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Suomella on pitkät perinteet tasa-arvon vaalimisessa ja sukupuolten tasa-arvon edistämisessä maailmassa. Suomessa naiset saivat täydet poliittiset oikeudet ensimmäisenä maailmassa
vuonna 1906. Jo sitä ennen Suomessa toteutettiin yhtäläinen perintöoikeus 1878, ja naiset
saivat oikeuden suorittaa yliopistotutkinnon vuonna 1882. Suomessa naiset ovat itsenäisyytemme aikana toimineet lähes kaikissa yhteiskunnan keskeisissä johtotehtävissä mukaan
lukien tasavallan presidentin ja pääministerin tehtävät.
Keskustelu tasa-arvosta on aina ajankohtaista ja erityisesti tänä päivänä, myös Euroopassa
ja muualla läntisessä maailmassa. Tasa-arvo on mahdollisuus kaikille yhteiskunnille maailmassa. Siksi Suomi juhlistaa itsenäisyytensä juhlavuotta perustamalla kansainvälisen tasaarvopalkinnon, jonka tavoite on ylläpitää tasa-arvokeskustelua sekä parantaa naisten ja tyttöjen asemaa maailmassa.

PALKINTO
Tasa-arvopalkinnon on perustanut Suomen hallitus 100-vuotisjuhlavuoden päätöksenä. Palkinto luovutetaan ensimmäisen kerran syksyllä 2017, ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Palkintosumma on vuonna 2017 suuruudeltaan 150 000 euroa, ja se rahoitetaan kehitysyhteistyömäärärahoista. Palkinnon saajaa ehdottaa valtioneuvoston kanslian nimeämä palkintolautakunta. Vuonna 2017 palkintolautakuntaan kuuluvat sen puheenjohtajana Tampere-talon
toimitusjohtaja Paulina Ahokas, Suomi 100 -juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen
sekä kirjailija ja tutkija Rosa Meriläinen. Palkinnon luovuttaa valtioneuvoston jäsen.
Palkinnon voi saada henkilö tai toimija, joka on merkittävällä tavalla edistänyt sukupuolten
tasa-arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla. Palkinnon saajan kansallisuutta ei ole rajattu. Palkintoon kuuluvaa rahapalkintoa palkittava ei saa omaan käyttöönsä. Hänen on nimettävä palkintorahan saajaksi käytännön avustuskohde, jolla vahvistetaan naisten asemaa.
Vuonna 2017 palkintolautakunnan harkinnan pohjaksi voi jättää ehdotuksia Suomesta ja
maailmalta palkinnon saajasta 19.3.–31.5.2017 välisenä aikana.

PALKINNON KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS
Palkinnon saajan on osoitettava palkintosumma kehitysapukohteeseen, jolla edistetään naisten asemaa. Osoitettavan kohteen on täytettävä niin kutsutut ODA-kriteerit (Official
Development Assistance). Tällä tarkoitetaan julkisen sektorin kehitysmaihin suuntautuvia
toimenpiteitä tai avustusvirtoja, joiden tavoitteena on kehitysmaiden taloudellisen kehityksen
ja hyvinvoinnin edistäminen. Kehitysavuksi lasketaan myös yleistuet kansainvälisille järjestöille, jotka on määritelty ODA-kelpoisiksi.
Palkinto toteutetaan käytännössä siten, että palkinnon saaja valitsee kehitysapukelpoisen
kohteen. Käytännön toteutuksen ml. tarvittavat sopimukset, varojen siirron kohteelle sekä
toimeenpanon ohjauksen, seurannan ja arvioinnin suorittaa Suomen ulkoasiainministeriö.

