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Tämä teksti on GEF ry:n suomennos 3.1.2019 tiedelehti Science Daily:n julkaisemasta artikkelista 
”New measure of equality reveals a fuller picture of male well-being” 
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/190103152911.htm. Tekstin lopussa on linkki 
varsinaiseen tutkimusartikkeliin1.

Uusi tasa-arvon mittari antaa täydemmän
kuvan miesten ja poikien hyvinvoinnista

Mittaustapa tunnistaa miesten kohtaamat haasteet, joita on tutkijoiden
mukaan aliarvioitu joissain maissa

Tiivistelmä: Tutkijat sanovat, että uusi tapa sukupuolten epätasa-arvon mittaamiseen on reilumpi 
sekä miehille että naisille ja antaa yksinkertaisen mutta tarkemman kuvan ihmisten hyvinvoinnista, 
kuin aikaisemmat laskutavat. Uusi Sukupuolten epätasa-arvon perusindeksi (Basic Index of 
Gender Inequality, BIGI) keskittyy kolmeen tekijään – koulutusmahdollisuuksiin, terveen elämän 
elinajanodotteeseen sekä yleiseen tyytyväisyyteen elämässä.

Tutkijat Missourin yliopistosta USA:sta ja Essexin yliopistosta Iso-Britanniasta sanovat, että uusi 
tapa sukupuolten epätasa-arvon mittaamiseen on reilumpi sekä miehille että naisille ja antaa 
yksinkertaisen mutta tarkemman kuvan ihmisten hyvinvoinnista, kuin aikaisemmat laskutavat. Uusi 
Sukupuolten epätasa-arvon perusindeksi keskittyy kolmeen tekijään – koulutusmahdollisuuksiin, 
terveen elämän elinajanodotteeseen sekä yleiseen tyytyväisyyteen elämässä.

”Laskimme BIGI-luvut 134 maalle, joiden yhteenlaskettu väestömäärä on 6,8 miljardia ihmistä,” 
sanoi David Geary, psykologian professori Missourin yliopistosta tutkimuksesta, joka julkaistiin 
tänään PLOS ONE:ssa, yhdessä maailman johtavista vertaisarvioiduista tiedejulkaisuista. ”Yllättäen
uusi mittauksemme viittasi siihen, että miehet ovat keskimäärin heikommassa asemassa kuin naiset 
91 maassa, kun taas naiset ovat heikommassa asemassa 43 maassa. Pyrimme korjaamaan naisten 
ongelmia painottavan ennakkoasenteen aikaisemmissa mittauksissa ja samalla kehittämään 
yksinkertaisen mittaustavan, joka on hyödyllinen missä tahansa maassa taloudelliseen kehitykseen 
katsomatta.”

BIGI-mittaustavan mukaan kehittyneimmät maat ovat lähimpänä sukupuolten tasa-arvon 
saavuttamista, vaikkakin pienellä erolla naisten hyväksi. Vähiten kehittyneissä maissa naiset ovat 
lähes aina miesten takana – suurelta osin siksi, että heillä on huonommat mahdollisuudet saada hyvä
koulutus. Kuva on sekavampi keskitason kehityksen maissa, joista lähes yhtä monessa naiset ovat 
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miehiä jäljessä kuin toisin päin. Miesten huonompi asema johtuu suurelta osin heidän lyhyemmästä 
eliniästään.

Aikaisemmin Global Gender Gap Index, joka otettiin käyttöön 2006, oli yksi vakiintuneimmista ja 
käytetyimmistä kansallisista sukupuolten epätasa-arvon mittareista. Mutta Stoet ja Geary väittävät, 
ettei se mittaa miehiin kohdistuvia ongelmia, kuten samasta rikoksesta saatavat kovemmat 
rangaistukset, pakollinen asepalvelus, sekä lukuisammat työkuolemat. Global Gender Gap Indexin 
monimutkaisuus tarkoittaa myös, että joskus on vaikeaa nähdä, johtuvatko sukupuolierot epätasa-
arvosta vai henkilökohtaisista valinnoista.

”Yksikään tämänhetkinen sukupuolten epätasa-arvon mittaustapa ei täysin huomioi ongelmia, jotka 
kohdistuvat pääsääntöisesti miehiin, joten ne eivät täysin mittaa, kuinka mikäkin valtio edistää 
kaikkien kansalaistensa hyvinvointia,” sanoo Gijsbert Stoet, psykologian professori Essexin 
yliopistosta. ”BIGI tarjoaa yksinkertaisemman tavan käsitellä sukupuolten epätasa-arvoa ja 
keskittyy elämänalueisiin, jotka ovat keskeisiä kaikille ihmisille.”

Tutkijat sanovat, että kun BIGI lisätään olemassa olevien mallien joukkoon, se antaa lisätietoa, jolla
saadaan kokonaisvaltaisempi kuva sukupuolten epätasa-arvosta, ja jota päättäjät voivat käyttää 
muutosten tekemisessä miesten ja naisten elämänlaadun parantamiseksi.

”Kansainvälisesti parannuksia sukupuolten yhdenvertaisuuteen voidaan saada keskittymällä 
koulutukseen vähiten kehittyneissä maissa ja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon keskitasoisesti 
ja korkeasti kehittyneissä maissa,” Stoet sanoi.

”BIGI:ssä keskitymme asioihin, jotka ovat tärkeitä kaikille naisille ja miehille joka maassa 
taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä riippumatta, sekä ottamalla mukaan tekijöitä, jotka voivat
asettaa joko miehet tai naiset huonompaan asemaan,” Geary sanoi. ”Tämänhetkiset tasa-arvon 
mittarit ovat yleisesti vinoutuneet painottamaan naisten ongelmia, eivätkä siksi varsinaisesti mittaa 
sukupuolten välistä tasa-arvoa.”
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