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Teiniraskaudet ovat vähentyneet Englannissa merkittävästi. Kyla (vas.) Sammy, Lilly ja Mimi pitivät tyttöjeniltaa Mimin kotona.

TEINA RYYNÄNEN / LEHTIKUVA

Luuloista 
tiedoksi, 
lupasi teini-
raskaus-
strategia
Anne Salomäki / STT

Teiniraskaudet olivat Englan-
nissa pitkään maan tapa.

– Ilmiö oli ennen hyväksyt-
ty englantilainen juttu, kuvailee 
Alison Hadley, Bedfordshiren 
yliopiston Teenage Pregnancy 
Knowledge Exchange -yksikön 
johtaja.

Hän johti Englannissa vuon-
na 1999 lanseeratun Teenage 
Pregnancy Strategyn toteutta-
mista.

Hadleyn mukaan suurin 
strategian tuoma muutos oli 
se, että kun aiemmin konser-
vatiivihallitukset suhtautuivat 
teiniraskauksiin terveyson-
gelmana, strategian luonut 
työväenpuoluehallitus tarra-
si toimeen kokonaisvaltaises-
ti. Työhön valjastettiin mukaan 
paikalliset toimijat.

– Tietoa alettiin jakaa ja vää-
riä luuloja korjattiin, ehkäisyn 
ja luottamuksellisen avun saa-
tavuutta parannettiin ja teinien 
vanhemmille tarjottiin tukea, 
Hadley luettelee.

Teiniäitiyden stigmaan puuttumi-
nen on haasteellista. Hadley tote-
aa, että jotta hallitus voi puuttua 
asiaan, se on nähtävä ongel-
mana.

– Jos teiniäitiyttä ei olisi iden-
tifi oitu ongelmaksi, olisi ollut 
vaikea perustella, miksi tilan-
teen on muututtava.

Englannissa on edelleen 
enemmän teiniraskauksia kuin 
muissa vastaavissa Euroopan 
maissa. 

Hadley selittää tätä muun 
muassa sillä, että Englannis-
sa epätasa-arvoisuus on suu-
rempaa kuin vertailumaissa.  
Köyhillä alueilla teini-ikäisten 
tyttöjen on suorastaan oletettu 
tulevan raskaiksi, koska se on 
saatettu nähdä mahdollisuutena 
parantaa elämänlaatua.

Hadleyn mukaan strategian tavoit-
teena oli tehdä raskaudesta nimen-
omaan valinta, ei oletusarvo.

Nuoret naiset haluttiin myös 
pitää koulun penkillä tarjoa-
malla esimerkiksi ilmaista las-
tenhoitoa opetuksen ajaksi.

Vaikka Englannissa ilmainen 
ehkäisy ei ole onnistunut estä-
mään teiniraskauksia, Hadley 
pitäisi suurena virheenä, jos 
ehkäisystä tehtäisiin yhtäkkiä 
maksullista. 

Silloin nuoret saattaisivat tur-
vautua vähemmän luotettaviin 
menetelmiin.

Macronin kannatus on laskussa
PARIISI Ranskan presidentin 
Emmanuel Macronin kannatus 
on laskenut, käy ilmi tuoreesta 
mielipidemittauksesta. Macro-
nin kannatus on mittauksen 
mukaan laskenut 10 prosent-
tiyksikköä viime kuusta, jolloin 

häntä kannatti 64 prosenttia 
ranskalaisista. 

Journal du Dimanche -lehden 
Ifop-tutkimuslaitoksella teet-
tämään kyselyyn vastasi reilut 
1 900 ranskalaista heinäkuun 
17. ja 22. välisenä aikana.

Kongon tilanne kiristyy
KINSHASA Kongon demokraatti-
sessa tasavallassa oppositio julkis-
ti viikonloppuna suunnitelmansa, 
jolla yritetään pakottaa presidentti 
Joseph Kabila vallasta. Suunnitel-
maan kuuluu muun muassa elo-
kuussa pidettävä kaksipäiväinen 

yleislakko ja mielenosoituksia.
Oppositio on huolestunut siitä, 

että vuodesta 2001 lähtien vallassa 
ollut Kabila yrittäisi jäädä valtaan 
perustuslain vastaisesti. Kabila 
kieltäytyi viime vuonna eroamasta 
virkakautensa päätyttyä.


