiskelee
hallintotieteitä Tampereen
yliopistossa pääaineenaan kuntaja aluejohtaminen ja valmistui
hallintotieteiden kandidaatiksi
vuonna 2012. Tällä hetkellä
Sanna kirjoittaa graduaan kuntien
poliittisen johtamisen
lipolitiikkaa tehdään. Nyt arvo- ja aatepohjaa on kirkastettava, eikä lääkkeenä
suinkaan ole siirtyminen keskelle, saati
oikeistoon. Poliittiseen keskustaan SDP
voi siirtyä ainoastaan oman politiikkansa
valtavirtaistamisen näkökulmasta.

Kolme teemaa SDP:n
tulevaisuuspolitiikkaan
- SDP:n on rakennettava selkeä vaihtoehto Suomen oikeistokonservatiivisten
puolueiden, kokoomuksen, keskustan
ja perussuomalaisten, politiikalle. Toimintamme on nojattava liberaaliin
arvopohjaan, vahvaan pohjoismaiseen
mistä
hyvinvointipolitiikkaan ja uskottavaan
puoluejohtoa valittaessa,
sosialidemokraattiseen talous-, työllimyös muunlaisten osallistumisen ja suosyys- ja ilmastopolitiikkaan.
ran vaikuttamisen välineiden käyttöön- Ennen kaikkea politiikkamme suuottoa puolueorganisaation
ren linjan on
jokaisella tasolla.
oltava äänestäKYSE ON SIITÄ, KYKENEEKÖ
- Puolueen sääntöuujiemme näköSDP:N ON RAKENNETTAVA
SDP OTTAMAAN ROOLINSA
distus on saatava valmiiksi
kulmasta ennatällä puoluekokouskauSOSIALIDEMOKRAATTISEN
SELKEÄ VAIHTOEHTO SUOMEN
koitavaa. Mikäli
della. Jäseneksi on muun
HYVINVOINTIVALTIOMALLIN
ihmiset eivät
OIKEISTOKONSERVATIIVISTEN
KEHITTÄJÄNÄ JA UUDISTAJANA. muassa voitava liittyä
hahmota, mitä
suoraan, ei vain jonkin
PUOLUEIDEN, KOKOOMUKSEN,
SDP edustaa ja
perusosaston kautta. Esimillaista politiikKESKUSTAN JA
merkiksi Saksan mallin
kaa teemme, emme myöskään saavuta
mukaisesti jäsenet voisivat äänestää myös
PERUSSUOMALAISTEN,
luottamusta, joka vaaditaan kannatuksen hallitusohjelmasta. Tämä on välttämänostamiseksi.
POLITIIKALLE.
töntä, jotta uusi sukupolvi löytää sosiali- Linjan kirkastamisen lisäksi puoludemokraattisen politiikan ja toiminnan,
een on demokratisoitava toimintatapoSanna Marin haastaa.
jaan radikaalisti ja uudistettava toimintakulttuuriaan osallisuutta tukevaksi Tämä M erja M inkkinen
tarkoittaa paitsi jäsenäänestysten järjestämelä

- Todellinen kysymyksenasettelu äänestäjäryhmien välillä ei ole se, ovatko miehet tai
naiset jättäneet puolueen, vaan löytävätkö uudet sukupolvet SDP:n, sanoo puolueen
toinen varapuheenjohtaja Sanna Marin.

”Oli onnenpotku, että pääsin irti
kotiympyröistä ja itsenäistymään, hän
arvioi nyt.”

Kuva: Jari Nie

SDP:n on pakko uudistua, jos
nuoret halutaan saada mukaan

Nura Farah:
Romaaninkin täytyy kuvata
historiaa totuudenmukaisesti
s. 30

Tasa-arvoa yli kaikkien rajojen! – Tuula Peltonen
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Sanna Marin:

Leena Saari:
Olen oppinut pärjäämään
enkä säälittelemään itseäni
s. 22
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