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Liike itsenäisen elämän puolesta

Me Itse ry:n liittokokousaloite 26.2.2020
Me Itsen johtoryhmä ja hallitus ehdottavat, että Me Itselle myönnettäisiin jäsenmaksuvapautus
Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenmaksusta toistaiseksi.
Yli puolet Me Itsen jäsenistä kuuluu paikalliseen tukiyhdistykseen ja samalla myös Me Itse ry:hyn.
Tässä tilanteessa he maksavat välillisesti kaksinkertaisen jäsenmaksun Kehitysvammaisten
Tukiliitolle omien jäsenyhdistystensä kautta.
Kaksoisjäseniä vuoden 2019 tilaston mukaan oli 561 (lähde Tukiliiton jäsenrekisteri).
Me Itsellä varsinaisia jäseniä vuoden 2019 lopussa oli 1112.
Me Itsen tukiyhdistyksiin kuuluvat jäsenet kokevat maksamansa kaksoisjäsenmaksun Tukiliitolle
epäoikeudenmukaisena.

Perustelut
Viime vuoden Tukiliiton liittokokouksessa Me Itsen jäsenmaksuvapautus evättiin, koska
vapautusta ei pidetty yhdenvertaisena ja että kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla.
Toteamme, että yhdenvertaisuus ei tarkoita sitä, että kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Sama
kohtelu ei aina takaa yhdenvertaisuuden toteutumista, sillä ihmisten ja ryhmien lähtökohdat ja
mahdollisuudet vaihtelevat yksilöllisesti.
Sanonta ”Joku tarvitsee enemmän saadakseen yhtä paljon” kuvaa yhdenvertaisuuden
perusajatusta. Sanontaa ovat vammaiset ihmiset joutuneet käyttämään vuosikymmeniä
puolustaakseen yhtäläisiä mahdollisuuksiaan tasa-arvoiseen kohteluun.
Se, että joku saa nimellisesti enemmän tai jonkun ei tarvitse maksaa jotain, ei merkitse
heikomman ihmisen tai ryhmän parempaan asemaan asettamista. Kysymys on mahdollisuuksien
tasoittamisesta, pyrkimyksestä yhtä hyvän lopputuloksen saavuttamiseen. Yhdenvertaisuuslaissa
on tästä oma pykälä nimikkeellä positiivinen erityiskohtelu. Se on toimintatapa, jossa henkilöä tai
ryhmää tuetaan erityistoimin, jos hän on ilman niitä vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan.
Emme puolusta Me Itsessä Tukiliiton jäsenosuuden maksuttomuutta sillä, että kuvaisimme
jäsenistöämme syrjäytymisen vaarassa oleviksi, säälittäviksi tai jollain muulla heidän
arvokkuuttaan loukkaavalla tavalla. Tukiliiton nimensä mukaisesti tulee puolustaa
kehitysvammaisia henkilöitä. Tasapäistäminen jäsenmaksuasiassa ei johda yhdenvertaisuuteen,
vaan se johtaa vähävaraisimmat vammaiset Tukiliiton kaksoisjäsenet pohtimaan, joutuvatko he
lopettamaan jäsenyytensä joko tukiyhdistyksessä tai Me Itsessä.

Liike itsenäisen elämän puolesta
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät ole tasapäistämistä tai samoja toimintalinjauksia, vaan
erilaisuuden tunnustamista ja pyrkimystä tasa-arvoiseen kohteluun. Jotkut vain tarvitsevat
enemmän saadakseen yhtä paljon.
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