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Demokratia ja
ihmisoikeudet
Tie rauhaan ja kehitykseen
Demokratisoituminen on ottanut 1990-luvulla jättiharppauksen eteenpäin. Epädemokraattiset hallitukset eri puolilla maailmaa ovat kukistuneet ja kansanvaltaisemmat järjestelmät nousseet niiden tilalle. Kylmän
sodan päättyminen on antanut uutta pontta myös vaatimuksille ihmisoikeuksien kunnioittamisesta kaikkialla maailmassa.
Demokratia on symbolisoinut monille köyhien valtioiden kansalaisille vapautta ja hyvinvointia. Kehitysmaiden köyhät odottavat uudistusten nostavan heidän elintasoaan. Demokratia nähdään pääsylippuna
pois köyhyydestä ja kurjuudesta.
Tie on kuitenkin hidas ja kivikkoinen. Kansanvallan vaikutukset
hyvinvointiin tulevat näkyviin vasta pitkän ajan kuluttua. Maailmassa
on edelleen paljon ihmisiä, joiden elämää leimaa moninkertainen osattomuus. Heillä ei ole puhdasta vettä, riittävästi ruokaa tai terveydenhuoltoa, he eivät voi tai saa osallistua tasa-arvoisesti yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon eikä heidän perusoikeuksiaan kunnioiteta.
Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan köyhät valtiot tarvitsevat
rikkaiden maiden apua kyetäkseen vastaamaan demokratisoitumisen
tuomiin haasteisiin ja turvaamaan ihmisoikeudet kaikille kansalaisilleen. Länsimaat ovatkin tukeneet varsin yksimielisesti kehitysmaiden
demokraattista kehitystä ja ihmisoikeuksien kunnioitusta niissä. Ihmisoikeuksien, yhteiskunnallisen tasa-arvon, kansanvallan ja hyvän hallinnon edistäminen kuuluu Suomen kehitysyhteistyön tärkeisiin päämääriin ja se on merkittävä tavoite myös EU:n kehitysmaasuhteissa.
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Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Puunhakkaaja.
Guatemala.
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Merkittävin ja tunnetuin ihmisoikeuksia koskeva asiakirja on YK:n
yleismaailmallinen ihmisoikeuksien
julistus vuodelta 1948. Julistuksen
pohjalta on solmittu joukko kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia.
Julistuksen ydinsanoma on, että
ihmisoikeudet ovat kaikkien ihmisten synnynnäisiä oikeuksia eikä valtio tai kukaan muukaan voi niitä
yksilöltä riistää. Ihmisoikeudet ovat
samat kaikille ihmisille riippumatta
rodusta, ihonväristä, sukupuolesta,
kielestä, uskonnosta, poliittisesta
mielipiteestä, omaisuudesta, syntyperästä tai muista vastaavista seikoista.
Ihmisoikeuksien julistus kattaa keskeiset ihmisoikeudet: sekä niin
sanotut kansalais- ja poliittiset oikeudet (KP-oikeudet) että niin sanotut
taloudelliset, sivistykselliset ja sosiaaliset oikeudet (TSS-oikeudet). Kansalaisoikeudet turvaavat jokaiselle ihmiselle henkilökohtaisen vapauspiirin, johon julkinen valta ei saa puuttua. Poliittiset oikeudet suojaavat
yksilön osallistumista vapaaseen yhteiskunnalliseen toimintaan. TSSoikeudet eroavat sikäli KP-oikeuksista, että niiden toteutuminen edellyttää yleensä julkiselta vallalta aktiivista toimintaa eikä pelkästään pidättäytymistä puuttumasta yksilön vapauspiiriin.
Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden periaate
vahvistettiin ihmisoikeuksien maailmankonferenssissa Wienissä vuonna
1993. KP- ja TSS-oikeudet ovat yhtä tärkeitä ja niiden toteutuminen liittyy toisiinsa. Sananvapaudella on merkitystä vain silloin kun ihmiset
osaavat lukea.
Yksilön suojaavien oikeuksien lisäksi erityisesti kehitysmaat ovat
korostaneet kokonaisia kansoja tai kansanryhmiä suojaavien ihmisoikeuksien merkitystä (ns. solidaarisuusoikeudet). Ajatuksena on, että
yksilölliset ihmisoikeudet voivat toteutua vain yhteiskunnassa, jossa
myös eri ihmisryhmät saavat nauttia taloudellisesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä itsemääräämisoikeudesta. Viime aikoina on soli-
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I HMISOIKEUKSIEN JULISTUKSEN MUKAISIA
KANSALAISOIKEUKSIA :
•
•
•
•

oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen
orjuuden, kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto
oikeus kansalaisuuteen ja oikeus vapaasti liikkua omassa maassa
oikeus solmia avioliitto, jonka tulee perustua molempien puolisoiden
suostumukseen
• oikeus omistaa omaisuutta
• ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus

I HMISOIKEUKSIEN JULISTUKSEN MUKAISIA
POLIITTISIA OIKEUKSIA :
• mielipiteen- ja sananvapaus
• kokoontumis- ja yhdistymisvapaus
• oikeus äänestää ja osallistua politiikkaan sekä oikeus vapaisiin vaaleihin

I HMISOIKEUKSIEN JULISTUKSEN MUKAISIA
TALOUDELLISIA , SOSIAALISIA JA SIVIST YKSELLISIÄ
OIKEUKSIA :
• oikeus työhön sekä kunnollisiin työoloihin ja ammatilliseen
järjestäytymiseen
• oikeus samaan palkkaan samasta työstä
• oikeus riittävään elintasoon
• oikeus sosiaaliturvaan
• oikeus opetukseen ja oikeus nauttia taiteen ja tieteen saavutuksista

daarisuusoikeuksista noussut esille erityisesti oikeus kehitykseen, joka
koskee sekä yksilöitä että ihmisryhmiä.
Jo ihmisoikeuksien julistuksen 28. artikla viittaa solidaarisuusoikeuksiin: "Jokaisella on oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja
velvollisuudet voivat täysin toteutua." Wienin konferenssissa oikeus
kehitykseen tunnustettiin osaksi kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää.
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Tavoitteena tasa-arvoinen yhteiskunta

Vene Niilillä,
Egypti

Monet maailman maat eivät kohtele
kansalaisiaan tasapuolisesti. Esimerkiksi sananvapautta saatetaan rajoittaa tai joitakin ihmisryhmiä estetään
osallistumasta vaaleihin. Rajoitusten
taustalla saattavat olla ihmisten mielipiteet, sukupuoli, uskonto tai rotu.
Epädemokraattisille järjestelmille
on tyypillistä, että kansalaisjärjestöjä
lakkautetaan, lehdistön toimintavapauksia rajoitetaan ja vaalit ovat vilpillisiä tai niitä ei järjestetä lainkaan.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
saattaa tällöin olla erittäin hankalaa.
Kehittyneiden maiden on tuettava
tasa-arvon toteutumista kehitysmaissa, sillä epätasa-arvoisuus on loukkaus ihmisoikeuksien periaatteita
kohtaan. Keskenään tasa-arvoiset yksilöt ja ryhmät voivat paremmin vaikuttaa sekä omaan että yhteiseen hyvinvointiin ja kehitykseen.

Demokratia on taloudellisen kehityksen edellytys
Kehitysmaiden demokraattista kehitystä alettiin toden teolla tukea
1980-luvun jälkipuoliskolla, jolloin avunantajat kiinnittivät huomiota
demokratian ja talouskehityksen väliseen yhteyteen. Demokraattiset
olot luovat yhteiskunnallista vakautta ja tasapainoa. Vakaat ja rauhalliset
olot ovat puolestaan taloudellisen kasvun ja kehityksen edellytys.
Vapaiden vaalien ja muiden demokraattisten käytäntöjen toteutuminen ei kuitenkaan vielä sellaisenaan takaa talouden kohentumista. Kehitysmaat tarvitsevat köyhyysloukusta irrottautumiseen myös oikeudenmukaisempaa maailmankauppaa ja rikkaampien maiden tukea, jolla talouden rakenteita voidaan kehittää.
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D EMOKRATIAA JA TASA - ARVOA E TELÄ -A FRIKKAAN
Suomi ja muut Pohjoismaat vastustivat jyrkästi Etelä-Afrikan aikaisemman hallinnon harjoittamaa
rotusyrjintää. Suomi osallistui
apartheid-hallitusta vastaan suunnattuun kauppasaartoon ja tuki
aktiivisesti maassa toimineita
vapautusliikkeitä.
Apartheid-politiikkaa ajaneen
hallituksen kukistuminen on tarjonnut kaikille kansanryhmille
paremmat mahdollisuudet osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Autotehtaan kokoonpanotyöntekijöitä.
Poliittinen tasa-arvo ei kuitenkaan Etelä-Afrikka.
ole poistanut suuria tuloeroja kansalaisten väliltä. Demokratian tulevaisuus Etelä-Afrikassa riippuu paljon siitä,
onnistutaanko tuloeroja pienentämään.
Suomi on mukana edistämässä Etelä-Afrikan demokratisoitumista ja
tasa-arvoistumista muun muassa Suomen suurlähetystön alaisuuteen perustetun demokratia- ja ihmisoikeusrahaston avulla. Rahaston varoilla tuetaan
pääasiassa paikallisten kansalaisjärjestöjen hankkeita ja -aloitteita, jotka edistävät ihmisoikeuskulttuurin rakentamista ja kansalaisyhteiskunnan kehittymistä Etelä-Afrikassa. Rahoitusta saaneet hankkeet ovat kattaneet monenlaista toimintaa aina väkivallan uhrien tukemisesta demokraattisen vaalijärjestelmän vahvistamiseen. Tukea on tähän mennessä saanut noin 20 järjestöä.

Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutuminen on tärkeää etenkin kaikkein vähäosaisimmille. Suomi haluaa auttaa
kehitysmaita luomaan sellaisia paikallisiin oloihin sopivia sosiaaliturvajärjestelmiä, jotka takaavat tulojen tasapuolisen jakautumisen ja ottavat
huomioon köyhimmät ja syrjityimmät yhteiskunnan jäsenet.
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Ihmisoikeuksien tukeminen lisää kansainvälistä
turvallisuutta
Valtioiden turvallisuus ei nykymaailmassa voi perustua vain sotilaalliseen
voimatasapainoon. Vakauden ja turvallisuuden edellytyksenä on myös,
että valtiot kykenevät vastaamaan maailmanlaajuisten ympäristöongelmien ja valtioiden välisen epätasa-arvon asettamiin haasteisiin. Missä
tahansa maassa oleva vakava kriisi tai ongelma koskettaa koko kansainvälistä yhteisöä ja ennemmin tai myöhemmin myös meitä suomalaisia.
Ihmisten epätasa-arvoisuus, hallinnon epädemokraattisuus ja jatkuvat
ihmisoikeuksien loukkaukset johtavat helposti väkivaltaisuuksiin valtioiden sisällä. Yhteenotoilla on taipumus levitä ja aiheuttaa alueellisia
konflikteja. YK:n pääsihteeri Kofi Annan on sanonut: "Tämän päivän
ihmisoikeusloukkaukset ovat huomispäivän konflikteja."
Ristiriitojen sovittaminen niiden jo muututtua väkivaltaisiksi on sekä
hankalaa että kallista. Kansainväliseltä yhteisöltä kuluu joka vuosi valtavasti rahaa kriisien hoidosta aiheutuviin kustannuksiin, esimerkiksi pakolaisten avustamiseen. Ristiriitojen ehkäisy tulisi huomattavasti edullisemmaksi. Olisi halvempaa auttaa kehitysmaita luomaan sellaisia kansanvaltaisia ja kaikkien oikeudet huomioon ottavia käytäntöjä, jotka ehkäisevät
yhteiskunnallisten paineiden purkautumisen väkivaltaisesti. Rahan lisäksi
säästettäisiin myös suunnaton määrä inhimillistä kärsimystä.

Pakolaiset ja kriisit
Pakolaisuus ja on eräs aikamme suurista kansainvälisistä ongelmista.
Pakolaisuuden syynä ovat usein vakavat ihmisoikeuksien loukkaukset,
joiden taustalla on maan sisäisten tai valtioiden välisten ristiriitojen kärjistyminen. Konfliktitilanteet johtavat puolestaan herkästi uusiin ihmisoikeuksien loukkauksiin, jotka pitkittävät kriisejä. Kriisit synnyttävät
yhteiskuntia, joiden on vaikea vapautua ihmisoikeusrikkomusten aiheuttamista henkisistä ja sosiaalisista vammoista.
Toimivalla ihmisoikeuspolitiikalla voidaan ehkäistä kriisejä ja vaikuttaa siten pakolaisuuden syihin. Ihmisoikeuksien toteutuminen vaatii erityishuomiota myös kriisien jälkeisissä paluumuuton ja jälleenrakennuksen vaiheissa.
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A PUA TARVITAAN MYÖS KRIISIN JÄLKEEN
"Guatemala elää kolmatta rauhan vuottaan yli 34 vuotta kestäneen raskaan sisällissodan jälkeen. Sodan aikana maasta
pakeni 50.000 ihmistä, enimmäkseen pohjoiseen Meksikon
rajan yli. Pakolaisista yli 40.000
on palannut tai palaamassa Guatemalaan, jossa heitä vastassa
on sodan rampauttama yhteiskunta. Guatemalan hallitus on
helpottanut paluumuuttajien
asemaa esimerkiksi myöntämällä halpakorkoista lainaa maan
ostamiseen.
Olen juristi ja työskentelen
YK:n pakolaisvaltuutetun
Paluumuuttajien kyläkoulu. PohjoisUNHCR:n toimistossa GuateGuatemala.
mala Cityssa. UNHCR avustaa
paluumuuttajia heidän kotiutumisessaan ja asettumisessaan yhteiskuntaan. Paluumuuttajien oikeuksista
huolehtimisen ohella tehtäviini kuuluu Guatemalaan tulleiden ulkomaalaisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden etujen valvominen. UNHCR tekee
Guatemalassa turvapaikkapäätökset maan hallitukselta saadun valtuutuksen
nojalla. Oman pakolaislainsäädännön laatiminen ja vastuun siirtäminen
Guatemalan viranomaisille on kuitenkin vireillä, ja tehtäviini kuuluu toimia
siinä lakiteknisenä neuvonantajana. Annan myös ministeriöiden virkamiehille, maahanmuuttoviranomaisille ja kansalaisjärjestöille koulutusta, jossa selvitetään pakolais- ja ihmisoikeussopimusten periaatteita."
Markku Aikomus, Associate Protection Officer, UNHCR, Guatemala City
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Hyvä hallinto on oikeudenmukainen kaikille

Parturi. Lindi,
Tanzanua.

Lahjonta ja muu korruptio ovat
ongelmia monissa kehitysmaissa.
Korruptoitunut hallinto on tehoton,
mikä vaikeuttaa sekä yksityisen että
julkisen sektorin toimintaa. Korruptio on myös taloudellinen ongelma:
lahjuksiin perustuvassa järjestelmässä
yksinkertaistenkin asioiden hoitaminen on kallista ja hankalaa.
Kehitysyhteistyötä tekevät valtiot
ja järjestöt ovat alkaneet kiinnittää
yhä enemmän huomiota korruption
kitkemiseen ja hyvän hallinnon edistämiseen. Vapaat vaalit sekä toimiva
parlamentti, oikeuslaitos ja ihmisoikeusjärjestelmä auttavat yhteiskunnan tasa-arvoista kehitystä.
Hallinnon avoimuutta voidaan tehostaa esimerkiksi kouluttamalla
virkamiehiä sekä parantamalla viranomaisten tiedottamista. Virkamiehille on luotava selvät pelisäännöt, ja esimerkiksi asiakirjojen julkisuudesta ja kansalaisten oikeuksista on oltava määräykset. Oikeusvaltiossa
kaikilla on yhtäläiset oikeudet lain edessä ja ihannetapauksessa kansalaiset myös tuntevat omat oikeutensa.

H YVÄ HALLINTO
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•
•
•
•

noudattaa oikeusvaltion ja demokratian periaatteita
on avointa ja julkista
ei perustu korruptioon
tarjoaa tasapuoliset osallistumismahdollisuudet kaikille kansalaisille
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Linja-auto.
v
Biskek,
Kirgisia.

Tiedotusvälineet, sananvapaus ja demokratia
Vapaiden ja eri näkökantoja edustavien tiedotusvälineiden olemassaolo
on ensiarvoinen tärkeää sekä hyvän hallinnon, ihmisoikeuksien kunnioittamisen että tasa-arvon ja demokratian kehityksen kannalta.
Demokratian tunnuspiirteisiin kuuluu oikeus ilmaista myös hallituksen
linjasta poikkeavia ja kriittisiä näkemyksiä.

P ALESTIINAN JOURNALISTIIKKAHANKE
Suomi on tukenut journalistiikan kehittämistä Länsirannan ja Gazan alueilla
Palestiinassa. Sekä Palestiinan julkisen että yksityisten radioasemien henkilökunnalle on annettu teknistä ja journalistista koulutusta Bir Zeitin yliopistossa, Beetlehemissä ja osittain myös Suomessa. Radiotoimintaa on tuettu
myös laitetoimituksin ja rahoittamalla studiokustannuksia.
Korkeatasoinen tiedonvälitys on erityisen tärkeää monikulttuurisella, eri
etnisten ryhmien asuttamalla alueella, jonka lähihistoria on ollut vakavien
konfliktien leimaamaa. Vapaan keskustelun ja tiedonvälityksen toivotaan
vähentävän ryhmien välisen väärinymmärryksen mahdollisuutta.
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Suomi edistää
ihmisoikeuksien kunnioitusta ja
demokratiaa kehitysmaissa

Kahvinpoimija.
Etiopia

12

Suomen kehitysyhteistyön tärkeisiin
päämääriin kuuluu ihmisoikeuksien,
yhteiskunnallisen tasa-arvon, kansanvallan ja hyvän hallinnon edistäminen. Tämän uskotaan vaikuttavan
ennen pitkää myös kehitysmaiden
taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
Ihmisoikeuksien korostunut asema
kehitysyhteistyössä liittyy Suomen
yleisiin ulko- ja turvallisuuspoliittisiin päämääriin. Suomi on kylmän
sodan päättymisen jälkeen siirtynyt
pidättyvästä aktiiviseen ihmisoikeuspolitiikkaan, jossa ihmisoikeuskysymyksiä käsitellään avoimesti. Suomi
haluaa edelleen kehittää kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää ja lisätä ihmisoikeuksien arvostusta kansainvälisen yhteisön työjärjestyksessä.
Suomi pitää ihmisoikeuskysymyksiä esillä myös kahdenvälisissä suhteissaan. Ihmisoikeuksien ja demokratian alan yhteistyöstä keskustellaan
esimerkiksi vuosittain toistuvissa kehitysyhteistyön ohjelmaneuvotteluissa yhteistyömaiden kanssa. Suomen kehitysavulla toteutetaan kymmeniä ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja hyvään hallintoon liittyviä
hankkeita eri puolilla maailmaa. Jo yhteistyökumppanien valinnassa
kiinnitetään huomiota siihen, että maa pyrkii noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja demokraattisia periaatteita
Naiset, lapset, alkuperäiskansat ja vähemmistöt sekä vammaiset otetaan erityisesti huomioon Suomen kehitysyhteistyössä, sillä nämä ryhmät
joutuvat muita helpommin syrjinnän kohteiksi.
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Maailman köyhistä 70 prosenttia on naisia
Sukupuolten tasa-arvo ja naisten asema ovat suomalaisille tärkeitä asioita. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa naisten ja miesten tasa-arvo on
toteutunut varsin hyvin moniin muihin maihin verrattuna. Meillä tasaarvoisuutta pidetään täysipainoisen yhteiskunnallisen kehityksen edellytyksenä ja siksi tasa-arvokysymykset ovat tärkeitä myös kehitysyhteistyössä. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuden periaatteen mukaisesti
ihmisoikeudet kuuluvat yhtäläisesti naisille ja miehille.
Naisten aseman kohentaminen hyödyttää koko yhteiskuntaa, ja naiset ovat avainasemassa maiden kehitysponnisteluissa. Esimerkiksi naisten kouluttaminen vaikuttaa välittömästi väestölukuihin, sillä kehitysmaiden koulutetut naiset synnyttävät vähemmän lapsia kuin kouluttamattomat. Naisten kouluttaminen on myös tehokas keino parantaa perheiden tuloja, terveydentilaa ja koko yleistä hyvinvointia.
Kehitysmaiden naisten asemaa
parannetaan sekä nimenomaisilla
naisiin kohdistetuilla hankkeilla että
ottamalla naisten erityisasema huomioon kaikkien kehityshankkeiden
suunnittelussa. Jokaisen hankkeen
alussa tehdään niin sanottu genderanalyysi, joka sisältää selvityksen
hankkeen vaikutuspiirissä olevien
naisten asemasta ja toiminnasta.
Monissa kehitysmaissa naisten ja
miesten roolit, tehtävät ja vaikutusmahdollisuudet ovat hyvin erilaiset,
ja naiset ovat vaarassa jäädä kehityshankkeiden ulottumattomiin. Gender-analyysilla halutaan varmistaa
molempien sukupuolten mahdollisuus osallistua hankkeeseen ja hyötyä
sen tuloksista.
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Ruoanvalmistusta.
Vietnam

13

Lapsilla on oikeus leikkiin ja vapaa-aikaan

Jalkapallo.
Mongu,
Sambia.

Lähes kaikki maailman valtiot ovat
liittyneet kansainväliseen lapsen
oikeuksien sopimukseen. Siihen kirjatut periaatteet ovat kuitenkin vielä
kaukana kehitysmaiden todellisuudesta. Merkittävin lasten oikeuksien
toteutumisen este kehitysmaissa on
köyhyys, joka ajaa miljoonat lapset
koulunpenkiltä töihin ennen aikojaan. Monissa maissa varsinkin tyttölasten asema on hyvin heikko eikä
heillä ole mahdollisuuksia esimerkiksi käydä koulua senkään vertaa kuin
pojilla.
YK järjesti lasten oikeuksien huippukokouksen New Yorkissa vuonna
1990 ja lapsityövoimakonferenssin
Oslossa vuonna 1997. Kokouksissa
sitouduttiin muun muassa lasten terveysolojen parantamiseen, lasten
suojeluun sodilta ja aseellisilta konflikteilta ja erityisen vaikeissa oloissa elävien lasten aseman kohentamiseen. Tavoitteena on lopettaa pikaisesti ainakin räikeimmät lapsityövoiman hyväksikäytön muodot, kuten lapsiprostituutio, velkaorjuus ja lasten käyttäminen vaarallisissa töissä.
Suomen kehitysyhteistyössä pyritään monin tavoin parantamaan lasten asemaa. Suomi tukee muun muassa opetusta, orpokoteja ja katulapsityötä sekä vammaisten lasten ja nuorten kuntoutusta. YK:n lastenrahasto
UNICEF on ollut Suomelle tärkeä monenkeskisen avun kanava.

Vähemmistöt ja alkuperäiskansat
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Vähemmistöihin kuuluvat joutuvat usein muita helpommin ihmisoikeusloukkauksien kohteeksi. Siksi esimerkiksi etnisiin, uskonnollisiin,
kielellisiin tai seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien turvaaminen on erityisen tärkeää. Vähemmistöjen eduista huolehtiminen palvelee myös konfliktien ehkäisyä: konfliktien taustalla on
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monesti etnisten ryhmien välisiä
ristiriitoja ja vähemmistöoikeuksien
loukkauksia.
Alkuperäiskansojen ongelmat
ovat usein samankaltaisia kuin
vähemmistöjen. Alkuperäiskansoihin kuuluvat ovat usein vähemmistönä maassaan ja heidän ihmisoikeutensa ovat alttiita loukkauksille.
TSS-oikeuksien toteutuminen on
erityisen tärkeää alkuperäiskansoille,
joiden kulttuurit ovat monin paikoin
vaarassa tuhoutua syrjäytymisen tai
taloudellisen muutoksen vuoksi.
Yhteiskunnissa, joissa vähemmistöjen asema on tunnustettu ja turvattu, on paremmat mahdollisuudet
koko yhteiskunnan kehittämiseen. Suomi edistää kehitysyhteistyössään
vähemmistöjen ja alkuperäiskansojen oikeuksia. Alkuperäiskansojen
elinoloja tulisi kehittää niin että yhteisöt ja kulttuurit voivat säilyä.
Suomi on tukenut muun muassa alkuperäiskansojen edustajien
kokoontumisia. Alkuperäiskansojen maailmanlaajuinen yhteistyö antaa
eri maiden alkuperäiskansoille tilaisuuden jakaa kokemuksiaan ja saada
tietoa omista oikeuksistaan.

v

Ketsuaintiaaneja.
Bolivia

I HMISOIKEUSKOULUTUSTA B OLIVIASSA
Boliviassa asuu 35 eri alkuperäiskansaa ja arviolta 60 prosenttia maan väestöstä puhuu jotain alkuperäiskieltä. Bolivia on liittynyt alkuperäiskansojen
oikeuksia koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin ja alkuperäisväestön asema
on turvattu maan perustuslaissa. Käytännössä alkuperäiskansojen oikeudet
eivät kuitenkaan toteudu säännösten edellyttämällä tavalla eikä alkuperäisväestö itsekään tunne niitä riittävän hyvin.
Boliviassa toteutetaan Suomen tuella hanketta, jossa alkuperäiskansojen
edustajille jaetaan tietoa heidän oikeuksistaan. Tarkoitus on kouluttaa aktiivisia henkilöitä, jotka voivat jakaa tietoa edelleen omissa yhteisöissään.
Hankkeessa myös luodaan verkostoja Bolivian, Ecuadorin ja Perun alkuperäiskansojen ja Suomen saamelaisten välille, jotta eri maiden ja mantereiden
ihmiset voivat jakaa kokemuksiaan oikeuksiensa puolustamisesta.

Demokratia ja ihmisoikeudet

15

Vammaisten oikeudet kehitysyhteistyön
erityiskohteena

Erityisopetusta.
Lusaka, Sambia
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Kehitysmaiden vammaisten aseman
kohentamisessa ja oikeuksien turvaamisessa on vielä paljon työtä. Maissa,
joissa suuri osa kansalaisista elää toimeentulorajan alapuolella, ei liikene
erityishuomiota kaikkein heikoimmille ja syrjäytyneimmille ryhmille,
kuten vammaisille. Halukkuutta
vammaisten elinolojen parantamiseen saattavat hillitä myös ennakkoluulot ja perinteiset uskomukset.
Suomi on suunnannut runsaasti
tukea muun muassa vammaisten erityisopetuksen kehittämiseen Etiopiassa. Hankkeeseen on liittynyt
vammaisiin kohdistuvien asenteiden
muokkaus tiedotusvälineiden kautta.
Myös suomalaiset kansalaisjärjestöt toteuttavat kehitysmaissa kymmeniä erilaisia vammaishankkeita.
Muun muassa Kuurojen liitolla, Näkövammaisten keskusliitolla ja Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDAlla on käynnissä lukuisia hankkeita Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Invalidiliiton Malawissa, Sambiassa ja Tansaniassa toteuttama "Pyörät pyörimään" -hanke kouluttaa ja työllistää vammaisia pyörätuolipajojen työntekijöitä. Tavoitteena on pyörätuolituotannon lisääminen ja sen laadun
parantaminen. Kehitysvammaliitolla on Sambiassa meneillään laaja projekti, jossa kehitysvammaisille nuorille perustetaan erityisluokkia
ammatti- ja maatalouskouluihin. Nuorten sijoittumisesta työelämään
huolehditaan perustamalla eri alojen tuotantoyksiköitä, jotka tarjoavat
myös neuvontapalveluja ja työvälineitä.
Suomi rahoittaa myös vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä varten
perustetun Abilis-säätiön toimintaa. Säätiön varoista tuetaan kehitysmaiden omien vammaisjärjestöjen työtä.

Demokratia ja ihmisoikeudet

Avun lopettaminen viimeinen keino vaikuttaa
yhteistyökumppaneihin
Suomi edellyttää yhteistyömailtaan
sitoutumista ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja demokraattisten
periaatteiden noudattamiseen.
Kumppaneiksi valitaan maita, joilla
on tahtoa ja kykyä toimia kansanvaltaisesti ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuskysymyksistä ja myös
ihmisoikeuksien loukkauksista keskustellaan yhteistyömaiden kanssa.
Tavoitteena on saada kaikki maat
liittymään kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja noudattamaan
niiden velvoitteita, ja yhteistyömaita
halutaan kannustaa ja tukea tässä
prosessissa muun muassa antamalla
kehitysapua.
Jos demokratia- ja ihmisoikeustilanne jossakin yhteistyömaassa heikkenee, Suomi voi siirtää kahdenvälistä kehitysyhteistyötä entistä enemmän kansalaisjärjestöhankkeisiin.
Kansalaisjärjestöjä voidaan tukea sellaisessakin maassa, jonka hallituksen kanssa ei voida tehdä yhteistyötä. Tavallisesti kansalaisjärjestöjen ja
hallitusten työ eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, vaan ne täydentävät
toisiaan myös ihmisoikeus- ja demokratiahankkeissa.
Kahdenvälinen kehitysyhteistyö voidaan myös keskeyttää tai lopettaa
kokonaan, jos tilanne yhteistyömaassa ei kohene vuoropuhelusta huolimatta. Suomi osallistuu myös EU:n päätöksentekoon kehitysavun lopettamisesta tai keskeyttämisestä tai räikeimmissä tapauksissa kauppapakotteiden käyttämisestä. Avun epääminen ja pakotteiden käyttö ovat kuitenkin aina viimesijainen keino. Boikotit ja avun lakkauttaminen koettelevat usein ankarimmin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia.
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Polttopuuta
kantava nainen.
Katmandu,
Nepal.
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Tukea
ihmisoikeus- ja demokratiahankkeille

Lehtikioski.
Arusha,
Tansania.
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Kaikissa Suomen kehitysyhteistyöhankkeissa kiinnitetään huomiota
demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Lähes jokaisessa Suomen kehitysyhteistyön kohdemaassa toteutetaan lisäksi ihmisoikeuksien kunnioituksen, demokratian ja hyvän hallinnon edistämiseen liittyviä erityishankkeita. Monet Suomen monenvälisen kehitysavun kanavina olevista
YK-järjestöistä ja -rahastoista tähtäävät niinikään ohjelmissaan ihmisoikeuksien, demokratian ja hyvän hallinnon kehittämiseen.
Esimerkiksi Suomen pitkäaikaisimmassa kehitysyhteistyön kohdemaassa Tansaniassa on meneillään
laajoja paikallishallinnon ja verohallinnon uudistuksia, joita on tuettu
myös suomalaisin kehitysyhteistyövaroin. Paikallishallintouudistuksessa
päätösvaltaa siirretään valtion keskushallinnolta paikallisille viranomaisille, jotka saavat myös oikeuden
kantaa veroja toimintansa rahoittamiseen. Verohallintouudistus tähtää
valtionverotuksen tehostamiseen; siinä Suomi on tukenut muun muassa
arvonlisäverojärjestelmän käyttöönottoa. Tukea on annettu myös korruption vastaiseen ohjelmaan ja kansanedustuslaitoksen kehittämisohjelmaan. Suomen edustuston hallinnoimasta ihmisoikeus- ja demokratiarahastosta rahoitetaan etupäässä tansanialaisten kansalaisjärjestöjen
hankkeita.
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Varsinaisten demokratiaa, ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja hyvää hallintoa edistävien hankkeiden ohella nämä asiat ovat esillä myös muiden
toimialojen hankkeissa. Esimerkiksi Usambaran luonnonmetsien suojeluhankkeessa lisätään paikallisten ihmisten ja erityisesti naisten tietämystä metsien suojelusta ja hoidosta sekä parannetaan alueen yhteisöjen
vaikutusmahdollisuuksia. Monialaisessa Mtwaran ja Lindin läänien maaseudunkehittämisohjelmassa on sovellettu menestyksekkäästi niin
sanottua osallistavan kehityksen menetelmää. Siinä tuetaan paikallishallinnon ja tavallisten maaseudun ihmisten omia kehityshankkeita
neuvomalla, kouluttamalla ja tiedottamalla sekä järjestämällä hankkeille
pientä tukea, kuten kuljetuksia, tuotteiden markkinointia ja rahoitusta.

Vaalimainos.
Las Terrenas,
Dominikaaninen
tasavalta.

Vaalit ovat demokratian
edellytys
Vaalit ovat tärkeä osa valtioiden
demokratisoitumista. Rehellisissä ja
aidosti kansanvaltaisissa vaaleissa
ihmiset voivat vaikuttaa maansa tai
asuinalueensa tulevaisuuden suuntaan. Vaalien rehellisyyden varmistamiseen käytetään kehitysmaissa usein
ulkopuolisia vaalivalvojia. Suomi on
myöntänyt kehitysyhteistyövaroista
tukea vaalien järjestämiseen ja vaalikoulutukseen sekä lähettänyt vaalitarkkailijoita eri puolille maailmaa.
Kehitysmaiden edustajia kävi tutustumassa suomalaiseen vaalikäytäntöön esimerkiksi eduskuntavaalien
yhteydessä keväällä 1999.
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Demokratia- ja ihmisoikeusrahastot
Suomi on perustanut useisiin maihin demokratia- ja ihmisoikeusrahastoja, joilla tuetaan yhteistyömaissa tehtävää ihmisoikeustyötä. Rahastot
toimivat Suomen edustustojen yhteydessä ja niistä jaetaan varoja paikallisten kansalaisjärjestöjen ja osittain myös julkisen sektorin ihmisoikeusja demokratiahankkeisiin.

S UOMEN TUKEMIA DEMOKRATIA - JA
IHMISOIKEUSRAHASTOJA TOIMII SEURAAVISSA MAISSA :

•
•
•
•

Etelä-Afrikka
Etiopia
Kenia
Mosambik

Baari. Rundu,
Namibia.
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•
•
•
•

Namibia
Nepal
Sambia
Tansania

Suomi rahoittaa Yhdistyneiden Kansakuntien
toimintaa
YK ja sen alaiset kehitysjärjestöt ovat Suomen kehitysavun merkittävä
kanava. Ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen on YK-järjestelmän toiminnassa tärkeällä sijalla.
YK:n kehitysjärjestö UNDP pitää ihmisoikeuksien kunnioitusta ja
hyvän hallinnon edistämistä keskeisinä kehitykseen vaikuttavina tekijöinä. Suomi tukee UNDP:tä yleisavustuksin ja on myös osallistunut
useiden UNDP:n toteuttamien demokratiahankkeiden rahoitukseen.
Suomi on tukenut esimerkiksi UNDP:n käynnistämää maailmanlaajuista hanketta, jolla ihmisoikeuksista huolehtiminen pyritään niveltämään maiden omien kehitysohjelmien osaksi. UNDP toteuttaa hanketta
yhdessä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) kanssa.
Hankkeen alkuvaiheessa on tarkoitus muun muassa auttaa kohdemaita
laatimaan itselleen ihmisoikeusohjelma ja selvittämään, millaisia edellytykset niillä olisi kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ratifiointiin.
Myös maiden konkreettisia ihmisoikeushankkeita tuetaan.

YK JA IHMISOIKEUDET
YK:n keskeinen ihmisoikeuselin on Ihmisoikeustoimikunta (IOT), jonka tehtävä on tarkkailla jäsenmaiden ihmisoikeustilannetta. Ihmisoikeuksia, tasaarvoa, hyvää hallintoa ja demokratiaa painottavia YK-järjestöjä ovat muun
muassa:
• YK:n lastenrahasto UNICEF; Suomen tärkein monenkeskisen avun
kanava lasten oikeuksien saralla
• YK:n väestörahasto UNFPA; seksuaaliterveyteen liittyvät oikeudet ja
sukupuolten tasa-arvo
• YK:n naisten kehitysrahasto UNIFEM; naisten ihmisoikeuksien,
naisjohtajuuden ja hyvän hallinnon tukeminen
• YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto OHCHR; ihmisoikeushankkeita
kehitysmaissa
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Euroopan Unioni ja ihmisoikeudet
Euroopan Unionin jäsenmaissa on vanhastaan arvostettu yksilön ihmisoikeuksia, ja demokratia kuuluu luonnollisena osana jäsenmaiden päätöksentekojärjestelmiin. EU korostaa myös kehitysmaasuhteissa näiden
periaatteiden merkitystä etenkin inhimillisen kehityksen kannalta. EU
sisällyttää kaikkiin kehitysyhteistyötä koskeviin puitesopimuksiin lausekkeen, jossa edellytetään demokratian, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattamista. Yhteistyö voidaan keskeyttää, jos
lausekkeen periaatteita rikotaan vakavasti. EU voi vaikuttaa kehitysmaiden ihmisoikeuspolitiikkaan myös kauppapolitiikan avulla, sillä ihmisoikeuskysymykset on mahdollista ottaa huomioon EU:n kehitysmaille
myöntämissä tullietuuksissa. Etuudet voidaan peruuttaa jatkuvien ja räikeiden ihmisoikeusloukkausten vuoksi.
Suomi on mukana Euroopan Unionin hankkeessa Burundissa, jossa
tuetaan parlamentin toimintaa ja perustuslakiuudistusta. Tavoitteena on
edistää Burundin yhteiskunnallista ja poliittista vakautta, joka on kärsinyt Keski-Afrikan alueella riehuneista sodista. Hallinnon oikeudenmukaisuus vaikeissa ja ristiriitojen täyttämissä olosuhteissa saattaa ehkäistä
uusien kriisien syntymistä.

Kansalaisjärjestöt toimivat lähellä ihmistä
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Kansalaisten perustamat ja ylläpitämät yhdistykset ja erilaiset verkostot
ovat olennainen osa kansalaisyhteiskuntaa. Niiden kautta ihmiset voivat
toimia tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta. Ministeriöt ja muu hallinto
edustavat valtion virallista linjaa, kun taas kansalaisjärjestöt voivat tuoda esille poikkeavia näkökulmia ja toimintamalleja.
Monilla suomalaisilla yhdistyksillä on yhteistyötä kehitysmaiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Kansalaisjärjestöjen toiminta antaa uuden
ulottuvuuden maiden väliseen yhteistyöhön. Useimmat kansalaisjärjestöt toimivat ruohonjuuritasolla, tavallisten ihmisten parissa. Niiden
kehitysyhteistyö tavoittaa sellaisiakin ihmisiä ja alueita, jotka muuten
saattaisivat jäädä tuen ulkopuolelle.
Yhdistysten perustaminen ja niissä toimiminen kuuluu perusoikeuksiin.
Valtiot, joissa kansalaisjärjestöjen asema on oikeudellisesti turvattu ja jois-
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sa järjestöille on annettu mahdollisuudet toimia vapaasti, ovat askeleen
lähempänä aitoa demokratiaa.
Suomen valtio tukee suomalaisten
ja jonkin verran myös kansainvälisten
kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötä. Tukea ovat saaneet myös ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisen
alalla toimivat kansalaisjärjestöt sekä
monet naisten, lasten ja vammaisten
etuja ajavat järjestöt. Ihmisoikeus- ja
demokratiatukea on annettu hyvinkin erilaisille hankkeille: esimerkiksi
katulapsityöhön, ihmisoikeustutkimukseen ja eteläisen Afrikan parlamentaarisen toiminnan vahvistamiseen.

K ANSALAISJÄRJESTÖJEN IHMISOIKEUSSÄÄTIÖ KIOS

Kirkon ulkomaanavun
maaseudun
kehitysohjelma.
Zimbabwe

Yksitoista suomalaista kansalaisjärjestöä yhdisti syksyllä 1998 voimansa ja
perusti säätiön, joka keskittyy ihmisoikeusloukkauksien ehkäisyyn kehitysmaissa. Säätiön kautta ohjataan varoja kehitysmaiden kansalaisjärjestöjen
ihmisoikeus- ja demokratiahankkeisiin. Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosasto rahoittaa säätiön toimintaa.
Säätiön varoista voidaan tukea hankkeita, jotka vahvistavat demokraattisia instituutioita ja edistävät perusoikeuksia, tasa-arvoa ja vapaata tiedonvälitystä. Tarkoitus on, että paikalliset ihmiset itse suunnittelevat ja toteuttavat
säätiön rahoittamia hankkeita.
Säätiö on tukenut muun muassa Burman poliittisen oppositioliikkeen toimintaa ja Nepalin parlamenttivaalien työntekijöiden ja tarkkailijoiden kouluttajien koulutusohjelmaa.
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Kanavakatu 4a, 00160 Helsinki
puh. (09) 1341 6391, 1341 6370
fax
(09) 1341 6375
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