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Pääkirjoitus

monet kasvot
M

onta kertaa ovat ihmiset haaveilleet
tavarain tasaisempaa jakoa. Siitä ei
olisi mitään hyötyä niin kauan kuin sivistysmäärät pysyvät epätasaisina. Mutta jos
oppi ja sivistys saataisiin jaettua tasaisemmin,
silloin katoaisivat luokkarajat itsestään.”
Santeri Alkio painotti eri yhteiskuntaryhmien
välisten erojen tasoittamisen tärkeyttä - hän oli
köyhien ja erityisesti köyhän maaseutuväestön
asialla. Näin Santeri Alkion 150-vuotisjuhlavuonna me Keskustanaiset haluamme paneutua nykyajan köyhyyteen – sen uusiin muotoihin ja moninaisuuteen. Vaikka köyhyyttä ei itse
kokisi, se koskettaa.

Sydämen sivistyksen
puute on arvojen köyhyyttä,
ja pelottava osa
nykyajan köyhyyttä.

Suomessa köyhäksi lasketaan kotitalous,
jonka tulot ovat alle 60 prosenttia muiden kotitalouksien tuloista. Tämä suhteellinen köyhyys
tarkoittaa sitä, ettei rajan alle jäävillä ole taloudellista mahdollisuutta pitää yllä keskimääräistä elintasoa. Yhteiskuntamme monenlaiset
tukiverkostot suojelevat meitä absoluuttiselta
köyhyydeltä, jossa mihinkään elämisen fyysisiin välttämättömyyksiin ei ole varaa.
Rahalla mitattava köyhyys koskettaa melkein jokaista suomalaista jossain elämänvaiheessa. Joka toinen korkeakouluopiskelija tuntee itsensä köyhäksi. Lapsiperheissä raha on
usein tiukalla, yksinhuoltajaperheissä lapsiköyhyys on nelinkertaistunut 1990-luvun lopulta. Työelämästä putoaminen voi osua jokaisen kohdalle, työ olisi työttömälle sitä parasta
sosiaaliturvaa. Joka viides yksinyrittäjä elää
köyhyysrajan alapuolella. Monelle takuueläkeläiselle köyhyys tarkoittaa halpaa makkaraa,

epäpuhtautta ja jokapäiväistä eristäytymistä,
kun bussi maksaa ja kävellä ei jaksa.
Köyhyys koskettaa vielä useammin naisia, alkaen yksinhuoltajuudesta ja lyhyistä pienipalkkaisista työsuhteista aina pieniin eläkkeisiin
saakka. On todella huolestuttavaa, että vähävaraisten elinikä on muita lyhyempi ja terveys
heikompi. Laadukasta ja nopeaa terveydenhuoltoa, kuten työterveys- saati yksityistä terveydenhuoltoa ei usein ole mitään mahdollisuutta
saada.
Laajemmin voidaan ajatella, että yksilö on
köyhä, jos häneltä puuttuvat mahdollisuudet
oman elämänsä hallintaan. Taloudellinen köyhyys johtaa siihen, että ihminen ei kykene huolehtimaan omista perustarpeistaan. Sosiaalisessa köyhyydessä koulutus ja terveydenhuolto
puuttuvat. Joltakin voi taas puuttua mahdollisuudet osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Nämä mahdollisuudet ja niiden puuttuminen ovat usein kasautuvia.
Suomalaisiin iskostunut häpeän tunne estää
jopa puolta toimeentulotukeen oikeutetuista hakemasta kipeästi tarvitsemaansa tukea. Asian
kääntöpuoli, sosiaalietuuksien väärinkäytökset, ovat osaltaan osoitusta arvojen ja yrittämisen halun köyhyydestä, usein myös periytyvästä
köyhyydestä. Osaltaan järjestelmämme kannustaa tähän, sillä esim. työnteko ei aina ole se kannattavin vaihtoehto.
Hiuksia nostattavia ovat tutkimukset, joiden
mukaan rikkaammat ihmiset kärsivät empatian puutteesta ja ovat vähävaraisia paljon ahneempia. Sydämen sivistyksen puute on arvojen
köyhyyttä, ja pelottava osa nykyajan köyhyyttä.
Tässäkin asiassa Alkion ajatukset ovat ravisuttavan ajankohtaisia. Köyhyyskierteen katkaisu
vaatii usein vain herkkää mieltä toisen hädälle
ja tahtoa tarttua toimeen.
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